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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

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

2. Sammanfattning
Centrumbolaget Vinterklasen Ab inkom den 9 augusti 2019 med en begäran om planbesked för en ny detaljplan för Telegrafhuset, även kallat Företagarhuset, på fastigheten
Gnistan 1 mittemot kommunhuset. Nämnden gav planbesked 2019-11-20, MSN § 103.
Den gällande detaljplanen är ifrån 1988 och begränsar byggnadens användning till kontor.
Fastighetsägaren önskar nu inrätta bostäder i byggnaden.
I huvuddrag innebär planförslaget att centrumverksamhet, bostäder och kontor tillåts i
huset. En bestämmelse om bevarande av byggnadens kulturvärden såväl utanpå som
inuti förs in och därmed krav på att skötsel sker med traditionella material och metoder.
Samråd genomfördes 12 november–7 december 2021 under vilket det inkom 5 yttranden,
varav 1 ifrån en fastighetsägare, dock utan erinran och 4 ifrån myndigheter. Synpunkterna
har nu besvarats i en samrådsredogörelse och bidragit till många av ändringarna nedan:
På Länsstyrelsens begäran har möjligheten till kompletterande balkonger förtydligats och
trafikmätningar visar nu på att bullerkraven vid bostadsfasad klaras med marginal. Bullerkraven för genomsnittlig (ekvivalent) bullernivå vid uteplats har inte kunnat säkerställas,
kraven gäller dock nybyggnation och det menar förvaltningen att det inte är fråga om här.
Av kulturmiljöskäl införs krav på bygglov (utökad lovplikt) för komplementbyggnader och
komplementbostadshus (attefallare), liksom för plank, staket, stängsel och skärmtak. I
plankartan föreslås två mindre områden inom vilket komplementbyggnader i form av uthus
och cykelparkering under tak får placeras – totalt max 20 m2 BYA fördelat 2 byggnader.
Startbesked för bostäder föreslås villkoras med att bostadens tomt avgränsats fysiskt mot
angränsande park. Mer parkering på Gnistan 1 förhindras för att inte belastningen på dagvattnet ska öka, samtidigt som det även säkerställer boendes friyta för utevistelse och lek.
Länsstyrelsen ställer sig negativ till fastighetsägarens önskan att uppföra ytterligare två
balkonger på byggnadens nordvästfasad, vilket planförslaget föreslås möjliggöra för.
Förvaltningen delar inte bedömningen att två till balkonger, kortare än befintliga, skulle
innebära att byggnaden tillförs en för dess karaktär skadlig symmetri. Byte av fönster
och ingrepp i stommen blir dock oundvikligt. Länsstyrelsen menar dock att planförslaget
borde skydda och bevara alla äldre fönster. Ombyggnader föreslås följas av certifierad
antikvariskt sakkunnig inom kulturvärden enligt KUL 2 och kontrollplan ska upprättas.
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
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Telegrafhuset
Telegrafhuset från år 1899 hör till de allra äldsta byggnaderna i Centrum. En av endast 4
bevarade hus sedan den första stadsplanen från 1908. Byggnaden är ritad i jugendstil; en
arkitekturstil inspirerad av naturens mjuka rörelser som var populär kring sekelskiftet 1900.

T.v. Telegrafhusets västsida i sin ursprungliga utformning, med brandstationen till vänster.
T.h. Telegrafhusets västsida så som den ser ut idag, med kommunhuset i bakgrunden.
I den antikvariska förundersökningen med konsekvensanalys görs följande beskrivning av
byggnadens höga samhälls-, byggnads- och arkitekturhistoriska värden: ”Genom sin påkostade och tidstypiska utformning med oregelbunden plan, utskjutande partier och torn
saknar den idag motsvarighet i Oxelösund. Det gör byggnaden unik i sitt slag och [en]
mycket viktig representant inte bara för sin tid men också för sin arkitekturstil i staden”.
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Bevarandebestämmelser
Bevarandebestämmelser (q - kulturvärde och r - rivningsförbud) i en detaljplan kan vara
förenade med en rätt till ekonomisk ersättning för fastighetsägaren.
Fastighetsägaren förutses i denna detaljplan avstå ifrån ersättningsanspråk utifrån
eventuellt upplevda inskränkningar på fastighetens nyttjande och/eller en minskning av
fastighetens värde grundat i behovet att i detaljplan och framtida lovgivning säkerställa ett
bevarande av byggnadens kulturvärden. Motivet till det är att detaljplanen initierats- och
bekostats av fastighetsägaren själv och att denne då förutses godta dess konsekvenser.
Fler balkonger

T.v. Telegrafhusets västsida så som den ser ut idag, med kommunhuset i bakgrunden.
T.h. Samma fasad illustrerad med två till, fastän kortare, balkonger till höger.
Länsstyrelsen och Sörmlands museum menar att i bilden till höger, där två extra balkonger
illustrerats på västfasaden, har en för den oregelbundna byggnaden främmande symmetri
(liksidighet) tillförts byggnad som vore skadlig för dess karaktär. Sörmlands museum ser
dock att skadan av fler balkonger minskats i och med att de nya balkongerna är kortare.
Tak och inredning av vind
Fastighetsägaren önskar kunna inreda lägenheter på vinden, vilket kräver att öppningar i
taket för dagsljuset utförs. Idag finns dock bara ett fåtal fönster på vindsvåningen.
Som bilderna ovan visar har Telegrafhuset ett mycket synligt tak varför en inredning av vind
riskerar förändra och även fördärva en del av byggnadens karaktär.
Inför granskningen har förvaltningen bytt ut ”enstaka” mot ”ett begränsat antal” takfönster i
bestämmelsen k1 som reglerar möjligenheten att i samråd med certifierad antikvarisk
expertis utföra håltagningar för att kunna inreda lägenheter. I diskussion med bygglov
bedömdes det nämligen finnas en risk att lägenheter inte kan medges med bara ”enstaka
takfönster”. Ett begränsat antal ska förstås som ett antal som möjliggör återhållsamhet
utifrån byggnadens kulturvärden.
Takkupor bedöms både av förvaltningen och Sörmlands museum som allt för skadligt för
byggnadens karaktär, varför plankartan har ett förbud emot det.
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Avgränsning av tomt
Till granskningen föreslås att startbesked för bostäder villkoras med att bostädernas tomt
ska fysiskt avgränsas mot park med mur, staket, stängsel eller annan fysisk åtgärd. Detta
motiverar förvaltningen med att markanvändningen B-bostad ökar behovet av tydliga
gränser mellan kvartersmark och allmänplats. Tomt är inte detsamma som fastighetsgräns
och innebär att bara ytor som faktiskt används av de boende behöver avgränsas. Hänsyn
ska till exempel kunna tas till möjligheten att underhålla ledningar inom u-området.
I planbeskrivningen lyfter vi fram C-skolan som ett exempel på hur Gnistan kan avgränsas.

T.v. C-skolans tomt avgränsas med en mur av
tre lager natursten (38 cm) och växtlighet till en höjd av ca 1 meter. En utformning likt bilden
ger ett enhetligt uttryck som bidrar till att synliggöra Teleparkens gränser.
T.h. Planområdet med Gnistan 1:s tomt i förgrunden och bortom Teleparken C-skolan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse_2022-04-08
Plankarta_2022-04-08
Planbeskrivning_2022-04-08
Samrådsredogörelse_2022-04-08
Gnistan 1 - Antikvarisk förundersökning med konsekvensbeskrivning_2021-04-22

Nils Erik Selin
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Göran Deurell
Planarkitekt

Beslut till:
Till miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen för åtgärd.

1 (11)

Granskningshandling
Datum

2022-04-08

PLAN.2019.9

Samrådsredogörelse
som tillhör detaljplan för Gnistan 1 (f.d. Telegrafhuset)
Oxelösunds kommun, Södermanlands län.
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BAKGRUND OCH SYFTE
Bakgrund
Fastighetsägaren inkom 2019-08-09 med en begäran om planbesked för en ny
detaljplan för fastigheten Gnistan 1 bredvid kommunhuset i centrala Oxelösund. På
fastigheten uppfördes år 1899 det så kallade Telegrafhuset som idag är en av stadens
äldsta byggnader.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndenlämnade positivt planbesked 2019-11-20
varefter beställaren senarelade projektuppstarten till 1:a kvartalet 2021.
Nu gällande detaljplan medger endast centrumanvändning med preciseringen Kontor.

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


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



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



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



Förbud mot takkupor och inglasning av balkonger.



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

Planförfarandet
Samråd genomfördes 12 november–7 december 2021. Handlingarna har funnits
uppsatta på kommunens bibliotek Koordinaten samt på kommunens hemsida.
Underrättelse om samråd har även sänts till berörda och annons i den lokala
dagstidningen Södermanlands Nyheter den 13 november 2021.
Samrådsredogörelsen redovisar inkomna synpunkter under samrådet från allmänhet,
myndigheter och övriga.
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INKOMNA SYNPUNKTER
Under samrådstiden har 5 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 samhällsbyggnadsförvaltningen detta med ett ställningstagande inför fortsatt planprocess.

Utan erinran:
Sörmlandskustens räddningstjänst (2021-12-01)
Räddningstjänsten har inget att erinra i rubricerat ärende.

Kommentar
Noteras.

Fastighetsägare längs Södra Malmgatan (2021-11-29)
Då många går och cyklar i parken behövs en gång- och cykelväg.
Det är positivt att det blir lägenheter i huset i parken.

Kommentar
Kommunen noterar att ni välkomnar bostäder i Telegrafhuset. Detaljplanen påverkar
inte den välanvända gång- och cykelvägen mellan norra delarna av Centrum och
Järntorget. Det finns inga planer på att ta bort gång- och cykelvägen.

Med Synpunkter:
Lantmäteriet (2021-11-30)
GRUNDKARTA

Namn på gator kan kompletteras på plankartan. Likaså kan aktbeteckningen för
befintlig ledningsrätt akt 0481-2018/7.1 till förmån för Oxelö Energi AB redovisas
inom u-området.
PLANKARTA

Den nya planen torde innebära att befintligt utfartsförbudet i norr försvinner. Om
intentionerna istället är att utfartsförbudet ska bestå noterar Lantmäteriet att i vissa
planer har liknande problem lösts genom att kommunen har utökat planområdet med en
remsa bestående av några meter allmän plats utanför utfartsförbudet. Att utfartsförbud
endast får läggas mot allmänna platser regleras i 4 kap. 9 § PBL.
För Lantmäteriet
Jacob Farrow
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Kommentar
Synpunkterna noteras.
Namn på gator finns nu med i plankartan. Kommunen har även, av läsbarhetsskäl,
valt att komplettera plankartan med en upplysning om att ledningsrätt finns inom
u1-området.
Kommunen tackar för upplysningen om utfartsförbudet. Plankartan har efter samrådet
kompletterats med en bestämmelse om att mark som idag inte är parkering inte får
användas för parkering, varför infartsförbud inte bedöms behövas längre.

Sörmlands museum (2021-12-03)
Förslaget till detaljplan följer i stort rekommendationerna i den antikvariska
förundersökningen som utarbetats av Sörmlands museum. Museet har därför inget att
erinra rörande detaljplanens syfte och innehåll.
Vi vill dock lämna ett par redaktionella synpunkter:
Rubriken Kulturvärden på plankartan bör ändras till Skydd av kulturvärden. Under
rubriken Varsamhet på plankartan finns en rad bestämmelser med beteckningen k.
En del av dessa bestämmelser reglerar utöver den befintliga balkongen också en
tilltänkt balkong på den nordvästra fasaden som inte finns idag.
David Hansson
Bebyggelseantikvarie

Kommentar
Tack för yttrandet.
Kommunen har i en efterföljande diskussion under januari–februari 2022 lyssnat in hur
Sörmlands museum ställer sig till Länsstyrelsens samrådsyttrande (nedan), med
avseende på stycket om kulturmiljö.
Kommunen har därigenom låtits förstå att Sörmlands museum på det stora hela ställer
sig bakom Länsstyrelsens yttrande. Gällande balkonger anser Sörmlands museum att
nya balkonger ”bör undvikas med hänsyn till att påverkan på det kulturhistoriska värdet
sammantaget skulle bli negativt.” Museet ser dock att kommunen anpassat balkongerna genom att göra dem mindre än dem befintliga, ”vilket gör att den symmetriverkan
som [befaras] uppstå blir något mindre.”
Kommunen tackar för upplysningen om det felaktiga i att använda beteckningen k även
för sådant som inte är befintligt. Planförslaget har korrigerats, men vad avser rubriken
Kulturvärden i plankartans teckenförklaring så är inte den bestämd av kommunen och
har lämnats utan åtgärd.
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Länsstyrelsen (2021-12-16)
Under samrådet ska länsstyrelsen bevaka och samordna statens intressen och ge råd
om tillämpningen av 2 kap. PBL. Länsstyrelsen ska särskilt bevaka de frågor som i ett
senare skede kan leda till att länsstyrelsen överprövar planen i enlighet med 11 kap. 10
§ PBL.
Länsstyrelsen ska vid samrådet:
 verka för att riksintressen enligt miljöbalken tillgodoses,
 verka för att miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken följs,
 se till att strandskydd inte upphävs i strid med gällande bestämmelser
 se till att mellankommunala intressen samordnas
 se till att bebyggelse eller byggnadsverk inte blir olämpliga med hänsyn till
människors hälsa eller säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller
erosion.

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 detaljplanen inte kommer att prövas, under
förutsättning att nedanstående synpunkt avseende hälsa eller säkerhet och
miljökvalitetsnormer beaktas:

Hälsa och säkerhet - Buller
Planhandlingarna innehåller en redovisning av den bullerutredning som ligger som
underlag till SSAB:s verksamhetstillstånd.
Bullerutredningen visar att planområdet ligger inom den tillåtna ekvivalenta ljudnivån för
industribuller vid bostadsbyggnads fasad. Länsstyrelsen saknar dock en redovisning av
bullersituationen från närliggande järnväg i söder och sydväst samt bilvägar som
omringar planområdet i norr, öster och väster.
Då detaljplanen avser bostäder behöver planen innehålla en redovisning av beräknade
omgivningsbuller från spårtrafik och vägar i enligt med 4 kap. 33a § Plan- och
bygglagen (2010:900) och 3§ Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader
(2015:216). Redovisningen ska avse beräknade värden vid bostadsbyggnadens fasad
och vid eventuell uteplats i anslutning till byggnad. Redovisningen behöver inte göras
om det med hänsyn till bullersituationen kan anses obehövligt, vilket i sådana fall ska
motiveras.
Miljökvalitetsnormer - vatten
Detaljplaneområdet avrinner till inre Ålöfjärden och dagvattenhanteringenfår inte
medföra att föroreningar sprids till mark, yt-, grund- och kustvatten och att
miljökvalitetsnormerna för vatten försämras. I planbeskrivningen ska det tydligt framgå
hur miljökvalitetsnormerna för vatten eventuellt kan komma att påverkas, samt vilka
åtgärder som behöver vidtas för att förhindra detta.
Länsstyrelsen delar till stor del kommunens bedömning om att en dagvattenutredning
inte behövs då planområdet är högt beläget och omgivande flödesvägar för dagvatten
har korta rinnsträckor. Skyfall bör inte leda till översvämning då byggnaden ligger på en
kulle.
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Länsstyrelsen gör dock bedömningen att anpassningen av byggnaden för att möjliggöra
både centrumverksamheter, kontor och bostäder skulle kunna
medföra att dagvattnet förorenas om fler parkeringsplatser behöver anordnas.
I detaljplanen har kommunen inte reglerat hur stor del av byggnaden som kommer att
upplåtas för centrumverksamheter, kontor och bostäder. Länsstyrelsen har därför svårt
att avgöra hur många parkeringsplatser som skulle kunna behövas om byggrätten
maximeras med en kombination av centrumverksamheter, kontor och bostäder. Om
den förändrade användningen medför att fler bilar parkeras inom området, kan det
medföra att dagvattnet förorenas. Inför granskningen behöver kommunen tydliggöra hur
miljökvalitetsnormerna för vatten kan komma påverkas om området bebyggs med
maximalt antal parkeringsplatser som kan komma till efter föreslagen exploatering.

Länsstyrelsens synpunkter - råd enligt 2 kap. PBL
Kulturmiljö - Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Byggnaden, den f.d. telegrafstationen, uppfördes 1899 och är unik i sitt slag i
Oxelösund. Den har tidigare innehållit bostadslägenheter. Den senaste större
ombyggnationen utfördes 1988 då huset byggdes om till kontor för Elverket.
Länsstyrelsen anser att byggnadens höga kulturvärden har omhändertagits i
planförslaget på ett i huvudsak förtjänstfullt sätt. En antikvarisk förundersökning med
konsekvensanalys har tagits fram av Sörmlands museum. Värdefulla aspekter av
exteriören och interiören skyddas genom skydds- och varsamhetsbestämmelser.
Då byggnaden tidigare innehållit bostadslägenheter och fungerat som kontor är båda
användningssätten möjliga. Länsstyrelsen delar Sörmlands museums bedömning att
antalet lägenheter som inrättas är avgörande för att ingreppen i stomme, planlösning,
ytskikt etcetera ska kunna hållas nere och det kulturhistoriska värdet bibehållas.
Lämpligen tillåts därför två lägenheter på varje våningsplan. Antalet lägenheter per
våningsplan regleras förslagsvis med bestämmelser på plankartan, för exempel se
Boverkets planbestämmelsekatalog.Eventuell ombyggnad av vinden bör föregås av
fördjupad antikvarisk undersökning. Takets utformning bör i så fall återställas.
Länsstyrelsen delar Sörmlands museums bedömning att det inte är lämpligt att uppföra
balkonger på byggnaden då det skulle innebära ingrepp i stomme, fasad och äldre
träfönster samt riskera att skapa en symmetri vilket kommer förvanska den
oregelbundna fasaden och planformen. Nya balkonger och uteplatser kan även
medföra att området runt byggnaden uppfattas som privatiserat vilket inte är lämpligt
eftersom byggnaden har ett exponerat läge och ligger i nära anslutning till
kommunhuset. Om balkonger ändå tillåts bör deras antal och storlek begränsas vilket
bör regleras tydligare på plankartan liksom materialval och utformning.
De oputsade valvbågarna över fönstren samt de äldre fönster som sitter på den
nordvästra och norra fasaden är viktiga för byggnadens karaktär och bör därför
omfattas av skyddsbestämmelse q1.
Länsstyrelsen delar Sörmlands museums syn om att tekniska installationer som till
exempel el och ventilation ska göras med varsam hand. Vidare ser Länsstyrelsen att
det är önskvärt om den välbevarade köksinredningen från 1948 på andra våningen
bevaras.
Det är positivt att all ombyggnation ska följas av certifierad antikvariskt sakkunnig
avseende kulturvärden enligt KUL 2 och att kontrollplan ska upprättas och följas.
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Utökad lovplikt
Länsstyrelsen bedömer att det finns en risk för att prickmarken som skyddar byggnaden
från ytterligare tillbyggnader kan komma att bebyggas med komplementbostadshus,så
kallade attefallshus. Då kommunen inte har reglerat fördelningen mellan centrumverksamheter, kontor och bostäder bedömer Länsstyrelsen att hela byggnaden skulle
kunna byggas om till ett en- eller tvåbostadshus.
Komplementbostadshusfår uppföras inom en fastighet som sedan tidigare är bebyggd
med ett en- eller tvåbostadshus i strid mot bestämmelser i detaljplanen. Kvartersmark
som planlagts med skydd genom prickmark för att värna kulturmiljön riskerar därmed
att bli verkningslöst. Kommunen har under vissa förutsättningar möjlighet att införa
bestämmelser om utökad lovplikt för åtgärder som avses i 9 kap. 4§ och 9 kap. 4a § 1
och 2 Plan- och bygglagen (2010:900). Sådan lovplikt kan införas om det är motiverat
utifrån att området utgör en värdefull miljö, ur bland annat kulturmiljösynpunkt.
Länsstyrelsen bedömer att området hyser sådana värden och att kommunen har skäl
att införa en sådan bestämmelse.

Länsstyrelsens upplysningar/synpunkter/krav enligt annan lagstiftning
Kulturmiljölagen (1988:950), KML
Länsstyrelsen vill påminna om anmälningsplikten enligt 2 kap. 5 och 10§§ KML:



Om fornfynd och/eller fornlämning påträffas ska arbetet omedelbart avbrytas till den
del som berör fornlämningen och/eller fornfyndet samt området runt eventuell
fornlämning.
Anmälan ska omedelbart göras till Länsstyrelsen.

De som medverkat i ärendet
I handläggningen av ärendet har samråd skett med
Ebba Gillbrand, (kulturmiljö),
Jennie Johansson Roos (vattenförvaltning),
Erika Svensson Planhandläggare

Kommentar
Synpunkterna noteras.

Hälsa & Säkerhet – Buller
Kommunen har efter samrådet låtit göra radarmätningar av trafikmängden på de två
mest trafikerade vägarna, Höjdgatan och Föreningsgatan. Med ledning av Boverkets
och SKL:s guide Hur mycket bullrar vägtrafiken? har planområdets bullersituation
sedan översiktligt bedömts. Slutsatser om maximal bullernivå har tagits med stöd av
en bullerutredning ifrån år 2018 för kvarteret Hampan 3 (D-skolan) vid Föreningsgatan
16 i Oxelösund.
Kommunen menar att det nu är säkerställt att 60 dB(A) ekvivalent bullernivå vid
bostadsfasad och max 70 dB(A) momentan bullernivå vid uteplats med marginal
innehålls inom planområdet. Kravet på högst 50 dB(A) ekvivalent bullernivå vid uteplats
klaras med säkerhet utifrån trafiken på Höjdgatan och klaras sannolikt även utifrån
trafiken på Föreningsgatan. Då detaljplanen inte handlar om nybyggnation av bostäder,
i egentlig mening, så är just kravet på högst 50 dB(A) svårt att säkerställa för uteplats,
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givet den väldigt öppna stadsmiljön vid planområdet. En uteplats i planområdets södra
del skyddas dock till stor del ifrån direktexponering mot trafikbuller ifrån Föreningsgatan
av Kommunhusets byggnadsvolym.
Kommunen har även kompletterat Bulleravsnittet i planbeskrivningen med ytterligare en
bullerkarta, ur bullerutredningen för Oxelösunds hamns nya verksamhetstillstånd, som
tydligt visar på planområdets skyddade läge i förhållande till buller ifrån spårtrafik.
Miljökvalitetsnormer – vatten
Enligt VatteninformationsSystemSverige (VISS) avrinner planområdet till vattenförekomsten Inre Ålöfjärden. Den allra största delen av dagvattnet ifrån planområdet torde
dock rinna ut i norra hörnet av Breviken i vattenförekomsten Oxelösunds hamnområde.
Kommunen har inte för avsikt att medge mer parkering än vad som redan finns på
fastigheten idag. Plankartan kompletteras med bestämmelse som förhindrar ytterligare
parkeringsplatser. Att styra hur stor del av byggnaden som används till vad bedömer
inte kommunen är befogat för att kunna säkerställa att detaljplanen inte bidrar till en
negativ påverkan på möjligheterna att klara miljökvalitetsnormerna för vatten.

Kulturmiljö - Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Kommunen begränsar antalet lägenheter i Telegrafhuset med en planbestämmelse om
högst 2 lägenheter per våningsplan. Kommunen håller med om att en ombyggnad av
vinden till bostäder kräver fördjupad antikvarisk undersökning men menar, precis som
Sörmlands museum, att denna undersökning lämpligen görs i bygglovsskedet.
Ett återställande av taket till sitt ursprungliga utseende, hur bra det än vore, är inget
kommunen ser sig kunna säkerställa. På fastighetsägarens initiativ ska det dock vara
möjligt och därför är också varsamhetsbestämmelsen(k1) formulerad för att rymma
återställande åtgärder i samråd med certifierad antikvarisk expertis, KUL 2.
Balkonger
Kommunen menar att Telegrafhuset kan tillföras två kompletterande balkonger (en per
våningsplan) utan att byggnadens asymmetriska planform, uttryck och karaktär hotas.
Det är dock mycket viktigt att de nya balkongerna avviker i storlek (mindre än hälften så
långa som befintliga) och att alla balkongerna, befintliga såväl som tillkommande, har
samma formspråk (samma material och övrig detaljering).
För att säkerställa att balkongerna uppförs på lämpligt sätt finns ett tydligt och väl
avgränsat egenskapsområde i plankartan för var åtgärden får medges och en ny
planbestämmelse har förts in om att balkongerna till sin storlek ska fylla hela
egenskapsytan. Begränsningen är således högst 1 balkong per våningsplan, där den
övre balkongen inte heller får uppföras utan den undre, av hänsyn till byggnadens
stomme och inte minst av estetiska skäl.
Att ange vilket material balkongerna ska ha bedömer kommunen som olämpligt utifrån
det faktum att de nu befintliga balkongerna inte har sitt ursprungliga utseende.
Byggnaden hade ursprungligen bara en balkong. Det som får anses viktigast för
helhetsintrycket är att de tillkommande balkongerna utformas lika de befintliga.
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Upplevd privatisering
Kommunen håller med om att nya balkonger och framför allt uteplatser riskerar att
medföra att angränsande områden kring byggnaden upplevs privatiserade. Kommunen
föreslår därför att startbesked för bostäder villkoras med att gränsen mellan privat mark
och allmän plats tydliggjorts med mur, staket, häck eller an fysisk åtgärd.
Bevarande
Det var kommunens mening att de oputsade valvbågarna skulle ingå i bestämmelsen
q1, att de föll bort i samrådsversionen har nu åtgärdats.
Fönstren bidrar till upplevelsen av en byggnad och för att ytterligare styra med vad
äldre fönster får ersättas med har bestämmelsen k1 kompletterats med att även glasets
area ska vara lika de befintliga fönstren. Stor hänsyn krävs alltså vid val av fönster.
Köksinredningen ifrån 1948 ges inget särskilt skydd i planförslaget. Det viktigaste för
byggnadens bevarande måste ändå vara att den används och underhålls.

Utökad lovplikt
Kommunen tackar för påpekandet om risken för att fastigheten skulle kunna bebyggas
med komplementbostadshus.Kommunen håller med om att risken för detta finns och
att det bör kunna vara motiverat av kulturmiljöbevarande skäl att förhindra en sådan
exploatering. Kommunen väljer därför att komplettera plankartan med en bestämmelse
om utökad lovplikt för komplementbyggnaderoch komplementbostadshus,men även
för plank, staket och stängsel.
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SAMMANFATTNING
Sammanfattningsvis har 5 samrådsyttranden inkommit under samrådstiden. Yttranden
från Lantmäteriet, Sörmlands museum, Länsstyrelsen och 1 fastighetsägare har haft
synpunkter på planförslaget och har bemötts med kommentarer ovan.

Sammanfattningsvis ändras planförslaget enligt följande


Valvbågsmönstret över fönsterna läggs till i formuleringen av q1-bestämmelsen.



Bevarandebestämmelsenq1, varsamhetsbestämmelsen k2 och utformningsbestämmelsen f6 läggs till även inom egenskapsområdet för tornet.



Utformningsbestämmelsen f3 har lagts till som närmare reglerar nya balkonger.



Varsamhetsbestämmelse k3 – k6 har döpts om till utformningsbestämmelse
f2 och f4 – f6.



Bestämmelsen k2 kompletteras med att även glasets area ska vara lika vid byte
och k3 läggs till som reglerar antalet bostäder till högst 2 per våning.



Två egenskapsområden för uthus tillskapas i norr, med byggrätt och krav på
utformnings som styrs av de nya bestämmelserna e1 och f1.



Utökad lovplikt införs med krav på bygglov för komplementbyggnaderoch
komplementbostadshus.



Utökad lovplikt införs med krav på bygglov för plank, staket och stängsel.



Bestämmelsen n1 införs för att förhindra att större ytor används till parkering.

Synpunkter som inte blivit tillgodosedda


Länsstyrelsens och Sörmlands museums synpunkt om att ytterligare balkonger
inte borde tillåtas har inte tillgodosetts.



Äldre fönster har inte tagits in i q1-bestämmelsen och två 2-lufts fönster ersätts
med liknande dörrar om föreslagna balkonger byggs.



Länsstyrelsens synpunkt om att taket borde återställas i det fall att vinden inreds
har inte säkerställts i detaljplanen mer än att en varsamhetsbestämmelse (k1)
öppnar för denna möjlighet i samråd med certifierad antikvarisk expertis, KUL 2.



Länsstyrelsens önskemål om ett bevarande av köksinredningen ifrån 1938 på
våning 2 har inte inarbetats i planförslaget.

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Nils Erik Selin
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Göran Deurell
planarkitekt
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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 samhällsbyggnadsnämndenger 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. Den som inte senast under
granskningen yttrat sig över detaljplanen kan förlora rätten att senare överklaga planen.
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
Bakgrund
Fastighetsägaren inkom 2019-08-09 med en begäran om planbesked för en ny
detaljplan för fastigheten Gnistan 1 bredvid kommunhuset i centrala Oxelösund. På
fastigheten uppfördes år 1899 det så kallade Telegrafhuset som idag är en av stadens
äldsta byggnader.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndenlämnade positivt planbesked 2019-11-20
varefter beställaren senarelade projektuppstarten till 1:a kvartalet 2021.
Nu gällande detaljplan medger endast centrumanvändning med preciseringen Kontor.

Planens syfte och huvuddrag
Detaljplanens syfte är att utöver kontor även möjliggöra för bostäder i befintlig byggnad
vars volym och fasadutformning i stort ska bevaras, med målet att tillvarata
byggnadens kulturvärden.
Planförslaget innebär i huvuddrag att:
- Markanvändningarna centrumverksamhet, bostäder och kontor tillåts.
- En bestämmelse om bevarande av byggnadens utvändiga och invändiga kulturvärden förs in och därmed också ett krav på att underhåll sker med material och
metoder anpassade till byggnadens egenart.
- Det möjliggörs för 2 balkonger till på byggnadens nordvästfasad, fastän mindre än
dagens för att inte bidra med symmetri till en byggnad vars utformning baseras på
oregelbundenhet.
- Förbud mot takkupor och inglasning av balkonger.
- Det möjliggörs för upp till 2 komplementbyggnaderi form av uthus, totalt högst 20 m2.
- Bygglov krävs för komplementbyggnader,plank, staket, stängsel och skärmtak.
- Att all ombyggnad ska följas av certifierad antikvariskt sakkunnig avseende
kulturvärden enligt KUL 2 och att kontrollplan ska upprättas och följas.

Planhandlingar
Planen omfattar följande handlingar:


Plankarta i skala 1:500 med bestämmelser



Planbeskrivning (denna handling)



Fastighetsförteckning (finns tillgänglig på miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen)

Utredningar .


Antikvarisk förundersökning med konsekvensanalys, 2021-04-22
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2 Plandata
Planområdets läge och avgränsning
Planområdet är beläget i centralt i Oxelösunds Centrum, med adress Höjdgatan 24.
Arealen är cirka 0,1 hektar (1159 kvadratmeter) stort.

Planområdet utpekat med rött.

Markägoförhållanden
Det aktuella planområdet omfattas i sin helhet av fastigheten Gnistan 1 som ägs av ett
privat fastighetsbolag. Fastigheten är på alla sidor omgiven av Oxelö 7:50 som ägs av
Oxelösunds kommun.

Karta med fastighetsgränser med planområdet Gnistan 1 centralt i bild.
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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.
Det som berör aktuellt område och som nämns i gällande översiktsplan är:
Centrum förtätas och utvecklas. Nybyggnation hanteras i detaljplan.
Viktiga kulturvärden bevaras i samklang med bebyggelse.
Utformning och gestaltning av allmänna ytor ses över för att inbjuda till vistelse
och spontana möten.
Hänsyn tas till centrala grönytor.
I bilaga 1 till översiktsplanen, Områdesspecifika riktlinjer kulturmiljö, beskrivs
inriktningen för kulturmiljön i södra delen av Centrum på följande sätt:
Samtliga äldre byggnader inom området såväl som före detta Epa-varuhuset, Folkets
hus, S:t Botvid, kommunhuset och vårdcentralen bevaras och underhålls med
traditionella material och metoder.
Planläggning inom detta område bör föregås av en antikvarisk förundersökning.

Detaljplaner
Kvarteret som Gnistan 1 ingår i omfattas av detaljplanen Dp1763 (även P88/3) detaljplan för Kv Almen och del av Kv Fokus m.m. från år 1988, vars syfte är:
””att möjliggöra bevarande av äldre byggnader, gamla telegrafhuset och den s k
”Herrgården” som i gällande detaljplan förutsätts skall rivas, samt att säkerställa fortsatt
nyttjande av de mycket frekventerade gång- och cykelvägarna inom planområdet.
Planförslaget syftar vidare till att ge möjlighet till fortsättning och viss utveckling av
pågående markanvändning.””
Något faktiskt skydd av byggnadens kulturvärden saknas i gällande detaljplan, utöver
det skydd som allmänt gäller genom varsamhetsbestämmelsernaoch förvanskningsförbudsbestämmelsernai 8 kapitlet Plan- och bygglagen. Se mer kulturvärdena på s 9.
Inom detaljplanens kvartersmark har användningen preciserats så att endast
Kommunhus, Telestation, Kontor, handel och undervisning, Kontor samt Parkering
medges. För Gnistan 1 gäller att byggnaden endast får användas som C4 - kontor.
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Nu gällande detaljplan Dp1763,
med Gnistan 1 i norr (svart pil)
och Teleparken mitten.

Riksintressen
Hela Oxelösunds kommun
omfattas av riksintresset
högexploaterad kust.
Planområdet är beläget mitt
inne i tätbebyggt område och
därmed påverkas inte
riksintresset.
Cirkulationsplatsen vid
Hamnbron/Gamla
Oxelösundsvägen är del av
riksintresse för väg.
Planområdet bedöms inte
påverka- eller påverkas av
riksintresset.
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Undersökning och miljökonsekvensbeskrivning
Kommunen bedömer att detaljplanen inte innebär risk för betydande miljöpåverkan och
därmed behövs ingen strategisk miljöbedömning (miljökonsekvensbeskrivning).
Bedömningen delas av Länsstyrelsen i deras remissyttrande 2019-11-04.
Skälet bakom att det inte bedöms finnas någon risk för betydande miljöpåverkan är:


Detaljplanens syfte överensstämmer med intensionerna i översiktsplanen och
bidrar till en förtätning av Centrum genom ett ökat antal bostäder.



Det rör sig om en befintlig byggnad med redan ansluten VA, befintliga
asfalterade parkeringsplatser och där människor redan tidigare har bott i
byggnaden. Åtgärder till skydd för kulturmiljövärdena kan säkerställas i
detaljplan.

4 Förutsättningar
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Planområdet Gnistan 1
Planområdet med Telegrafhuset är beläget precis intill ett av stadens större gångstråk,
det mellan Järntorget och de norra delarna av Oxelösunds Centrum. Fastigheten är
närmast gångvägen bevuxen med gräsmatta utan någon synliggjord gräns mellan
gångstråket på allmänplatsmark och kvartersmarken som utgörs av Gnistan 1.

Till vänster: Gnistan 1 sedd ifrån
Teleparken med det allmänna gångstråket till vänster. Till höger: Gnistan 1 sedd ifrån
Kommunhuset med Telehuset bakom. Allmänheten ses ibland nyttja den privata
uteplatsen, en indikation på en fastighet med otydliga gränser.

Till vänster: Utsikt över Teleparken och södra änden av kommunhusets parkering. I
bakgrunden till höger syns bostadshuset i gamla C-skolan. Till höger: Västra delen av
Teleparken mot Södra Malmgatan ifrån balkongen på våning 2.
Telegrafhuset, idag även kallat Företagarhuset är beläget på den högsta punkten i
kvarteret, väl synlig ifrån det allmänna gångstråket och är ett verkligt blickfång i stadslandskapet. Att fastigheten länge använts som kontor gör att den hållits öppen mot
Teleparken, det är bara mot balkongerna på nordvästfasaden som man låtit en enhäck
växa till sig som insynsskydd. Sannolikt kommer boende i fastigheten önska att utemiljö
görs mer insynsskyddad. Samtidigt som bostäder i Telegrafhuset kan ge fler ögon på
gång- och cykelstråket och därmed bidra till den upplevda tryggheten Teleparken.
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Att det allmänna gångstråket går helt nära byggnaden är resultatet av den genomgripande förändring som skett i det som ursprungligen var kvarteret Almen, med
anledning av omläggningen av Föreningsgatan och avklippningen av Malmgatan med
Domushuset vid Järntorget på 60-talet och därtill byggandet av Kommunhuset 1975.
Från att ha haft sin offentliga sida mot nordväst och nord med en privatare del åt öster,
mot mitten av kvarteret Almen, blir insidan sedan till en fullt exponerad entrésida. Att
Malmgatan senare helt blockerats ifrån Järntorget har till slut gjort att gående och
cyklister mellan Järntorget och norra delarna av Centrum idag passerar intill Gnistan 1.

Till vänster: Kartan visar förändringen med
historiska gator (prickat vitt), det nya gång-cykelstråket (blått streck), Telegrafhusen
(röd linje). Till höger: Kvarteret Almen år 1964 innan kommunhuset men efter
Föreningsgatans omdragning. Telegrafhuset syns något vänster om mitten i bilden och
det nybyggda Domushuset syns i nedre vänstra hörnet.

Telegrafhuset
Byggnaden ritades 1899 av en arkitekt på TGOJ:s (Trafikaktiebolaget GrängesbergOxelösunds Järnvägar) kontor i Eskilstuna och uppfördes samma år som ett av
företagets bostadshus för de anställda inom järnvägen. Byggnaden uppfördes i sten
och gavs en påkostad utformning, i likhet med flera andra av företagets nu rivna hus i
det som nu är Järnvägsparken. Huset uppfördes samtidigt med samhällets första
brandstation som inrymdes i ett nu rivet uthus ut mot Höjdgatan.
Telegrafhuset är ritad i jugendstil, även kallad art nouveau (den nya stilen) vilket
innebär en arkitektur som genom oregelbundenheter i planform och fasader söker
inspiration i naturens formspråk och mjuka rörelser. Stilen var populär under en kort
tidsperiod från sekelskiftet 1900 fram till ca 1910. Mitt på byggnadens västfasad samt ut
mot gångvägen i sydväst finns två gavlar med tydliga förebilder i renässansarkitekturens bas i regelbundenhet och geometri, symmetri, delar och helhet. En blick mot
historien som var vanlig på 1800-talet som idag kallas nyrenässans.
Byggnaden har alltid haft en tydlig uppdelning mellan våningsplanen med möjlighet till
flera parallella verksamheter. På byggnadens övre plan inrymdes redan år 1900
stadens telegrafstation och byggnaden ska även en tid ha inhyst Oxelösunds första
läkarmottagning. Den sista hyresgästen som bott i huset flyttade ut 1971, då
byggnaden avsågs rivas för att ge plats åt parkeringen för det år 1975 invigda
kommunhuset. Tack vare att en del av kommunhusets parkeringsbehov istället kunde
lösas i kvarteret Humlen på norra sidan Höjdgatan undgick Telegrafhuset rivning.
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Telegrafhusets västsida i sin ursprungliga utformning, med brandstationen till vänster.
Telegrafhusets västsida så som den ser ut år 2021, med kommunhuset i bakgrunden.

Byggnaden är idag en av de äldsta bevarade byggnaderna i centrala Oxelösund, ett av
endast 4 hus som finns kvar ifrån tiden för den första stadsplanen år 1908.
Större ombyggnader
Större förändringar av byggnaden har skett flera gånger; 1948 förenklades den
utvändiga utsmyckningen och tornets tornhuv ersattes med en mindre spetsig och
gaveln ändrades om till en enkel spetsig gavel. Balkongen byggdes också om och
kompletterades med en till balkong. 1988 byggdes huset om till kontor åt dåvarande
Oxelösunds elverk, dagens Oxelö energi, och moderniserades med ny ventilation och
fler eluttag. Den norra entrén tillgänglighetsanpassadesmed en ramp till parkeringen.
Mer om byggnaden finns att läsa i Antikvariska förundersökning med konsekvensanalys som Sörmlands museum tagit fram på uppdrag av kommunen.
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Kulturvärde
Enligt den antikvariska förundersökningen har byggnaden ett stort lokalhistoriskt- och
samhällshistoriskt värde då den byggts i sten och därför överlevt 60-talets rivningsvåg i
stadskärnan. Även den viktiga roll byggnaden haft som stadens telegrafstation bidrar till
värdet. Byggnad har också stora byggnadshistoriska värden och får anses omistlig som
en av endast ett fåtal byggnader kvar ifrån tiden kring sekelskiftet 1900.
Byggnaden har därtill genom sin tidstypiska och påkostade utformning med oregelbunden plan, utskjutande partier och torn ett högt arkitekturhistoriskt värde och saknar
idag sin motsvarighet i Oxelösund. Den oregelbundna planformen gör att fasaderna,
men också taket framhävs med sina många nivåskillnader och språng. En asymmetri
som är ett bärande stildrag för byggnaden.
Viktiga värdebärande delar är byggnadens volym och takform, den för hand påslagna
spritputsen med släta kvaderrusticeringar på hörn och torn, den profilerade taklisten
och de oputsade valvbågarna över fönstren. Nordväst- och norrfasadernas fönster har
dimensioner närmare de ursprungliga fönstren och är därför mycket viktiga för
byggnadens karaktär. Byggnadens utformning har förenklats med åren men trots detta
är den ursprungliga karaktären fullt avläsbar. Byggnaden är även relativt välbevarad
invändigt vilket även detta utgör ett betydande kulturvärde.
Rekommendationer
Det som den antikvariska förundersökningen rekommenderar är att byggnaden och
dess kulturvärden bevaras och i de fall det är möjligt även återställs. För att säkerställa
att varsamhetskravet följs vid förändringar av byggnaden bör en antikvarisk kontrollplan
upprättas och ombyggnaden följas av certifierad sakkunnig av kulturvärden (KUL 2).
Fler lägenheter än 2 per våningsplan bedöms ge för stor negativ påverkan på de
kulturhistoriska värdena och är således olämpligt. Takkupor bör inte tillföras taket, men
enstaka takfönster kan prövas i bygglov. Fler balkonger är negativt för byggnadens
kulturhistoriska värde och bör undvikas, detta då det bidrar negativt till byggnadens
oregelbundna karaktär och att åtgärden i området för ingreppet ger skador på
byggnadens stomme och fasaddetaljer.

Mark, natur & vegetation
Fastigheten Gnistan 1 ligger mot väster i direkt anslutning till en liten park med större
träd som en allé längs sidorna av en triangelformad yta. Längs Telegrafhusets västsida
växer idag en vildvuxen enhäck, sannolikt i syfte att minska insynen ifrån parken. Bilder
ifrån 60-talet visar att fastigheten då omgavs av en häck även på husets södra sida.
Husets övriga sidor domineras av öppna gräsmattor, vilka i anslutning till entrén helt
nyligen ersatts av ytor med stenkross. Naturvärdena på fastigheten Gnistan 1 bedöms
sammantaget som ringa.
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Geotekniska förhållanden

Utsnitt ur SGU jordartskartan med Telegrafhuset utpekad med svart pil.
Hela fastigheten Gnistan 1 (svart pil) befinner sig enligt den översiktliga SGU:s
Jordartskartan på uppfylld mark (gråstreckad yta). Sannolikt med urberg inunder.
Kartan anger jordarten för de första 0,5 meterna under markytan, där rött är urberg och
gult är glacial lera. På kartan syns även ett mindre klapperfält som orange med röda
ringar. Då fastigheten redan är bebyggd behövs ingen fördjupad utredning av markens
förutsättningar för bebyggande. Risk för skred bedöms inte kunna finnas.

Dagvatten

Utsnitt ur kommunens karta med Länsstyrelsens underlag om flödesvägar (blå linjer)
och instängda områden (röda ytor) inlagt.
Gnistan 1 är högt belägen och omgivande flödesvägar för dagvatten, bland annat över
parkeringen i öster, har korta rinnsträckor. Skyfall bedöms inte kunna leda till översvämning. Regnvatten styrs bort ifrån byggnaden med hjälp av stuprör med utkastare.
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Miljöförhållanden
Miljökvalitetsnormer för vatten
VISS (VatteninformationsSystem Sverige) indikerar felaktigt att planområdet avrinner
mot vattenförekomsten Inre Ålöfjärden i öster. Detta är dock felaktigt då dagvattenledningsnätet i södra delen av Oxelösunds Centrum leder bort dagvatten ifrån planområdet mot vattenförekomsten Oxelösunds hamnområde. Att detta är slutrecipienten
bekräftas av hur dagvatten beskrivs rinna i lagret Klimatanpassning Skyfall –
Flödesvägar i Länsstyrelsens karttjänst Sörmlandskartan.

Karta över avvattningsområde för dagvattenledningsnäteti södra delen av Oxelösunds
Centrum (rött område). Utloppet i vattenförekomsten Oxelösunds hamnområde (VISS) i
Östersjön är utpekad med grön prick och Telegrafhuset med svart pil.
Vattenförekomsten Oxelösunds hamnområde uppnår idag varken god kemisk- eller
ekologisk status, men har på grund av hamnverksamheten fått dispens till år 2027
respektive 2039. Även med dispens gäller att bästa möjliga ekologiska status, som kan
åstadkommas med rimliga åtgärder, ska uppnås i vattenförekomsten. Det får heller inte
ske några försämringar av statusen i vattenförekomsten med avseende på de kvalitetsfaktorer som den bestäms mot.
Vattenförekomsten Oxelösunds hamnområde beskrivs enligt VISS vara starkt påverkad
av pågående hamnverksamhet och även dagvatten bedöms kunna ha en betydande
påverkan på vattenförekomstens status. Förorening ifrån dagvatten är oftast PAH:er
och metaller, som koppar, zink, bly och kadmium. Halterna av just Kadmium (Cd)
och Nickel (Ni) och föreningar med dessa har dock konstaterats vara låg i vattenförekomsten Oxelösunds hamnområde. Organiska föreningar och metaller, som dem ovan,
kommer från användning av produkter så som färg, lack, betong, fogmassa och fordon.
Vid all planläggning som görs enligt Plan- och bygglagen ska miljökvalitetsnormerna i
5 kap. Miljöbalken eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av 5 kap. Miljöbalken
följas. För att klara miljökvalitetsnormen för vatten får inte bidraget ifrån planområdet
öka som en konsekvens av detaljplanens genomförande. Större ytor för parkering- och
uppställning av fordon mot idag skulle kunna innebära att miljökvalitetsnormen riskerar
överskridas. Detta då det inte sker någon rening av dagvattnet innan det når recipient.
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Markmiljö och radonrisk
Fastigheten är liksom stora delar av Centrum anlagd på uppfylld mark, se Geotekniska
förhållanden ovan. En vanlig källa till markförorening i Oxelösund är så kallad hyttsten,
en slaggprodukt ifrån malmbaserad ståltillverkning, särskilt genom metallerna Vanadin
(V) och Barium (Ba). Telegrafhuset byggdes redan 1899, 18 år innan ståltillverkningen
påbörjades i Oxelösund 1917, varför marken inte kan ha fyllts upp med hyttsten.
Byggnaden har använts som stadigvarande bostad större delen av tiden mellan år
1899–1971 parallellt med telegrafverksamhet, läkarmottagning, kontorsverksamhet och
utbildningsverksamhet. Verksamhet som inte bedöms innebära förhöjd risk för markförorening. Någon markförorening finns heller inte noterad på- eller intill Gnistan 1 i
Länsstyrelsens EBH-stöd för efterbehandling av potentiellt förorenade områden.
Radon
Fastigheten Gnistan 1 står på uppfylld mark och bedöms därmed stå på mark med hög
risk för förhöjda radonnivåer, enligt kommunens radonriskkartläggning från 2018.
Buller
Risken för störande bullernivåer inom planområdet är inte högre än för annan
bebyggelse i Centrum. Oxelösund är ett industrisamhälle där båda de dominerande
verksamheterna SSAB och Oxelösunds hamn ger upphov till industribuller. Dessa
verksamheter har att följa sina verksamhetstillstånd.
Kommunens bedömning är att planområdet inte är utsatt buller ifrån industri och
spårtrafik över Naturvårdsverkets riktvärden. Gränsen för trafikbuller vid bostadsfasad
klaras också med god marginal, liksom maximal bullernivå vid uteplats. Något mer
osäkert är dock om gränsen för det dygnsekvivalenta trafikbullret vid uteplats <50 dB(A)
klaras.
Buller – buller ifrån industriverksamhet
Enligt Boverkets vägledning för industribuller anses nybyggnation utan bulleranpassning möjlig inom område med maximalt 45 decibel dB(A) ekvivalent (genomsnittligt)
buller nattetid – så kallat Zon A. Risk för verksamhetsbuller överstigande 45 decibel
dB(A) och trafikbuller överstigande 55 decibel dB(A) ekvivalent bullernivå nattetid
bedöms, grundat på nedanstående redogörelse, inte finnas inom planområdet.
SSAB och Oxelösunds hamn har idag tillfälliga tillstånd ifrån mark- och miljödomstol att
bullra 53 dB(A) respektive 57 dB(A) ekvivalent vid närmaste bostad. Båda verksamheterna har krav på sig att utreda i vilken mån de kan minska bullret ifrån sina många
bullerkällor; för SSAB med redovisning till domstolen inom 4 år efter att det nya utökade
verksamhetstillståndet tagits i bruk hösten 2022, för Oxelösunds hamn 4 år efter
beslutet vunnit laga kraft. Efter 2 år ska deras arbete delredovisas för domstolen.
Planområdet hamnar enligt bullerutredningarna tillhörande SSAB:s och Oxelösunds
hamns nya verksamhetstillstånd inom grönt- respektive gult område på bullerskalan för
ekvivalent ljudnivå nattetid, i bägge fall motsvarande 40–45 decibel dB(A). Planområdet
får utifrån bästa tillgängliga underlag anses vara beläget inom Zon A.
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Planområdet (i vit
ring) hamnar inom grönt område med 40–45 dB(A) ekvivalent buller nattetid i det
kumulativa scenariot i bullerutredning för SSAB:s verksamhetstillstånd.
I kartan ovan syns det kumulativa scenariot där bullret ifrån SSAB:s befintliga verksamhet kombinerats ihop med bullertillskottet ifrån en skrotbaserad tillverkningsprocess.
I kartan nedan syns scenariot för Oxelösunds hamn:s ansökta- och utökade verksamhet. Observera att färgen på bullernivån 40-45 dB(A) skiljer sig mellan utredningarna.

Planområdet (i vit ring)
hamnar huvudsakligen inom gult område i bullerscenariot för Oxelösunds hamn:s
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verksamhet nattetid. Telegrafhusets fasad berörs här av buller i intervallet 40-45 dB(A).
Område med 50-55 dB(A) finns dock bara ca 5 m från fasaden.
Buller – buller ifrån spår- och vägtrafik
Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216 uppdaterad 1 juli
2017) föreskriver att den genomsnittliga (dygnsekvivalenta) bullernivån över dygnet
ifrån trafiken med väg- och spårtrafik ska understiga 60 dB(A) decibel vid fasad och
50 dB(A) vid uteplats. Maximal bullernivå momentant får heller inte överstiga 70 dB(A).
För buller gäller att fördubblas avståndet till bullerkällan eller trafikmängden halveras
minskar den ekvivalenta bullernivån med 3 dB(A). För att med säkerhet kunna göra
bedömningen att en bullernivå klaras bör denna kunna innehållas med minst 5 dB(A).
Spårtrafik
TGOJ-banan med Oxelösunds bangård är belägen 300 meter ifrån fastighetsgränsen
för Gnistan 1. Som kan avläsas i kartan nedan så är planområdet inte direkt exponerad
mot järnvägen utan skyddas ifrån buller av inte mindre än tre stora byggnader.
Av Oxelösunds hamns och SSAB:s bullerutredningar framgår att godstågen till och från
Oxelösund avgår och ankommer på dagen mellan klockan 06–18. Växlingsrörelser på
bangården sker dock även kvälls- och nattetid, se kartan SSAB bullerutredning ovan.
I kartan nedan, över Oxelösunds hamn:s ansökta- och utökade verksamhet dagtid, kan
utläsas att varken tågtrafiken eller Oxelösunds hamns övriga verksamhet beräknas
bidra till bullernivåer inom planområdet som överstiger 50 dB(A). Observera att färgen
på bullernivåerna skiljer sig ifrån SSAB:s utredning ovan. Det kan därmed konstateras
att buller ifrån järnväg beräknas understiga såväl riktlinjen <55 dB(A) vid fasad som <50
dB(A) inom planområdet. En bullerutredning för spårtrafik bedömer därför kommunen
som uppenbart obehövligt för detaljplanen.
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Godstågen kör på dagen mellan kl. 06-18. Planområdet (i vit ring) är i sin helhet
belägen inom grönt område, med buller i intervallet 45–50 dB(A), i bullerberäkningen
för Oxelösunds hamn:s ansökta verksamhet dagtid.
Vägtrafik
Kommunen bedömning är att ingen trafikbullerutredning behövs för detaljplanen.
Bedömningen grundar sig på nya radarmätningar på de två mest trafikerade gatorna,
Höjdgatan och Föreningsgatan och en översiktlig uppskattning av bullersituationen
inom planområdet med vägledning av guiden Hur mycket bullrar vägtrafiken?, som
Boverket och SKL (nuvarande SKR) gav ut 2016.
Trafikmätningarna som redogörs för nedan visar enligt guiden att 60 dB(A) ekvivalent
bullernivå vid bostadsfasad klaras vid planområdet med minst 5 dB(A) marginal. Vad
avser maximalt 70 dB(A) momentan bullernivå vid uteplats visar bullerutredningen för,
Hampan 3 (D-skolan) ifrån 2018 att detta klaras redan ett 30-tal meter ifrån vägmitt på
Förenings-gatan. Trots något färre fordon vid tillfället (ÅDT 5000 mot nu aktuella 5125)
kan slutsatsen dras att planområdet med säkerhet klarar <70 dB(A) maximal bullernivå.
Kravet på högst 50 dB(A) ekvivalent bullernivå vid uteplats klaras med säkerhet utifrån
trafiken på Höjdgatan och sannolikt även utifrån trafiken på Föreningsgatan. Då detaljplanen inte handlar om någon nybyggnation av bostäder, i egentlig mening, så är just
kravet på högst 50 dB(A) svårt att säkerställa för uteplats, givet den väldigt öppna
stadsmiljön vid planområdet. En uteplats i planområdets södra del skyddas dock till stor
del ifrån direktexponering mot trafikbuller ifrån Föreningsgatan av Kommunhusets
byggnadsvolym, varför bullernivån 50 dB(A) även torde klaras vid uteplats.

Karta över den översiktliga bullersituationen vid planområdet, där uppmätt trafikmängd
visas proportionellt med mörkgrön linje. Blått streck visar gräns för 60 dB(A) ekvivalent
bullernivå vid fasad med minst 5 dB(A) marginal, röd linje visar fasad som klarar
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beräknad maximal bullernivå för 5000 fordon på Föreningsgatan i bullerutredningen för
D-skolan ifrån 2018. Grön yta visar läge för uteplats som borde klara sig under
exponering mot bullernivån 50 dB(A).
Höjdgatan och Föreningsgatan, mättes med radar under en period av 7 dagar vardera
i slutet av februari respektive mars. Båda gatorna har skyltad hastighet 30 km/h.
Mätningen av trafiken på Höjdgatan gav att vägen har en årsdygnsmedeltrafik (ÅDT)
på 586 fordon/dygn, 532 fordon/dygn om man räknar bort cyklar, mopeder och MC.
Uppräknat till prognos för år 2030 (+15,6 %) motsvarar detta ÅDT 680 fordon/dygn.
Avståndet ifrån vägmitt till närmaste fasad är 19,7 meter och till balkong 20,3 meter.
Mätningen skedde precis öster in infarten till Kommunhusets och Gnistan 1 parkering,
på södra sidan Höjdgatan, sista dagarna i februari 2022.
Enligt guiden går gränsen för bullernivån 55 dB(A) på en gata med 30 km/h, mätt 10
meter ifrån vägmitt, vid ÅDT 1220 fordon/dygn. Höjdgatans trafikmängd år 2030
motsvarar bara lite drygt hälften (56 %) av detta, varför kravet om högst 60 dB(A)
ekvivalent bullernivå vid bostadsfasad klaras med god marginal vad avser trafiken på
denna. Kravet om högst 50 dB(A) vid uteplats bedöms uppfyllas, med minst 5 dB(A)
decibels marginal, 45 meter in ifrån vägmitt, varför gemensam uteplats behöver
förläggas till planområdets södra del.
Varken Södra Malmgatan med parkeringsplatser eller parkeringsytorna vid kommunhuset bedöms komma ens i närheten av Höjdgatans trafikmängd, varför inte heller
trafiken på dessa riskerar bidra till att bullerkraven för bostäder överskrids.
Mätningen av trafiken på Föreningsgatan gav att vägen har en ÅDT på 4431
fordon/dygn, 4152 fordon om man räknar bort cyklar, mopeder MC. Uppräknat till
prognos för år 2030 (+15,6 %) motsvarar detta ÅDT 5125 fordon/dygn. Avståndet ifrån
vägmitt till närmaste fasadhörn är 78 meter och till balkong 95 meter. Mätningen skedde
ett 80-tal meter norr om korsningen med Höjdgatan sista dagarna i mars 2022.
Enligt guiden ger ÅDT 5125 fordon/dygn upphov till lite drygt 60 dB(A) 10 meter ifrån
vägmitt. Kravet om högst 60 dB(A) vid bostadsfasad klaras inom planområdet för
trafiken på Föreningsgatan och uppfylls enligt guiden med minst 5 dB(A) decibels
marginal redan vid 35 meter ifrån vägmitt vid mycket hårdgjord mark. Kravet på högst
50 dB(A) vid uteplats bedöms klaras då en uteplats förlagd till fastighetens södra del är
belägen bakom Kommunhuset, utan vinkelrät exponering ifrån Föreningsgatan.

Service
Planområdet är beläget i Oxelösunds Centrum drygt 200 meter ifrån Järntorget, med
matbutik, apotek, restauranger, caféer och ett flertal butiker. Här ligger även bibliotek
med fritidsgård och kommunens besökscenter, lite längre bort även vårdcentral.
Närmaste förskola och skola är den kommunalt drivna Oxelöskolan drygt 600 meter
ifrån planområdet vid Frösängs gärde. Något närmare ligger den privata förskolan
Solgläntans förskola på Oxelögatan.

Friytor
Den nyligen renoverade Järnvägsparken erbjuder rekreation och vissa lekmöjligheter.
Närmaste gungor finns på D-skolans skolgård knappt 200 meter ifrån planområdet.
Närmaste större grönyta är Frösängs gärde där kommunen nyligen anlagt en damm på
ett avstånd av drygt 600m.
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Skyddsrum
Det finns 1750 platser i skyddsrum inom 300 meters gångväg ifrån planområdet. Det
närmaste skyddsrummet har 161 platser och är beläget i kommunhuset 55 meter bort.

Gator och trafik
På fastigheten Gnistan 1 finns idag 7 parkeringsplatser, samförlagda med parkeringen
vid Kommunhuset i sydöstra hörnet av fastigheten. Området är centralt beläget nära
Järntorget med bara ca 250 meter till busshållplats Oxelösunds centrum, varför antalet
parkeringsplatser bedöms vara tillräckligt i förhållande till antalet bostäder.

Teknisk försörjning
Byggnaden är befintlig och redan ansluten till teknisk infrastruktur.
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5 PLANFÖRSLAG
Sammanfattning
Planförslaget innebär i huvuddrag att:
- Markanvändningarna centrumverksamhet, bostäder och kontor tillåts.
- En bestämmelse om bevarande av byggnadens utvändiga och invändiga kulturvärden förs in och därmed också ett krav på att underhåll sker med traditionella
material och metoder. Byggnaden beläggs också med rivningsförbud.
- Det möjliggörs för 2 balkonger till på byggnadens nordvästfasad, fastän mindre än
dagens för att inte bidra med symmetri till en byggnad baserad på oregelbundenheter.
- Förbud mot takkupor och inglasning av balkonger införs.

Planförslag
Planförslaget syftar till att möjliggöra för bostäder på fastigheten Gnistan 1 samt att
bevara byggnadens kulturvärden och karaktär samtidigt som byggnaden anpassas till
att inrymma bostäder.
I plankartan införs följande planbestämmelser:
Egenskapsbestämmelser
CKB – centrumverksamhet, kontor och bostäder
Bestämmelsen motiveras av att bostäder bedöms vara en fortsatt lämplig markanvändning i samtidigt som centrumverksamhet erbjuder en större flexibilitet i vilka funktioner
som kan inrättas i byggnaden och därmed möjliggöra för att byggnaden kan bidra med
nya upplevelsevärden till den angränsande Teleparken.
Prickmark – Marken får inte förses med byggnad
Bestämmelsen om prickmark tätt inpå byggnadens fasader motiveras av att ett fritt
bebyggande av fastigheten sannolikt skulle inverka negativt på byggnadens kulturvärden. Det är även prickmark tätt runt byggnaden redan idag i den nu gällande
detaljplanen, även om området nu minskat något på nordvästsidan av byggnaden.
Högsta nockhöjd över angivet värde i meter över nollplanet
Bestämmelsen motiveras av att fastigheten behöver ha en begränsning i byggrätten
och att den bäst förhåller sig till en +-höjd snarare än markens höjd invid byggnaden.
Tornets takkon har historiskt haft höjden +40 och befintlig taknock når +30 meter i
höjdsystemet RH2000, där Östersjöns medelvattenyta i Oxelösund är cirka +0,1 meter.

f1 – Komplementbyggnad ska utformas med färg och materialval anpassade
till huvudbyggnaden. Öppning mot angränsande allmänplats parkmark får
inte finnas.
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Bestämmelsen motiveras med att eventuella komplementbyggnaderbehöver anpassas
till den särskilt värdefulla huvudbyggnadens karaktär. Komplementbyggnaderska, ur ett
kulturmiljöbevarande perspektiv, vara just komplement och därför underordna sig
huvudbyggnaden avseende färgval och materialval.

f2 – Balkong skall utformas likt nordväst-fasadens befintliga balkong avseende
material och färg. Balkongdörr ska utföras med samma höjd, bredd och indelning
som befintliga fönster. Konstruktionen ska utföras med minsta möjliga ingrepp
i fasad. Utförandet inklusive fasadförändring ska inte ha symmetriskapande
verkan.

f3 – Högst 1 balkong per våning. Balkong ska uppföras med samma djup som
befintlig balkong på nordväst-fasaden och med sådan bredd att hela egenskapsytan täcks. Balkong på övre planet får inte uppföras utan balkong under.
Bestämmelserna motiveras med att om ytterligare balkonger ska tillföras byggnaden så
behöver detta ske på ett varsamt sätt (inom området med f2) som inte förvanskar
byggnadens karaktär av oregelbundenhet genom införande av symmetrier. Egenskapsområdets utsträckning har utformats i syfte att de nya balkongerna ska upplevas som
en fortsättning av befintliga balkong snarare än en ny balkong på lika avstånd ifrån en
mittaxel – en symmetri. För att nå detta resultat är det mycket viktigt att balkongerna
efterliknar de som redan finns.

Telegrafhusets nordvästfasad illustrerad med två ytterligare balkonger till höger.

f4 – Balkong får inte inglasas.
f5 – Endast balkong får kraga ut ifrån fasad.
Bestämmelserna motiveras av att det finns behov av att säkerställa ett område för
balkonger utan att det kan tolkas som en utökad byggrätt. Inglasning bedöms som
negativ för bevarandet av byggnadens karaktär.

21

MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, OXELÖSUNDS KOMMUN

f6 – Takkupor får inte finnas.
Bestämmelsens motiveras med att byggnadens speciella takform starkt bidrar till
upplevelsen av byggnaden. Takkupor bedöms som ett allt för stort ingrepp och därmed
negativt för bevarandet av byggnadens karaktär.

r1– Byggnaden får inte rivas.
Bestämmelsen motiveras av byggnadens byggnadshistoriska och arkitekturhistoriska
värden vilka inte kan bevaras om byggnaden tillåts rivas.

q1 – Särskilt värdefull byggnad som inte får förvanskas. Fasadernas detaljering i
form av släta kvaderrusticeringar på hörn och torn, oputsade valvbågar över
fönstren samt tornets listverk med tandsnitt ska bevaras. Äldre interiöra delar så
som trapphus med äldre trappsteg och golvbeläggning samt handledare ska
bevaras. Äldre detaljer i form av dörrar, golv samt profilerade listverk och
stuckatur ska bevaras. Underhåll skall ske med material och metoder anpassade
till byggnadens egenart.
Bestämmelsen motiveras av att det är en av Oxelösunds äldsta byggnader, med tydliga
och säregna stildrag som saknar sin motsvarighet i staden. Att peka ut den som en
särskilt värdefull byggnad tydliggör förutsättningarna vid framtida prövning.

k1 – Byggnadens ursprungliga karaktär med avseende på volym, takform,
fasadutformning, detaljering, färgsättning och fönstersättning ska bibehållas.
Vissa återställande åtgärder till tidigare utformning samt komplettering med
balkonger, balkongdörrar och ett begränsat antal takfönster får utföras i samråd
med certifierad antikvarisk expertis.
Bestämmelsen motiveras av byggnadens byggnadshistoriska och arkitekturhistoriska
värden, vilket kräver att byggnadens fasader, tak och interiör hanteras med varsamhet.
Med ett begränsat antal takfönster menas ett antal som innebär en rimlig avvägning
mot byggnadens kulturvärden och uttryck. Tidigare renoveringar har bland annat
förenklat byggnadens fasader och tak och ett återställande kan visa sig positivt för
byggnadens kulturvärde men kräver stor hänsyn. All ombyggnad bör följas av
certifierad antikvariskt sakkunnig avseende kulturvärden enligt KUL 2 och kontrollplan
bör upprättas och följas.

k2 – Fönster och dörrar ska utformas lika ursprungliga avseende form, indelning,
proportioner, glasets area och vara i trä.
Bestämmelsen motiveras av att fönster och dörrar kan behöva bytas, men att de då ska
vara lika de ursprungliga fönster och dörrar som fortfarande sitter på husets nord- och
nordvästfasader.

k3 – Högst 2 bostäder får inrymmas per våningsplan.
Bestämmelsen motiveras med att ingrepp i byggnadens stomme ska undvikas.
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n1 – Marken får inte användas för parkering.
Bestämmelsen motiveras av att utökad parkering skulle kunna bidra till att miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten överskrids, att så inte sker behöver vara säkerställt.
Administrativa bestämmelser
Genomförandetiden är 5 år
Genomförandetidenkan vara 5–15 år. Längre genomförandetid än 5 år bedöms inte
motiverat då huvudbyggnaden redan är uppförd.

u1 – Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar, Kvartersmark
Bestämmelsen motiveras av en befintlig ledningsrätt för fiber över fastigheten.
Ändrad lovplikt – Bygglov krävs även för komplementbyggnader och
komplementbostadshus.
Ändrad lovplikt – Bygglov krävs även för plank, staket och stängsel.
Ändrad lovplikt – Bygglov krävs även för skärmtak
Bestämmelserna motiveras med att kommunen enligt 9 kap. 4§ och 9 kap. 4a § 1 och 2
Plan- och bygglagen (2010:900) har möjlighet att införa bestämmelser som utökar
lovplikten när det handlar om en särskilt värdefull byggnad, som med tillhörande tomt
även bedöms utgöra en särskilt värdefull miljö. Det bedöms i detta fall finnas ett behov
av att komplementbyggnaderoch byggnadskomplement prövas restriktivt.
Villkor för startbesked – Startbesked får inte ges för bostäder förrän en
avgränsning av bostadens tomt med mur, staket, häck eller annan fysisk åtgärd
med en minsta höjd om 30 centimeter, mot angränsande allmänplats park, har
kommit till stånd.
Bestämmelsen motiveras med att användningen B-bostad ökar behovet av tydliga
gränser mellan kvartersmark och allmänplats. Tomt är inte detsamma som fastighetsgräns och innebär att bara ytor som faktiskt används behöver avgränsas. Hänsyn ska
till exempel kunna tas till behovet att underhålla de underjordiska ledningarna inom u1.

Exempel ifrån C-skolan, söder om planområdet, på hur tomt avgränsats med en mur av
tre lager natursten (38 cm) och växtlighet till en höjd av ca 1 meter. En utformning likt
bilden ger ett enhetligt uttryck som bidrar till att definiera Teleparkens gränser.
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6 DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE
Organisatoriska frågor
Tidplan
Samråd november 2021
Granskning maj 2022
Antagande juni 2022
Genomförandetid
Detaljplanens 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.
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Detaljplanen saknar allmän plats. Fastighetsägaren ansvarar för skötseln inom hela
planområdet.
Avtal
Avtal om att fastighetsägaren avsäger sig rätt till ersättning utifrån detaljplanens
bevarandebestämmelserska tecknas innan beslut om antagande.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning
Planområdet utgörs i sin helhet av fastigheten Gnistan 1. Någon fastighetsjustering är
inte aktuell utifrån detaljplanebestämmelserna.
Fastigheten ingår inte i någon gemensamhetsanläggning
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Servitut
Fastigheten Gnistan 1 berörs av följande servitut:
04-IM1-91/6112.1

Avtalsservitut

Levande

Väg

04-IM1-98/919.1

Avtalsservitut

0481-2018/7.1

Ledningsrätt

Levande

Elektroniskt
Kommunikation

0481IM-08/13338.1

Avtalsservitut

Levande

OMRÅDE

Elledning m.m.

Ledningsrätt 04812018/7.1 i södra kanten av Gnistan 1 (blått område).

Arkitektoniska och kulturhistoriska konsekvenser
Planförslaget får till konsekvens att Telegrafhuset, en av de äldsta byggnaderna i
Oxelösunds Centrum, åter får användas för bostadsändamål. Därtill medges att byggnaden även fortsatt används som kontor och/eller för centrumverksamhet så som café
eller dylikt som kan dra nytta av närheten till det välanvända gång- och cykelstråket.
Med ändrad användning till bostäder kommer att den kulturhistoriskt värdefulla
byggnaden medges förändras såväl exteriört som interiört inom i denna detaljplan
angivna gränser. Byggnaden medges kompletteras med ytterligare två balkonger på
dess nordvästra fasad, vilket bedöms vara möjligt då de görs betydligt kortare än
dagens balkonger.
Totalt 20 kvadratmeter med komplementbyggnaderföreslås få uppföras i plan-områdets
norra delar. Byggnaden kommer då inte längre stå som den solitären den är idag, men
byggnaden har tidigare varit belägen intill annan bebyggelse – t. ex. den gamla
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brandstationen och komplementbyggnadernahar placerats utifrån att de ska skymma
huvudbyggnaden så lite som möjligt.
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Som en konsekvens av att planförslaget medger bostäder bedöms friytorna kring huset
behöva få en tydligare avgränsning mot närliggande park-, parkerings- och gatu-mark.
En följd av detta kan bli att byggnaden delvis döljs bakom ett plank, staket, stängsel,
häck, mur eller dylikt men byggnaden torde fortsatt upplevas vara väl synlig i siktlinjen
till och från Järntorget. Krav på bygglov för plank, staket och stängsel ger kommunen
kontroll över dess utformning.

Sociala frågor
Studier som gjorts visar att otydliga gränser mellan vad som är privat och vad som är
allmän mark är mycket negativt för användandet av friytorna kring en bostad. För att
friytorna ska leva upp till begreppet tomt där barn kan leka fritt behöver fastigheten ges
tydligare gränser. Tillgång till egen gård är viktigt för boendekvalitén och folkhälsan.
En konsekvens av att byggnadens tomt avgränsas mot den angränsande Teleparken är
att häck eller plank kan komma att inkräkta på det välanvända gång- och cykelvägen
mellan Järntorget och Centrums norra delar. Teleparken kommer att upplevas mindre
och smalare; utan fastighetsjustering kommer en häck eller ett plank att kunna placeras
fysiskt mycket nära den som går eller cyklar.
Att detaljplanen medger en större bredd av markanvändningar gör att förutsättningarna
ökar för att Teleparken ska kunna bli en målpunkt under större delar av och inte bara en
plats man passerar. Bostäder vid parken torde bidra positivt till den upplevda tryggheten längs det viktiga gång- och cykelstråket och kan därmed även bidra till att stärka
den byggda miljöns sociala hållbarhet i Oxelösunds Centrum.

Ekonomiska frågor
Kostnader för framtagandet av detaljplan
Detaljplanen bekostas av fastighetsägaren.
Ersättning
Bevarandebestämmelser(q - kulturvärde och r - rivningsförbud) i en detaljplan kan vara
förenade med en rätt till ekonomisk ersättning för fastighetsägaren.
Fastighetsägaren förutses avstå ifrån ersättningsanspråk utifrån eventuellt upplevda
inskränkningar på fastighetens nyttjande och/eller en minskning av fastighetens värde
grundat i behovet att i detaljplan och framtida lovgivning säkerställa ett bevarande av
kulturmiljövärdena.
Ekonomiska konsekvenser
Fastighetsägaren kan som en följd av planförslaget få ökade kostnader för underhåll,
skötsel och eventuell byggnation grundat i att krav på dessa ska ske med de material,
färger och metoder som är ursprungliga för byggnaden.
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Tekniska frågor
Tekniska utredningar
I arbetet med att ta fram samrådshandlingar har inga tekniska utredningar tagits fram.
Dokumentation och kontroll
Vid förändringar av byggnaden bör antikvarisk kontrollplan upprättas och ombyggnaden följas av certifierad antikvariskt sakkunnig avseende kulturvärden (KUL 2).
Kontrollplanens kontrollpunkter ska utformas med utgångspunkt i de kulturhistoriska
värden som redovisas i Antikvarisk förundersökning med konsekvensanalys daterad
2021-04-22 [Rapport 2021:1].
Om markföroreningar påträffas ska anmälan göras till tillsynsmyndigheten. Det finns
även en skyldighet att anmäla efterbehandlingsåtgärdertill tillsynsmyndigheten innan
åtgärder vidtas. Egenkontrollprogram för uppföljning av efterbehandlingsåtgärderska
upprättas och redovisas

Administrativa frågor
Ansvaret för att arbetet med denna detaljplan har legat på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.Ansvarig planarkitekt och projektledare är Göran Deurell.
Övriga deltagare i projekt har varit Christoffer Karlström, planarkitekt; Nils Erik Selin,
tillförordnad miljö- och samhällsbyggnadschef och Jonny Jakobsson, energibolagschef.

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Nils Erik Selin
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Göran Deurell
Planarkitekt
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Södermanlands län

Läget för Gnistan 1 som är markerad med en röd ring. Karta från Lantmäteriet.
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Bakgrund
Sörmlands museum fick i december 2020 i uppdrag av Oxelösunds kommun att utföra
en antikvarisk förundersökning med konsekvensanalys av fastigheten Gnistan 1 i
Oxelösund. Fastigheten ägs idag av Vinterklasen AB.
Fastighetsägaren har för avsikt att bygga bostadslägenheter i huset som idag inrymmer
kontor. Detta skulle i så fall kräva en ändring av gällande detaljplan. Syftet med den
antikvariska förundersökningen är att undersöka byggnadens historia samt att identifiera de värden som finns i miljön idag. Konsekvensanalysen är tänkt att pröva olika
användningar i förhållande till det kulturhistoriska värdet och en eventuell ombyggnads
påverkan på byggnaden som helhet och utpekade karaktärsdrag och byggnadsdelar.
Rapporten utfördes under februari-mars 2021 av David Hansson, bebyggelseantikvarie,
fil. kand.

Aktuellt skydd
Plan- och bygglag (2010:900)
Byggnaden saknar idag skydd i aktuell detaljplan 0481-P88/3 som vann laga kraft 198810-18. Detaljplanens syfte var dock att möjliggöra bevarande av äldre byggnader, gamla
telegrafhuset och den sk ”Herrgården” som i gällande detaljplan förutsätts skall rivas.
All mark omkring den nuvarande byggnadsytan är därmed prickmark som inte får
bebyggas.
Byggnaden omfattas av de generella varsamhetsbestämmelserna enligt Plan- och bygglag
(2010:900) 8 kap. 17 § som anger:
Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man
tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska,
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.
I egenskap av sin ålder och utpekade kulturhistoriska värde omfattas byggnaden också av
förvanskningsförbudet enligt Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap. 13 § som anger:
En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.
Plan- och bygglagen anger också hur underhåll av byggnader ska utföras:
Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och
de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas
till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk,
miljömässig och konstnärlig synpunkt.

Sörmlands museum
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Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig
eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.

Strategiska dokument
2017 gjorde Sörmlands museum en kulturhistorisk områdesbeskrivning över Oxelösund,
som ett underlag till nu gällande översiktsplan. Området där den aktuella fastigheten
ingår beskrivs som följer:
Trots stadsomvandlingen under 1960-talet då merparten av del av den äldre bebyggelsen revs finns en del äldre byggnader kvar i närheten till centrum. Dessa är alla
viktiga markörer för samhället i äldre tid såväl som att de ger ledtrådar till Oxelösunds
stads utveckling, vilket gör att de innehar både byggnadshistoriska och samhällshistoriska värden.
Som riktlinje/förhållningssätt anges:
• Samtliga äldre byggnader inom området såväl som före detta Epa-varuhuset, Folkets
hus, S:t Botvid, kommunhuset och vårdcentralen bevaras och underhålls med traditionella material och metoder.
• Planläggning inom detta område bör föregås av en antikvarisk förundersökning.

Tänk på att gränserna i kartan inte alltid stämmer överens med verkligheten och de är inte juridiskt gällande. © Lantmäteriet
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Ortofoto över Gnistan 1 med dagens fastighetsindelning. Karta från Lantmäteriet.
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Byggnadens västra sida med trapptornet till vänster i bild. Fastighetsgränsen går i linje med de närliggande buskarna.
(SLM D2021-0212)

Byggnaden sedd från Malmgatan i sydväst. Gångbanan går mellan de höga träden och passerar byggnaden nära det
sydvästra hörnet. De oputsade valvbågarna över fönstren accentuerar fönstren. (SLM D2021-0213)
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Gnistan 1 fotograferad från norväst före 1904 med sin ursprungliga exteriöra utformning. Skillnader mot idag märks
framförallt i tornes höga spira, gavelpartiet och verandans utformning samt fasadernas listverk. I bakgrunden till
vänster syns Oxelösunds första brandstation. (SLM M022389)

Utsnitt av Stadsplan över Oxelösund, upprättad 1908. Gnistan 1 är utmärkt som Telegrafstation på kartan. Notera
byggnadens placering invid gatan och att kvarteret hade en annan form än idag. På tomten fanns även ett gårdshus
mot den inre tomtgränsen samt samhällets första brandstation. Av de byggnader som syns på kartan finns endast
fyra kvar idag. Karta från Lantmäteriet, 0481K-LITT D.
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Historik
Oxelösunds samhälle
Oxelösunds samhälle växte fram efter att en hamn anlades här i början på 1870-talet.
Hamnen var tänkt att användas för att skeppa ut råvaror från Bergslagen, varför
en järnväg drogs från Västmanland genom Sörmland med slutstation i Oxelösund.
Hamnen och järnvägen innebar en mängd nya arbetstillfällen, och ett samhälle växte så
småningom fram runt den nya järnvägsstationen. När ett järnverk anlades här 1917 växte
samhället allt mer.1 2
År 1900 blev Oxelösund municipalsamhälle och fick därmed sin första egentliga
beslutsfattande organisation. I slutet av 1800-talet var ännu få gator utlagda, och bebyggelsen hade placerats relativt fritt. En första stadsplan upprättades 1896-97 av Oskar B
Déhn från vilken huvuddragen skulle komma att följas även i kommande stadsplaner.
Malmgatan var en av de första gator som kom till stånd efter municipalbildningen, och
kvarteren längs denna gata bebyggdes därefter.3

Gnistan 1
I kvarteret som tidigare hette Almen var den aktuella byggnaden en av de första att
uppföras. Huset ritades 1899 vid TGOJ:s (Trafikaktiebolaget Grängesberg–Oxelösunds
Järnvägar) kontor i Eskilstuna,4 och uppfördes samma år tillsammans med ett uthus.
Byggnaden uppfördes i sten och gavs en påkostad utformning, i likhet med järnvägsbolagets bostadshus som tidigare låg vid Järnvägsparken. Bolaget ägde ett tjugotal hus i
staden varav de flesta låg i järnvägens direkta närhet.
Huset uppfördes som boställehus (Boställehus 8G) till anställda vid järnvägen, men
förmodligen fanns också redan vid uppförandet planer på att byggnaden skulle rymma en
telegrafstation. Vid samma tid uppfördes på tomten också samhällets första brandstation
efter att den första brandkåren hade inrättats år 1900.5
Telegrafstationen öppnade den 15 november 1900 som en kombinerad statstelegrafstation
och telefonstation. Järnvägstelegraf hade dock funnits i Oxelösund sedan järnvägen stod
klar 1877.6 Järnvägstelegrafin var en enklare variant av statstelegrafen som fanns vid de
flesta järnvägslinjerna. En mindre telefonstation hade också funnits en tid, inrymd i en
barack intill Percy Thams villa.7 Tjänstgöringstiden vid den nya telegrafstationen var när
den öppnade från 7 på morgonen till 9 på kvällen, förutom vintertid då man öppnade en
timma senare.8 Detta var i enlighet med en andra klassens telegrafstation.

1
2
3
4
5
6
7
8

Oxelösunds kommun - kulturhistorisk områdesbeskrivning, Sörmlands museum, Nyköping, 2017, sid. 10 ff.
Nyhlén, Erik, Boken om Oxelösund, Oxelösunds kommun, Oxelösund, 1977, sid. 42 ff.
Nyhlén, sid. 60
Oxelösundsarkivet, Bild ID: 011230
Nyhlén, sid. 65
Södermanlands läns kalender, Nyköping, 1877
Nyhlén, sid. 65
Dagens nyheter, AB Dagens nyheter, Stockholm, 1900-11-14
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Personal vid telegrafstationen 1914. Fotograf okänd. Bilden är hämtad från Oxelösundsarkivet, Bild ID: 009834.

Flygfoto över Oxelösund 1964 med Gnistan 1 i mitten av bilden. Den nya dragningen av Föreningsgatan till höger i
bild har genomförts, men ännu har kvarterets äldre bebyggelse inte rivits. Husen till höger om Gnistan 1 kallades för
Bonnkvarteren. Här skulle kommunhuset byggas tio år senare. (SLM BF04-2204)
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Foto av Gnistan 1 taget från Malmgatan i nordväst 1941. Notera ledningsstolparna på taket av byggnaden. Bilden är
hämtad från Oxelösundsarkivet, Bild ID: 011230.

Telegrafstationens personal i arbete 1942. Sittande från höger är Lisa Pettersson, Britta Andersson född Hedberg,
Helga Carlén och Karin Karlsson. De stående från vänster är Ingrid Jansson, Lisbet Nyberg, Ninni Pettersson och Karin
Sundström. Bilden är hämtad från Oxelösundsarkivet, Bild ID: 005200.

Sörmlands museum
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Telegrafyrket var tidigt ett kvinnodominerat yrke. Även ansvariga poster på de olika
telegrafstationerna sköttes inte sällan av kvinnor. 1911 var det Ida Carolina Holmberg
som var telegrafkommissarie i Oxelösund. Hon var också ansvarig för rikstelefonens
centralstation.9 1929 hade Nanna Sofia Tiberg tagit över.10 Enligt uppgifter från TGOJ
var Telegrafverkets lokala föreståndare 1933 O Helander som hyrde en av lägenheterna.11
Huset ska också ha inrymt den första läkarmottagningen i Oxelösund, men det har inte
kunnat fastställas när detta var.

Ombyggnad 1948
1948 genomfördes en ombyggnad som i enlighet med tidens anda förenklade den
exteriöra utsmyckningen. Alla ”överflödiga lister, gesimser och takprydnader” togs ned
samtidigs som en översyn gjordes av putsad sockel, verandaparti, räcken, granittrappa,
fönster, plåtbeslag och skorstenar.12 De småspröjsade fönstren i trapptornet ersattes av
ospröjsade fönster och sannolikt byttes övriga fönster ut mot kopplade. Terrassen på
byggnadens nordvästra sida byggdes om med ett bärverk av stål istället för det tidigare
av trä och fick en ovanliggande balkong från andra våningen. Det som behölls av den
tidigare utsmyckningen var den kvaderindelade putsen på hörn och trapptorn och de
synliga fönstervalven. Den mest påtagliga skillnaden mot tidigare var att trapptornets
spetsiga tornhuv ersattes av en betydligt flackare, samt att det dekorativa gavelmotivet åt
nordväst ersattes av en enkel spetsig gavel.

Centrumomvandlingen
Under slutet av 1950-talet påbörjades en stor omvandling av hela samhället på grund
av järnverkets utbyggnadsplaner. 1956 gjordes en inventering av bebyggelsen i centrum
där byggnader kategoriserades efter ålder, byggnadsmaterial och om de var i gott skick
eller ”rivningsskick”. Av de drygt 400 hus som inventerades ansågs 200 av dessa vara
i rivningsskick. Detta var i stort sett samtliga äldre hus uppförda före 1915 (totalt 230
st). Inte ett enda äldre trähus söder om Esplanaden ansågs vara i gott skick. I stort sett
följdes saneringsplanen helt och hållet, och de fåtal äldre hus som idag finns kvar är
de som då ansågs vara i gott skick. År 1959 hade en generalplan för Oxelösund utarbetats i rekordfart för att anpassa samhället till järnverkets stora utbyggnad och stadens
förväntade befolkningsökning. För att kunna möta den större mängd bilar som skulle
passera genom centrum, gavs Föreningsgatan en ny sträckning. Härmed kom också
kvarteret Almen att förändras till sin form.13
1953 uppfördes en ny telefonstation på granntomten Fokus 3 (dåvarande Almen 2) och
sannolikt flyttade då också telegrafverksamheten hit. En mindre utbyggnad av den nya
telefonstationen genomfördes redan 1958.14 I december 1969 stod den nya telestationen
9 Södermanlands läns kalender, Nyköping, 1911
10 Södermanlands läns kalender, Nyköping, 1929
11 Järnvägsmuseets arkiv, Gävle
12 Beskrivning till ansökan om bygglov för fasadrenovering 1948
13 Oxelösunds kommun - kulturhistorisk områdesbeskrivning, Sörmlands museum, Nyköping, 2017, sid. 19 ff.
14 Nybyggnadsritning, 1958
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Fasadritningar från ombyggnaden 1948 som visar exteriören efter ombyggnaden. Utseendet är i stort sett detsamma
idag. Några planritningar finns inte från ombyggnaden. Ritningen är hämtad från Oxelösunds kommunarkiv.
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klar på Fokus 3 efter ritningar av arkitekt SAR Sergej Mirelius. De äldre delarna i norr
byggdes om och anpassades till det nya utseendet.

Rivningshot
När en ny detaljplan för de aktuella kvarteren antogs 1969 var de äldre husen tänkta att
ersättas med bostadsbebyggelse och parkeringsytor. Gamla telegrafhuset hade då under
en period använts av TBV och ABF som bland annat hade kursverksamhet förlagd till
byggnaden, samt också Vägbyrån. En rivning av byggnaden var nära förestående tillsammans med flera andra hus i närliggande kvarter. Tack vare Oxelösundsprofilen Karl
Stålberg, som då bodde i det rivningshotade huset på Höjdgatan 25, gick kommunen med
på att bevara det gamla telegrafhuset i utbyte mot att Stålberg flyttade ut så att huset han
bodde i kunde rivas.15
Redan 1974 antogs en ny detaljplan för området som inte heller garanterade ett bevarande
telegrafhuset. Vid denna tid hade övriga äldre hus i kvarteret redan rivits. De tidigare
planerna på bostadshus inom kvarteret hade dock övergivits, och istället förbereddes
för uppförande av det nya kommunhuset intill den nyanlagda delen av Föreningsgatan.
Kommunhuset invigdes 1975.

Ombyggnad 1988
1988 byggdes huset om till kontor för AB Oxelösunds Elverk (senare Oxelö Energi AB).
Samma år antogs nu gällande detaljplan för kvarteret med syfte att bevara byggnaden
genom att göra den planenlig, samtidigt som användningen ändrades till kontor.
Ombyggnaden av huset innebar att flera moderniseringar gjordes invändigt och att ny
ventilation sattes in i huset. Den norra entrén tillgänglighetsanpassades och en ramp
byggdes. Utifrån fotografier kan man dock fastställa att taket redan var omlagt till den
bandtäckta plåt som finns idag.

15 Folket, Tidningen Folket AB, Eskilstuna, 1971-10-26
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Planritning över byggnaden som upprättades i samband med ombyggnaden 1988. De röda siffrorna visar var
fotografierna på följande sidor är tagna. Siffran på ritningen motsvaras av bildnumren som föregår bildtexten på
motsvarande bild. Ritningen är hämtad från Oxelösunds kommunarkiv.
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Beskrivning
Exteriör
Gnistan 1 är en hörntomt vid korsningen Höjdgatan och Malmgatan i centrala
Oxelösund. Den aktuella byggnaden ligger snett i förhållande till gatunätet, vilket är
ett resultat av omdragningen av Föreningsgatan i slutet av 1960-talet. Tidigare följde
kvarteret byggnadens längdriktning vilket syns på de intilliggande äldre byggnaderna
på fastigheterna Fokus 3 och 4. På den västra sidan om fastigheten finns en mindre park
med högresta träd och en gångbana. Resterande delar av fastigheten öster om byggnaden
upptas idag av parkering.
Byggnaden, som har två våningar och vind, har en oregelbunden planform med två
utskjutande partier på långsidorna åt nordväst och sydost samt ett trapptorn i norr.
Det utskjutande partiet på den nordvästra sidan avslutas uppåt av en frontespis med ett
fönster. Till vänster om denna finns en terrass med ovanliggande balkong, båda med
fronter av småkorrugerad plåt. Terrassens tak, vilket också utgör balkongens golv bärs
upp av I-balkar på stolpar av stål. Balkongen på andra våningen tillkom i samband med
att terrassen byggdes om 1948. Det utskjutande partiet i öster, som innehåller trapphus,
avslutas uppåt med ett tornliknande vindsrum med mindre tvåluftsfönster.
Byggnaden har naturstenssockel och gula spritputsade fasader med vita slätputsade fönsteromfattningar. Spritputsen är påslagen för hand och grovkornig i sin struktur med fyllnadsmaterial av naturgrus. Vissa lagningar utförda i senare tid går att urskilja genom sitt
fyllnadsmaterial av mindre kornstorlek. Den senaste avfärgningen ser ut att ha sprutats
på vilket tyvärr ger en något vass ytstruktur. Hörnen och trapptornet har kvaderformad
rusticering i putsen och längs takfoten löper en kraftig profilerad taklist, alla vitfärgade
och utförda i slätputs.
Taket är högt och valmat och täckt med falsad svartmålad plåt i bandtäckning. Trapptornet har ett runt konformat tak. Ursprungligen var taket lagt med skivtäckt plåt med
parallellt liggande tvärfalsar. När den nuvarande taktäckningen gjordes, sannolikt i
mitten på 1980-talet, förenklades även skorstenarnas plåtinklädnader och förlorade då
sina utkragande avslut. Takavattning sker via en fotränna, infäst med konsolkrokar, som
löper runt hela taket i kombination med ett antal vitmålade stuprör.
Tre entréer finns, två på norra sidan i och vid sidan av trapptornet och en på den sydöstra
sidan. Denna sida var tidigare byggnadens baksida och här fanns en gårdsplan med ett
gårdshus vid tomtgränsen. Dörrarna, utbytta i senare tid, är av rödmålad plåt. Entréerna
har dörromfattningar av tegel och mindre skyddande tak upptill. Trapptornets entré nås
via en ramp som löper längs byggnadens östra sida. En större skylt sitter mellan våningsplanen på den sydöstra fasaden.
Byggnaden har kopplade fönster av trä, de flesta med korspostindelning. Fönstren på den
nordöstra och södra sidan har bytts ut i senare tid och har något grövre dimensioner än
de på den nordvästra och norra sidan. Troligt är att nuvarande äldre fönster sattes in vid
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Byggnadens östra sida med parkeringen som upptar östra delen av fastigheten. På denna sida, som är gårdssidan,
saknas de oputsade valvbågarna i fasaden. (SLM D2021-0214)

Byggnaden sedd från Höjdgatan i nordost. Till vänster skymtar kommunhuset och till höger anas S:t Botvids kyrka
genom träden. Byggnaden ligger på en höjd i förhållande till kringliggande bebyggelse. Entrén som syns på byggnadens kortsida intill trapptornet är tillgängliggjord och nås via en ramp. (SLM D2021-0215)
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Fönstren på den västra sidan byttes sannolikt ut vid ombyggnaden 1948. Dimensionerna är smäckra och bågarna har
valsat glas. Notera de många språng som skapas tack vare byggnadens oregelbundna planform. (SLM D2021-0216)

Balkongen på den västra fasaden fick sitt nuvarande utseende vid ombyggnaden 1948. Stommen är av stål och
fronterna är av småkorrugerad plåt. Tidigare fanns här endast en terrass med ett tak över. (SLM D2021-0217)
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Detalj av trapptornets listverk med tandsnitt. Fönstren på trapptornet var ursprungligen småspröjsade, men fick sitt
nuvarande utseende vid ombyggnaden 1948. (SLM D2021-0218)

Detalj av taklist och taktäckning. Idag ligger falsad plåt i bandtäckning och fotränna med konsolkrokar, i utförande
från 1980-talet. Tidigare var plåten skivtäckt med parallella tvärfalsar. (SLM D2021-0219)
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ombyggnaden 1948. Bågarna är smäckra, i likhet med det tidigare utseendet, har valsat
glas men saknar utanpåliggande hörnjärn. Tornet hade ursprungligen småspröjsade
fönster, vilket är synligt på äldre fotografier. Dessa ersattes vid ombyggnaden 1948 med
ospröjsade fönster. Alla källarfönster utom ett på den nordvästra sidan har satts igen i
senare tid.

Interiör
På grund av att uppföranderitningar saknas, är det svårt att säkert säga hur den
ursprungliga planlösningen och dispositionen såg ut. De flesta invändiga väggar är dock
av samma tjocklek, varför det är troligt att endast mindre justeringar av planlösningen
har gjorts genom åren. Enligt uppgifter från TGOJ fanns det 4 lägenheter, 3 kök och 13
rum i huset 1933.16 Här anges även att lägenhet 4 hyrs av Telegrafverket och dess lokala
föreståndare O Helander. På båda våningsplanen löper korridorer i mitten av byggnaden
i dess längdriktning från vilken man når rummen som är placerade längs ytterväggarna.
Bottenvåningen har idag sju rum, korridor, trapphall, kapprum och toaletter oräknade.
På övre våningen, som har sex rum, finns ett större konferensrum som sannolikt tidigare
varit två rum. Rummen längs byggnadens norra kortsida har dock delats av i senare tid,
varför det ursprungligen kan ha funnits ett större rum på respektive våning här.
Merparten av ytskikten i huset härstammar sannolikt från ombyggnaden 1988 då även
ett modernt ventilationssystem installerades. Ventilationskanalerna löper i korridorernas
tak som är nedpendlade. I samtliga rum finns akustikplattor i taket och elektriska installationer som löper längs väggarna. Uppvärmningen sker genom vattenburna radiatorer
kopplade till stadens fjärrvärmenät.
Trots de senare tilläggen finns relativt mycket äldre detaljer bevarade i de flesta rum.
Dörrar med profilerade fyllningar, profilerade dörr- och fönsterfoder och golvsocklar
finns i samtliga rum i huset. Det finns några olika varianter av golvsocklar i rummen,
åtminstone en del av dessa kan sannolikt knytas till uppförandetiden. Den högre
varianten är sannolikt äldst, denna kan också skymtas på äldre fotografier från interiören. I två rum finns även takstuckatur bevarad. Det är i dessa rum som den högre
varianten av golvsocklar finns.
Väggarnas nedre del upptas av en slät panel med en profilerad mittelbandslist upptill.
Under denna har elinstallationer och uttag lagts in i plåtlådor. På en del ställen, t.ex.
under fönster är listverket helt i trä. Det är förmodligen denna som elinstallationernas
lådor har försökt efterlikna. Om mittelbandslisten är ursprunglig eller senare tillkommen
har inte kunnat fastställas. Merparten av dörrarna är enkla dörrar, men några pardörrar
finns. Dörrtrycken har ersatts i senare tid. Flera av golven, i första hand i rummen åt
nordväst, utgörs av fiskbensmönstrad parkett. I korridorer och rummen åt öster ligger
plastmattor.
På andra våningen finns ett kök med äldre platsbyggda köksskåp bevarade. Att döma av
utseende och beslag är de sannolikt från ombyggnaden 1948. Endast en eldstad finns i
16 Järnvägsmuseets arkiv, Gävle
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huset, en rörspis i det norra rummet på andra våningen. Sannolikt har det tidigare funnits
eldstäder i fler rum, men inga spår återstår av dessa idag.
De båda trapphusen har ursprungliga trappor av kalksten och äldre handledare av
trä. I trapphuset på sydöstra sidan ligger ett äldre mönstrat golv med röda och beigea
keramiska plattor på bottenvåningen.
Vinden är till största delen oinredd och isolerad med lösull av cellulosa. Ett rum finns
i anslutning till trapphuset i öster som ej har inspekterats. Ett fläktrum finns i vindens
norra del, samt i anslutning till denna ett mindre fönsterlöst rum. I källaren finns fyra
rum. Ett rum i norr som tidigare använts som arkiv, ett teknikrum i nordväst och intill
detta ett omklädningsrum, samt ett rum utan fönster i söder. I källarens korridorer som
förbinder rummen består väggarna av stora kvaderhuggna stenblock av samma typ som
husets sockel.
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Bild 1. Det östra trapphusets trappa av kalksten med handledare av trä. (SLM D2021-0220)

Bild 2. Det östra trapphuset sett från entrén. Till vänster syns de mönsterlagda keramikplattorna på golvet. (SLM
D2021-0221)
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Bild 3. Trapptornets svängda trappa av samma kalksten som i det östra trapphuset. (SLM D2021-0222)

Bild 4. Trapptornets trapphus sett från entrén till andra våningens lägenhet. (SLM D2021-0223)
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Bild 5. Korridoren på bottenvåningen. Det nedpendlade taket döljer ventilationstrummor. Ytskikten på golv, väggar
och tak är från senare tid. (SLM D2021-0224)

Bild 6. Bottenvåningens toaletter. (SLM D2021-0225)
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Bild 7. Ett av rummen på bottenvåningen. Dörrarna till vänster leder till balkongen. Öppningen bakom dörrarna i
bildens mitt är igensatt. (SLM D2021-0226)

Bild 8. Ett av rummen på bottenvåningen. Fiskbensmönstrad parkett på golvet, profilerade spegeldörrar och golvsocklar. (SLM D2021-0227)
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Bild 9. En glasad vägg som uppfördes vid ombyggnaden 1988. (SLM D2021-0228)

Bild 10. Rummet intill bottenvåningens trapphus har en öppning till trapphuset med skjutlucka. (SLM D2021-0229)
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Bild 11. Andra våningens korridor. Bakom de två dörrarna till vänster döljs teknikutrymmen. (SLM D2021-0230)

Bild 12. Andra våningens korridor med en glasad dörr till trapphuset till vänster. (SLM D2021-0231)
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Bild 13. Andra våningens ingång från trapphuset i tornet. Dörren är glasad med liggande profilerade fyllningar och
har ett överljus. (SLM D2021-0232)

Bild 14. Konferensrummet på andra våningen. Rummet har sannolikt förstorats vid något tillfälle. Här finns husets
enda eldstad. (SLM D2021-0233)
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Bild 15. Köket på andra våningen. Till vänster syns de platsbyggda köksskåp som härstammar från ombyggnaden
1948. (SLM D2021-0234)

Bild 16. Detalj av den äldre köksinredningen med tidstypiska handtag till både draglådor och skåp. (SLM D2021-0235)
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Bild 17. Ett av rummen på andra våningen där takstuckatur finns bevarad. (SLM D2021-0236)

Bild 18. Detalj av golvlisten i samma rum som föregående bild. Sockeln är den högre varianten, vilken sannolikt är
ursprunglig. (SLM D2021-0237)
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Bild 19. Detalj av takstuckatur med växtmotiv. (SLM D2021-0238)

Bild 20. Detalj av takrosett med kottar. (SLM D2021-0239)
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Bild 21. Källarens korridor där de stora grundstenarna är synliga. (SLM D2021-0240)

Bild 22. Bild av omklädningsrum och teknikrum i källaren. (SLM D2021-0241)
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Bild 23. Vindsutrymmet i den östra delen är oinredd och isolerad med lösull av cellulosa. (SLM D2021-0242)
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Kulturhistoriskt värde
Byggnaden uppfördes 1899 vilket gör den till en av endast ett fåtal hus från tiden kring
sekelskiftet 1900 som idag finns kvar i Oxelösunds stadskärna. När omvandlingen av
stadskärnan var klar i slutet av 1960-talet hade så gott som alla äldre hus rivits. Enbart av
denna anledning är byggnaden omistlig ur ett lokalhistoriskt perspektiv och har därför
stora byggnadshistoriska och samhällshistoriska värden.
Genom sin påkostade och tidstypiska utformning med oregelbunden plan, utskjutande
partier och torn saknar den idag motsvarighet i Oxelösund. Det gör byggnaden unik i sitt
slag och mycket viktig som representant inte bara för sin tid men också för sin arkitekturstil i staden. Utformningen har förenklats genom åren, framförallt vid ombyggnaden
1948, men trots detta är den ursprungliga karaktären fullt avläsbar.
Arkitekturen är relativt avskalad och bär idag på relativt få uppenbara stildrag. Det vid
ombyggnaden 1948 borttagna gavelpartiet på den nordvästra fasaden hade sina förebilder
i renässansen vilket också syns i tornpartiet med sin tandsnittslist, samt fasadputsens
rusticering. Även det utstickande och fasade hörnet åt väster kan härledas till nyrenässans, även om fasadbearbetningen är betydligt mer återhållen än samtida nyrenässansarkitektur från slutet av 1800-talet. Det tydligaste karaktärsdraget är dock den oregelbundna planformen, vilken ger fasaderna, men också taket sin artikulation med många
nivåskillnader och språng. Asymmetrin är ett bärande stildrag. Genom sin tidstypiska
och påkostade utformning har byggnaden ett högt arkitekturhistoriskt värde.
Viktiga värdebärande komponenter är byggnadens volym och takform, den för hand
påslagna spritputsen med släta kvaderrusticeringar på hörn och torn, den profilerade
taklisten och de oputsade valvbågarna över fönstren. De äldre fönstren som sitter på
den nordvästra och norra fasaden stämmer i dimensionering bättre överens med det
ursprungliga utseendet, och är därför mycket viktiga för byggnadens karaktär.
I egenskap av att ha innehållit Oxelösunds första telegrafstation har byggnaden ett högt
samhällshistoriskt värde. Inrättandet av telegraf- och telefonstationen innebar att en
viktig samhällsfunktion kom till i det nya samhället. Institutioner som denna visar på
Oxelösunds utveckling från den sporadiskt framväxta bebyggelsen kring hamnen och
järnvägen till det municipalsamhälle som inrättades vid sekelskiftet 1900.
Byggnadens är trots flera ombyggnader relativt välbevarad interiört. Även om den
ursprungliga planlösningen inte är känd, har sannolikt få större genomgripande omdisponeringar av rummen skett invändigt. Rummen har tack vare detta kvar flera viktiga
beståndsdelar som gör byggnadens ålder uppenbar även invändigt. Hit hör äldre dörrar
med profilerade fyllningar, profilerade golvsocklar, dörr-, fönsterfoder och listverk samt
stuckaturer i två rum. I köket på andra våningen finns välbevarad köksinredning med
skåp och lådor, sannolikt från ombyggnaden 1948, som är viktiga för att visa på husets
ålder och historia.
De två trapphusens kalkstenstrappor och det sydöstra trapphusets mönsterlagda
keramiska plattor i är av högt byggnadshistoriskt och arkitektoniskt värde, tillsammans
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med äldre handledare av trä. Mellan trapphus och lägenheter finns glasade lägenhetsdörrar med profilerade fyllningar som kan vara ursprungliga.

Sammanfattning av värdebärande komponenter
Följande sammanfattning redovisar de viktiga karaktärsdrag eller byggnadsdelar som bör
tas hänsyn till vid en ombyggnad. Punkterna bör fungera som ett underlag till kontrollpunkter för den antikvariska kontrollplanen.
•

Byggnadens volym och takform med språng och nivåskillnader.

•
Fasadens spritputs med putsdekorationer i form av profilerad taklist, rusticerade
hörnomfattningar och släta fönsteromfattningar.
•

Äldre träfönster på husets nordvästra och norra sida.

•

Planlösning och rumsindelning.

•
Trappor av kalksten med handledare av trä. Golv av mönsterlagda keramiska
plattor.
•

Glasade lägenhetsdörrar i trapphus med profilerade fyllningar.

•
Innerdörrar med profilerade fyllningar. Golvsocklar, profilerade dörr- och
fönsteromfattningar.
•

Äldre golv av fiskbensmönstrad parkett.

•

Takstuckatur i två av rummen.

•

Köksinredning med äldre luckor och draglådor av trä.

•

Rörspis på andra våningen.
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Konsekvensanalys
Följande konsekvensanalys är tänkt att pröva olika framtida användningar av byggnaden
i förhållande till det kulturhistoriska värdet. Eftersom förundersökningen har tagits
fram som förarbete till en ändrad användning från kontor till bostadslägenheter,
kommer största vikt läggas vid detta. Förundersökningen tar inte ställning till något
färdigt ombyggnadsförslag utan tar sin utgångspunkt i sannolika krav på anpassningar
av byggnaden. En diskussion förs kring de förmodade anpassningarnas lämplighet med
hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värden och ursprungliga delar.

Fortsatt användning
Idag används byggnaden som kontor. Den senaste större ombyggnaden utfördes 1988
då huset byggdes om till kontor för Elverket. Huset är således anpassat till denna
användning. Vid ombyggnaden installerades aktiv ventilation i huset. Ventilationstrummor placerades i de längsgående korridorernas tak, dold bakom ett nytt innertak
bestående av akustikplattor, vilka sedan försåg rummen med tilluft genom ventilationsöppningar upptill på rummens väggar. Längs väggarna i rummen löper en låda med
el- och bredbandsinstallationer, som integrerats i den tidigare väggpanelen. I taket har
akustikplattor satts upp och ny belysning finns. En del av rummens golv har försetts med
plastmatta. Toaletter finns i på båda våningsplanen intill det sydöstra trapphuset, vilka
sannolikt inreddes vid samma tillfälle.
Inredningen till kontor har inte inneburit några större irreversibla ingrepp i husets
stomme eller bevarandevärda ytskikt. De moderniseringar som gjorts, har varit relativt
skonsamma mot äldre detaljer vilka ännu karakteriserar en stor del av rummen. Senare
tillkomna väggar utgörs förutom toaletterna på båda våningsplanen av de södra rummen
som har delats av till två mindre rum på var sin sida om den förlängda korridoren i husets
mitt. De tillkomna elinstallationerna längs rummens väggar använder sig av det tidigare
utseendet och smälter således in relativt bra i interiören. Ventilationstrummorna som
placerats i korridorens tak, har krympt takhöjden avsevärt och därmed korridorernas
karaktär relativt mycket. Detta i kombination med akustikplattornas utseende har
påverkat upplevelsen av interiören negativt. Placeringen i korridorernas tak har samtidigt
gjort att större ventilationskanaler i rummen har kunnat undvikas. Här har visserligen
akustikplattor också satts upp, men dessa har inte krympt rummens volym.
Om huset även i fortsättningen skulle används till kontor, behöver således inga
omedelbara ingrepp göras. I och med detta skulle även byggnadens kulturhistoriska
värde vara opåverkat.

38

Sörmlands museum

Gnistan 1 / Antikvarisk förundersökning med konsekvensanalys

Ombyggnad till bostäder
Byggnaden har tidigare innehållit bostadslägenheter varför det inte skulle vara en
otänkbar framtida användning. Eftersom det finns två trapphus i byggnaden finns det
också goda möjligheter att anordna lägenheter med egna ingångar utan att göra alltför
stora ingrepp i stommen. Ingreppen är dock beroende av hur många lägenheter som
inrättas, varför lämpligheten i projektet i stor grad styrs av detta. Ju färre lägenheter
per våningsplan , desto mindre kan ingreppen göras i fråga om tillkommande väggar,
dörröppningar, anordnande av badrum och kök etc. Och ju färre ingrepp som görs,
desto mindre blir påverkan på de värdebärande komponenterna och det kulturhistoriska
värdet.
Varje våningsplan upptar ca 250 m2, vind och källare undantagna. Eftersom det är osannolikt att det finnas underlag för så stora lägenheter i Oxelösund, är det rimligt att tänka
sig att varje våningsplan åtminstone delas på två lägenheter vardera.
Med två lägenheter på varje våningsplan kan befintliga dörröppningar till trapphus
användas för ingång till lägenheterna. På så sätt skulle ingrepp i trapphusen kunna
undvikas, vilket är positivt. Toaletter finns idag på båda våningsplanen, vilka skulle
kunna byggas om till badrum för två av lägenheterna. På samma sätt skulle köket som
idag finns på våning två kunna användas till en av lägenheterna. Det som i så fall skulle
behöva byggas som inte finns idag är en avdelande vägg mellan lägenheterna på varje
våningsplan, två toaletter och ett kök.
Fler lägenheter skulle ytmässigt vara möjligt att få till, men skulle samtidigt innebära
ännu större ingrepp i befintlig planlösning och således befintliga ytskikt. Till detta ska
också läggas att fler ingångar behöver anordnas från trapphusen. På grund av byggnadens
kulturhistoriska värden bör detta därför undvikas.

Vind
Vindsvåningen är idag till största delen oinredd. Här finns ett inrett rum med fönster
på byggnadens sydöstra sida. Rummet har inte besiktigats i samband med förundersökningen. Att omvandla denna till en separat lägenhet kan dock innebära vissa svårigheter.
Rummet är mycket litet, och ligger precis mellan trapphuset och fläktrummet. Beroende
på hur ventilationen är tänkt att anordnas i framtiden kan dock fläktrummet komma
att utgå varför det i så fall skulle finnas utrymme att göra lägenheten större. Åt nordväst
finns ytterligare ett fönster i den oinredda delen, som dock sitter på en högre höjd än
normalt. Det kan dock tänkas att en vindslägenhet inreds som utnyttjar båda sidors
befintliga fönster.
Byggnadens tak är mycket viktigt för husets karaktär, varför tillkommande volymer i
form av takkupor eller dylikt inte kan genomföras utan att påverka byggnaden i för stor
grad. Enstaka takfönster kan vara möjligt, men detta behöver i så fall prövas i samband
med bygglov. En ombyggnad av vinden skulle därför behöva föregås av fördjupade
studier för att konstatera vilken påverkan en eventuell inredning av lägenheter kan få.
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Nya balkonger
En önskan om uppförande av balkonger på husets nordvästra fasad meddelades före
förundersökningen inleddes. Dessa skulle i så fall uppföras söder om det utskjutande
partiet på den nordvästra fasaden och likna de som finns i det norra hörnet. Enligt
nuvarande detaljplan är marken runt byggnaden prickmark. Detta innebär att marken
inte får förses med byggnad, och en balkong skulle således bli planstridig. Åtgärden
skulle kunna prövas som en liten avvikelse, men det är inte säkert att den skulle
godkännas.
Att sätta balkonger på den aktuella fastigheten skulle både påverka husets yttre form och
innebära ingrepp i befintlig stomme. En stor del av byggnadens karaktär och arkitektoniska gestaltning är kopplad till den oregelbundna och asymmetriska planformen med
sina språng och nivåskillnader. Balkongerna skulle genom att uppföras på andra sidan
av nordvästra fasadens utskjutande parti skapa en symmetri som idag är främmande för
byggnaden. Dessutom skulle ingrepp behöva göras, dels i stommen och fasaden men
också genom att två av de äldre träfönstren på den nordvästra fasaden ersätts med dörrar.
Sammantaget skulle påverkan på det kulturhistoriska värdet vara negativt och ingreppet
bör därför undvikas. Till detta kommer också den förmodade möbleringen av uteplatserna vilket kan få stor påverkan på det visuella intrycket av byggnaden såväl som att
balkongerna i så fall befinner sig mycket nära ett allmänt gångstråk i staden.
Med tanke på byggnadens exponerade läge, centrala placering i staden och att kommunhuset ligger strax intill, är balkonger på någon annan fasad tveksam både med hänsyn till
byggnadens kulturhistoriska värden och sett till stadsbilden.

Positiva konsekvenser av en ombyggnad
I samband med en ombyggnad till bostadslägenheter skulle en del anpassningar kunna
göras som bättre stämmer överens med byggnadens ålder och värdefulla detaljer.
Den nuvarande aktiva ventilationen har relativt stor påverkan på i första hand korridorernas rumsvolym. En återgång till självdragsventilation hade inneburit att skrymmande
ventilationstrummor kunde tas bort, samtidigt som förfulande ventilationsöppningar
mellan rum och korridor kan sättas igen. Tidigare tilluftsventiler i fasaden finns kvar i
fasaderna men har satts igen från insidan. Hur kanalerna för frånluft i murstockarna ser
ut har inte undersökts.
De nuvarande elinstallationerna som löper längs rummens väggar skulle behöva ersättas
med lösningar bättre anpassade till bostäder. Den väggavdelande listen i rummen skulle
då kunna återställas till tidigare utseende, alternativt tas bort. Också akustikplattorna i
rummens tak skulle kunna tas bort vilket hade varit positivt då de idag stör upplevelsen
av den väl tilltagna takhöjden. Senare tillkomna väggar i husets södra del skulle också
kunna tas bort, vilket samtidigt hade gjort korridorerna i husets mitt mindre påtagliga.
I sambands med en inredning av vindsutrymmet skulle vissa åtgärder för att återställa
takets tidigare utseende kunna genomföras vilket hade vara mycket positivt för den
arkitektoniska helheten. Hit hör att tornets takhuv åter görs spetsigare, och att skor-
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stenar och gavelpartiet på nordvästra sidan återställs till tidigare utseende. Om återställande åtgärder utförs kan det möjligen göra acceptansen för nya tillägg nödvändiga för
inredning av vindslägenheter större. Detta bör undersökas i samband med den framtida
bygglovsansökan.

Sammanfattande diskussion
En fortsatt användning av byggnaden som kontor hade gett minst omedelbar påverkan
på det kulturhistoriska värdet. Detta därför att lokalerna redan är anpassade till denna
funktion, och inga ytterligare åtgärder skulle bli nödvändiga. Ombyggnaden till kontor
som genomfördes 1988 har dock inneburit att vissa förfulande åtgärder har gjorts
invändigt. De flesta är dock av reversibel art och skulle enkelt kunna plockas bort i
framtiden.
En ombyggnad till bostäder skulle innebära att flera ingrepp behöver göras i byggnaden.
Dessa bestäms dock i första hand av hur många lägenheter som inreds per våningsplan.
Ju färre lägenheter, desto mindre ingrepp. Fler än två lägenheter per våningsplan skulle
sannolikt göra påverkan på den relativt välbevarade interiören och därmed det kulturhistoriska värdet för stor. Det är dock fullt möjligt att vid en ombyggnad spara en stor del av
de äldre och värdefulla ytskikten och detaljerna invändigt. Detta kan uppnås genom att
bostäderna planeras med utgångspunkt i och en förståelse för byggnadens kulturhistoriska värden. För att säkerställa att varsamhetskravet följs bör en antikvarisk kontrollplan
upprättas och ombyggnaden följas av certifierad antikvarisk sakkunnig av kulturvärden
(KUL 2). Kontrollplanens kontrollpunkter utformas med utgångspunkt i de kulturhistoriska värden som redovisats i den aktuella förundersökningen.
En ombyggnad kan också ge vissa positiva konsekvenser för det kulturhistoriska värdet.
Detta genom att senare tillkomna och förfulande interiöra detaljer tas bort, såsom
elinstallationer och ventilation. Om en ombyggnad av vinden kombineras med återställande åtgärder av takets utformning kan resultatet bli att det kulturhistoriska värdet
stärks. Detta bör undersökas i samband med den framtida bygglovsansökan.
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Förslag till planbestämmelser
Följande förslag till planbestämmelser har sin utgångspunkt i de kulturhistoriska värdena
som redovisats i föregående kapitel. Målet med bestämmelserna är att skydda de delar
som är viktiga för förståelsen av byggnaden och dess historia, samt värna de kvalitéer som
utgör karaktären. Detaljeringsgraden har valts utifrån troliga framtida scenarion men
är avsiktligt generellt hållen för att möjliggöra en bedömning från fall till fall. En sådan
bedömning bör alltid grundas i utlåtande av kulturvårdande instans eller genom uppdrag
åt en fristående konsult.
Alla ombyggnader bör följas av certifierad antikvariskt sakkunnig rörande kulturvärden
enligt KUL 2, BFS 2011:15.
q1 – Särskilt värdefull byggnad som inte får förvanskas. Underhåll ska ske med
traditionella material och metoder. Äldre delar såsom fönster på den nordvästra och
norra fasaden, trapphus med äldre trappsteg och golvbeläggning samt handledare ska
bevaras. Detta gäller även äldre interiöra detaljer i form av dörrar, golv samt profilerade listverk och stuckatur.
k1 – Byggnadens ursprungliga karaktär med avseende på volym, takform, fasadutformning, detaljering, färgsättning, fönster och fönstersättning och dörrar ska bibehållas. Vissa återställande åtgärder till tidigare utformning kan utföras i samråd med
antikvarisk expertis. Takkupor får inte finnas.
r – Byggnaden får inte rivas.
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Södermanlands läns kalender, Nyköping, 1877
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

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

2. Sammanfattning
Fernbro Fastighets AB inkom 2021-11-16 med begäran om planbesked för Fastigheten
Fokus 1 vid Järntorget i Oxelösunds centrum. Inom fastigheten finns på markplan matbutik
och lager och på andra våningen kommunens bibliotek och kommuncenter.
I ansökan framförde fastighetsägaren önskemål om att komplettera nu gällande
bestämmelser som tillåter handel och kontor med bostadsändamål från våning 2 och
uppåt. I ansökan ingår också att höja högsta tillåtna byggnadshöjd till 14 meter, upp från
dagens 11 meter. Att bygga på ytterligare en våning på fastigheten är inte prioriterat men
kan utredas i planprocessen. Föreslagen högsta byggnadshöjd är samma som för
fastigheten Prisman 6 på andra sidan Järntorget.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen är positiva till ytterligare bostäder i centrum och
föreslår därför att nämnden att lämna positivt planbesked. Fler bostäder skapar ett större
underlag för butiker och annan service runt Järntorget. Utveckling av fastigheten bedöms
stämma överens med gällande översiktsplan.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har identifierat några faktorer som kommer
behöva belysas i planprocessen. Dessa inkluderar initialt:





Parkeringsmöjligheter
Transport av farligt gods genom hamnrondellen
Påverkan på närliggande fastigheter i form av skuggning
Kulturmiljö

Även hur en så djup (cirka 40 x 75 meter) byggnad ska kunna utformas för bostäder kan
behöva belysas i planprocessen. Tänkbar entré till bostäder är mot Prisman 1 där det idag
finns hiss upp till Koordinaten.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att en planändring tidigast kan
påbörjas under början av 2023. Fastighetsägaren har själv uttryckt att det inte är bråttom
att få igenom en planändring.

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

Fastigheten ligger vid Järntorget i Oxelösunds centrum (orange kartnål).

Fastighetsgränsen följer idag byggnaden med undantag för på norra sidan där matbutikens varumottagning
finns. Detta innebär att parkeringsmöjligheterna på fastigheten med dagens utformning är obefintliga. Ovanpå
byggnaden finns en ny solcellsanläggning vilken gör att påbyggnad inte är prioriterad i dagsläget men kan
utredas för att skapa handlingsfrihet.
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Bild på fastigheten Fokus 1 från Järntorget.

Utredningsbehov
Inför planbesked samråder Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen med Länsstyrelsen
om en planändring kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Förvaltningen har inte
tagit del av något yttrande från Länsstyrelsen men bedömer att en ändring inte kan leda till
en betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning kommer därför inte behöva
upprättas.
Byggnaden ligger knappt 100 meter från Hamnrondellens närmaste vägmitt vilket är inom
det avstånd (150 meter) där Länsstyrelsen bedömer att en riskbedömning kopplat till
transport av farligt gods behöver göras vid ny planläggning för bostäder.
Eftersom fastighetsgränsen följer byggnadens fasad saknas parkeringsmöjligheter för
bostäder i anslutning till fastigheten. Av största vikt är därför att parkeringsfrågan
säkerställs i detaljplanen antingen genom att mark utanför fastigheten ingår i detaljplanen
och regleras över till fastigheten eller på något annat sätt som visar sig lämpligt. Att
utelämna parkeringsfrågan ur detaljplanen skulle göra att boende hänvisas till och upptar
allmänna parkeringar för centrumets besökare.
Eftersom byggnaden ligger nära befintliga kan en skuggstudie vara nödvändig för att inte
påverka andra byggnader negativt. För Järntorgets del är det ur det perspektivet positivt att
bygganden ligger norr om torget.
Fastigheten Fokus 1 är inte särskilt utpekad i den kulturhistoriska områdesbeskrivningen
för kommunen, den ingår dock i ett sammanhang med flera andra byggnader med högt
kulturhistoriskt värde.

Tjänsteskrivelse

4(4)

Datum

2022-04-04

PLAN.2021.10

Utsnitt ur planmosaiken för området. En planändring kan behöva inrymma delar utanför fastigheten Fokus 1 för
att möjliggöra parkeringar. Detta behöver utredas i planprocessen och i dialog med andra fastighetsägare.

Ekonomi
Detaljplanen och dess utredningar bekostas av fastighetsägaren.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse (denna handling)
 Begäran om planbesked
 Undersökning om betydande miljöpåverkan

Nils Erik Selin
Miljö- och samhällsbyggnadschef

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

Christoffer Karlström
Planarkitekt

Sid 1 (2)

Oxelösund

Begäran om planbesked
l Datum:

121/10/25
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

* = Obligatorisk uppgift

61381 Oxelösund

<c

... i. i ;..(.. .^. '.::U i\ i

plan@oxelosund. se, 0155-380 00

-11-1 5
-"-.f

Fastighet
Fastighetsbeteckning*

Fastighetensadress*

FOKUS 1

Järntorget 7

Ansökan avser*

[. ][ Ändringav befintlig detaljplan (mindre justering av enstaka bestämmelser)
Upphävandeav detaljplan
Upprättande av ny detaljplan

Byggnad*
Enbostadshus

Komplementbyggnad (uthus, garage, förråd och dylikt)

Rad-, par-, kedjehus

Industri- eller lagerbyggnad

Tvébostadshus

Studentbostadshus

|[-| Flerbostadshus
Fritidshus med en eller två bostäder

Husföräldreeller personermedfunktionsnedsättning

ll Annanbyggnadelleranläggning,angetyp

Antal berörda lägenheter: ...
Därav specialbostäder:

Upplåtelseform för lägenheter

|~~|Hyresrätt
n Bostadsrätt
Äganderätt

Beskrivning och motivering avprojektet* (max 500tecken ryms)

Önskarforandraj gällande plan förfastigheten ovan gällande nyttjande. Våning 2 önskar vi få

andrad till "BHKC" med bostäder endast tillåtet från våning 2. Detta föratt skapa möjlighet att

kunna förändra fastighetens utformning till hyreslägenheter om så skulle behövas. Önskaräven
öka den tillåtna bygghöjden till 14 meter. Om planändring är möjlig önskar vi att den kan
bekräftas under 2022.

Sökande
Företagsnamnetler personnamn*

Ferribro Fastighets AB
Organisations- eller personnummer*

556422-3823

Telefon (även riktnummer)*

Postnummer'

61323
Postort*

Oxelösund
E-postadress

0708-131469

jonas.fernqvist@kvantum.ica.se

Utdelningsadress*

Företagetsprojektnummer

Box
Kontaktperson (om sökandenärettföretag)
Förnamn*

Efternamn'

Jonas

Fernqvist

Telefon (även riktnummer)

E-postadress

ovan

ovan

Sid 2(2)

Oxelösund
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Fastighetsägare, tomträttsinnehavare (om annan än sökanden)*

Faktureringsadress (om annan än sökandens)*

fernbro-f(5)in.softone. se
Bilagor
Situationsplan eller karta över

området (obligatoriskt)

Översiktligmiljöbedömning
Avfall
Riskanalys

ll Geotekniskundersökning(översiktlig) || VA-lösning

|-| Trafiklösning

Energi-ochhushållning
Q Exploateringsgrad/BTA

Q Tillgänglighet
Q Modell,fotomontageellerliknande

Q Hälsaochsäkerhet

ll Upphävandeavstrandskydd

]] Hustyper

Industri med riskobjekt
Lokaliseringsutredning

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa. Vid påbörjad handläggning utgär avgift.

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

Information
PBL 5 kap. Att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser

1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om huren detaljplan och omrädesbestämmelser upprättas, antas, ändras och upphävs samt om besked frånkommunen
om att inleda en sedan planläggning.
Planbesked

2 § Påbegäran av nägonsom avser attvidta en åtgärdsom kanförutsätta atten detaljplan antas, ändras eller upphävs eller attområdesbestämmelser ändraseller
upphävs,skakommuneni ettplanbeskedredovisasinavsikti fråganomattinledaensedanplanläggning.

3 § Enbegäranomplanbeskedskavaraskriftligochinnehållaenbeskrivningavdethuvudsakligaändamåletmeddenavseddaåtgärdenochenkartasomvisardet
område som berörs.

Omåtgärdenavserettbyggnadsverk,skabegäranocksäinnehållaenbeskrivningavbyggnadsverketskaraktärochungefärligaomfattning.
4 § Närkommunen harfett en begäran om planbesked som uppfyller kraven i 3 § skakommunen ge sitt planbesked inom fyra månader, om kommunen och den
som har gjort begäran inte kommer överens om något annat.

5 § Av planbeskedet ska det framgå om kommunen avser att inleda en planläggning.

Omkommunen avserattinledaenplanläggning skakommunen i planbeskedet angedentidpunkt däplanläggning enligtkommunens bedömningkommeratt
halettframtill ettslutligtbeslutomattanta,ändraellerupphävaendetaljplanellerändraellerupphävaområdesbestämmelser.
Om kommunen inte avser att inleda en planläggning, ska kommunen i planbeskedet ange skälen fördet.

Handläggningpåbörjasinte förränansökanär komplett.
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Utredning
Datum

den 28 januari 2022

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Göran Deurell
Planarkitekt
goran.deurell@oxelosund.se
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FernBro Fastighets AB
c/o ICA KVANTUM BOX 128
613 23 OXELÖSUND

Undersökning om betydande miljöpåverkan kan antas
Fokus 1

Detaljplan för

Fokus 1 omfattas i sin helhet av Detaljplan för Järntorget (P15/1).
Angränsande planer är från öster till väster: Detaljplan för
C-skolan (P06/1) för fastigheten Fokus 4, Detaljplan för Kvarteret
Almen och del av Kv Fokus (P88/3) för parkeringen nordväst om
Fokus 4, Förslag till ändring av Stadsplan för Fokus, Priman m fl
(04-OXS-135) för Södra malmgatan, Detaljplan för del av
Vildvinet 2 (P18/3) för de angränsande bostäderna i f.d. Kupols
och Tärnans lokaler i fastigheten Vildvinet 2.

Gällande planer

Detaljplanen syftar til att möjliggöra för nya bostäder och att
pröva lämpligheten i en utökad byggrätt vid Järntorget.

Planens syfte

Detaljplan för Järntorget medger bostäder från plan 2 och uppåt
på fastighen Prisman 6, vilka kommer att byggas av kommunala
bostadsbolaget Kustbostäder i närtid.

Befintliga
förhållanden

Nu önskar fastighetsägaren att samma möjlighet till bostäder ska
medges även för Fokus 1. Han önskar även möjlighet att bygga
på byggnaden med 1 ytterligare våning.

Teknisk infrastruktur

Fastigheten är sedan tidigare ansluten till VA, El, Fjärrvärme och
Fiber. Fiberutrustningen kommer att behöva byggas ut i samband
med exploatering.

Situationskarta över områdena kring Järntorget
med Fokus 1 markerat i blått på dess norra sida.
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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Behovsbedömning

Ja/Nej

Beskrivning

1. Regelverk: Strider planen
mot gällande planer och
program

Nej

Åtgärden har stöd i ÖP, genom att Centrum ska
förtätas med bostäder.

Strider planen mot nationella
och lokala miljömål

Nej

Ja
Påverkas riksintressen

Innebär planen verksamhet
som ska tillståndsbedömas
enligt miljöbalken

Nej

Om JA på föregående rad.

-

Riksväg 53, Hamnrondellen och Gamla
Oxelösundsvägen fram till huvudentrén till
Oxelösunds Hamn vid Skeppargatan är av
riksintresse. Avståndet till vägmitt i
Hamnrondellen är som minst 92 meter.

Om NEJ = Inte aktuellt

Miljöbalken ställer krav på att man i
planering jämför olika lokaliseringsalternativ för en sådan verksamhet.

Har alternativ till valt område
övervägts.
Vilka rimliga alternativ kan det
finnas till valt område.
Ett rimligt alternativ har mer att göra
med att det märkbart skiljer sig från
andra alternativ än att vara ekonomiskt
rimligt för den sökande. Det ska alltid
finnas ett nollalternativ.

Fler bostäder i Centrum stärker både handeln
och den upplevda tryggheten i området. Störst är
potentialen vid Järntorget, handelscentrum.

Varför har platsen valts framför
andra alternativ.

Innebär planen att
miljökvalitetsnormer överskrids

Nej

Påverkas strandskydd

Nej

2. Naturvärden: Påverkas
Natura 2000-område,
naturreservat, biotopskydd,
djur- och växtskydd eller
rödlistade arter eller annan
värdefull naturmiljö

Nej

Nej, planen torde inte ha en negativ påverkan på
miljökvalitetsnormerna.
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Nja
3. Kulturmiljö: Påverkas
kulturarv, byggnadsminne,
fornminne eller annan värdefull
kulturmiljö

PLAN.2021.10

Byggnaden invigdes 1963 som varuhuset Domus.
I Kulturhistorisk områdesbeskrivning omnämns
inte byggnaden ha egna värden men bidrar till en
Centrummiljö med stora lokalhistoriska- såväl
som samhällshistoriska värden.
En påbyggnad med ytterligare en våning
kommer att öka skuggningen på omgivande
byggnader. Fortsatt utredning få visa om en
påbyggnad är möjlig/lämplig.

4. Friluftsliv: Påverkas
rekreation, friluftsliv och
grönstruktur

Nej

Påverkas landskapsbilden, Inoch utblickar och historiska
samband

Nej

5. Hälsa och säkerhet: Finns
det ökad risk för översvämning
eller erosion

Nej

Finns det ökad risk för ras,
skred och instabila
markförhållanden

Nej

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

Nej

Detaljplanen gäller ändrad användning i befintlig
byggnad.

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

Ja

Fastigheten är belägen som närmst 92 meter
ifrån farligt godsled - Hamnrondellen.

Finns risk för föroreningar i
mark, luft och vatten

Nej

Detaljplanen gäller ändrad användning i befintlig
byggnad.

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

Nej

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

Nej

Nej. Tvärtom bidrar detaljplanen till ett effektivare
nyttjande av befintlig infrastruktur.

Påverkas utsläpp av
växthusgaser

Nej

Gångavstånd till busshållplats mindre än 200 m.

Påverkas grundvattenkvalitén
eller vattentäkt

Nej

Påverkas dagvattnets
möjlighet till infiltration,
avrinning.

Nej
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Slutsats

Ja/Nej

Beskrivning

Kommer genomförandet av
planen leda till betydande
miljöpåverkan

Nej

Att möjliggöra för fler bostäder i Centrum har en
mycket begränsad påverkan miljön och bidrar till ett
effektivt nyttjande av redan gjorda investeringar i
infrastruktur. Närheten till farligt gods-led (92m) och
eventuell ökad skuggning är planeringsfrågor som
inte bedöms kräva någon MKB.

Omständigheter som talar för en betydande miljöpåverkan:
Beslut
Beslutet ska redovisa
de omständigheter som
talar för eller emot en
betydande
miljöpåverkan. MB kap
6§7

·

Avståndet till farligt godsled av riksintresse är mindre än 150m.

Omständigheter som talar emot en betydande miljöpåverkan:
·

Handlar om att utöka antalet markanvändningar i redan befintlig
byggnad. Platsen är mycket centralt belägen och tar ingen
jungfrulig mark i anspråk.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att planens
genomförande inte leder till någon betydande miljöpåverkan.
En miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte upprättas.

Checklista utförd2022-01-28 15:49:19
Göran Deurell
planarkitekt
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Datum

Dnr

2022-03-11

BYGG.2022.41

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

OXELÖ 7:49, Ansökan om permanent bygglov för två stycken
kundvagnsgarage
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Med stöd av 9 kap. 30 och 31 c 2 §§ PBL beviljar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
permanent bygglov för två kundvagnsgarage på fastigheten Oxelö 7:49, Prismans
parkering.
Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap. 23 och 24 §§ PBL.
Kontrollansvarig erfordras ej i detta ärende. Anmälan om färdigställande gäller som
kontrollplan. Kompletterande villkor kan ges med stöd av 10 kap. 29 § PBL.
Totala avgiften för beslutet är 14 933 kr i enlighet med fastställd taxa av
kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa 2022-02-07 och beslut fattades 2022-04-19,
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).
Ärendet
Ansökan om permanent bygglov för två kundvagnsgarage på Prismans parkering har
inkommit 2022-02-07.
För området gäller detaljplan 04-OXS-40, som vann laga kraft 1961-02-23. Detaljplanen
anger att platsen är avsedd för parkering och inte får bebyggas. På grund av detta har
tidigare endast tidsbegränsade bygglov beviljats för dessa då detaljplanen inte medger
byggnation på denna plats.
Sökande avser nu få prövat om permanent bygglov kan beviljas.
Berörda sakägare, omgivande grannar, samt markägaren har givit möjlighet att yttra sig
över förslaget men inga negativa synpunkter har kommit in.
Skäl till beslut
Föreslagen åtgärd avviker från gällande detaljplan eftersom kundvagnsgaragen placeras
på mark som inte får bebyggas och närmare fastighetsgräns än 4,5 meter.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bedömer dock att åtgärden, trots avvikelsen, kan
anses vara ett lämpligt komplement till området i stort. Detaljplanens syfte var att tillskapa
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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Oxelösunds centrum ett handelsområde med bland annat affärer och tillhörande
parkeringsplatser. Kundvagnarna tas med till parkeringsplatsen och med detta är det
lämpligt med väderskydd för dessa. Då åtgärden är så tätt knuten till handelsområdet kan
inte Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden se att bygglovet skulle kunna ge någon
följdverkan att andra typer av bebyggelse kan tillåtas på platsen.
Varken markägaren eller de berörda grannar som tillfrågats har lämnat några negativa
synpunkter.
Med detta bedömer Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att kundvagnsgaragen inte
förändrar användningen eller karaktären på platsen samt att de är att betrakta som förenlig
med detaljplanen syfte och att den är ett lämpligt komplement till användningen i enlighet
med 9 kap. 30 och 31 c 2 §§ 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.
Byggnaderna får inte tas i bruk innan slutbesked har meddelats.
Tillstånd för att utföra åtgärden krävs från fastighetsägaren.
I detta ärende krävs lägeskontroll. Arbetena ska utföras av person med grundläggande
mätteknisk färdighet enligt Lantmäteriets rekommendationer samt i samråd med Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens kartenhet. Mer information om lägeskontroll finns på
www.oxelosund.se.

Beslutsunderlag
Översiktsbild
Situationsplan
Fotografier på kundvagnsgarage

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Sändlista
Sökanden
Fastighetsägaren
Kungörelse
Kungörelse sker i Post- och inrikes tidningar, www.bolagsverket.se.
Meddelande om kungörelse skickas till (9 kap 41b § Plan- och bygglagen):
Fastighet
Oxelö 7:40, Oxelö 7:50 och Prisman 9

3(3)

Tjänsteskrivelse
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Oxelö 7:1
Prisman 6 och Prisman 8
Prisman 4
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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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Datum

Dnr

2022-03-09

BYGG.2021.502

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

ALMEN 7, Ansökan om bygglov för fasadändring av
flerbostadshus
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Alternativ 1.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut är att ansökan om bygglov för fasadändring
av flerbostadshus avslås med stöd av 9 kap. 30 § PBL.
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen (se besvärshänvisning.)
Eller
Alternativ 2.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut är att ansökan om bygglov för fasadändring
av flerbostadshus beviljas med stöd av 9 kap. 30 § PBL.
Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap. 23 och 24 §§ PBL.
Kontrollansvarig erfordras ej i detta ärende. Byggherrens kontrollplan fastställs.
Totala avgiften för beslutet är 9500 kr i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige.
Tidsfristen började löpa 2022-03-29 och beslut fattades 2022-04-19, vilket innebär att
lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits.
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen (se besvärshänvisning.)
Ärendet
Ansökan om bygglov för fasadändring inkom 2022-01-19. Föreslagna åtgärder innebär
omfärgning av den putsade fasaden samt utbyte av byggnadens alla fönster. Sökande
upplystes om detaljplanens bestämmelser och ombads komplettera sin ansökan med
beaktande av dessa.
Gällande detaljplan för fastigheten är 0481-P09/1, lagakraftvunnen 2009-07-06. I detaljplan
anges att ”Bygglov krävs för omfärgning av fasader. Bygglov krävs även för andra
underhållsåtgärder som byte av fönster, dörrar och fasadmaterial.”

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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Därtill finns också en bestämmelse, q1, som anger att "Byggnaden är kulturhistoriskt

värdefull och får inte rivas. Ursprungliga material, fasadindelning och exteriördetaljer ska
bevaras alternativt återställas".
Dessutom finns bestämmelsen k1 som anger att "Byggnadens volym,

fasadindelning, fönstersättning och detaljering ska beaktas särskilt (enligt bilaga till
planbeskrivningen). "I denna bilaga anges att "Perspektivrutorna och trapphusets dörrar
bör återställas till sin ursprungliga utformning för att byggnaden ska återfå en del av sin
sekelskifteskaraktär. Särskilt på västra gaveln bör fönstren återställas till sin ursprungliga
utformning och placering".
Sökande kompletterade sin ansökan med efterfrågade detaljritningar och färgsättning.
Både i gällande detaljplan och i Sörmlands museums kulturhistoriska områdesbeskrivning
är byggnaden utpekad som kulturhistoriskt värdefull. Med anledning av detta remitterades
ärendet till Sörmlands museum för ett yttrande kring hur de föreslagna åtgärderna förhåller
sig till byggnadens kulturhistoriska värden.
Sörmlands museums remissvar daterat 2022-02-11, och efterföljande epost-korrespondens
kan sammanfattas med att föreslagna åtgärder inte är förenliga med detaljplanens
bestämmelser eller PBL. Yttrandet i sin helhet, tillsammans med efterföljande
korrespondens finns bifogat.
Sökande har själv, och dessutom låtit flera andra kommit till tals, yttrat sig över fönsterbyten
i allmänhet och på andra platser, men även specifikt över fönstren på denna byggnad.
Även dessa yttranden finns bifogat.

Sökande har inför nämndens sammanträde beretts möjlighet att yttra sig men har utöver de
redan insända yttranden inte inkommit med ytterligare handlingar.
Skäl till beslut
Alternativ 1.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd inte kan anses
överensstämma med vare sig detaljplanens bestämmelser eller med varsamhetskravet och
förvanskningsförbudet i PBL.
Ansökans föreslagna fönster har en betydligt kraftigare karm och fönsterbåge, de öppnas
inåt samt saknar en fast mittpost. Med ett inåtgående fönster ligger fönsterbågen längre in
gentemot karmen vilket ytterligare får fönstret att sjunka in i fasaden. De befintliga fönstren
har en smalare karm och fönsterbåge som ligger i liv med varandra. Fönstren öppnas utåt
vilken ger ett nättare intryck och gör att glaset ligger närmare fasaden och ger inte samma
insjunkna uttryck.
Skillnaden i dimensionering, detaljeringsgrad och utformning mellan de föreslagna och
befintliga fönstren gör att de inte går att likställa. Karaktären på byggnaden förändras
därmed. Detaljplanens syfte tolkas som att låta ett av Oxelösunds få kvarvarande äldre
byggnader få behålla sitt utseende och sina kvarvarande detaljer. Med fönsterbytet
försvinner ytterligare en av byggnadens kvarvarande beståndsdelar.
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Huruvida befintliga fönster på byggnaden har nått sin tekniska livslängd är inte en fråga
som Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig över. Det kräver en oberoende
besiktningsman och kan knappast bedömas av en fönsterförsäljare eller av en okulär
besiktning av Sörmlands museum.
De skäl som sökande anför kan i det avseende de handlar om andra byggnader inte ses
som relevanta. För Almen 7 gäller detaljplan 0481-P09/1 med där tillhörande
bestämmelser. För de andra byggnader som sökande åsyftar gäller andra detaljplaner. För
alla byggnader, oavsett detaljplan, gäller däremot varsamhetskrav och förvanskningsförbud
enligt PBL.
Gällande de synpunkter som framförs om ljuddämpning bör denna aspekt ses i
sammanhang med att bullerskydd enligt detaljplanen ska uppföras längs med
Föreningsgatan. Detaljplanens beskrivning påpekar att tilläggsåtgärder sannolikt kommer
att behövas, men att dessa ska ske invändigt ”för att kunna bevara de befintliga
fönstren som är viktiga för byggnadens karaktär.”
Sammanfattningsvis bedöms föreslagna åtgärder innebära en förvanskning av byggnaden
(8 kap. 13 § PBL) och uppfyller inte varsamhetskravet (8 kap. 17 § PBL). Åtgärderna
bedöms inte heller överensstämma med detaljplanens bestämmelser. Med detta bedömer
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att ansökan om bygglov för fasadändring av
flerbostadshus inte kan beviljas.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden vill poängtera att fönsterbyte på byggnaden inte är
förbjudet enligt detaljplan. Dock krävs bygglov för en sådan åtgärd och vid en sådan ska
detaljplanens bestämmelser följas samt att varsamhetskravet och förvanskningsförbudet i
PBL ska följas.

Alternativ 2
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bedömer att föreslagna åtgärder kan beviljas
bygglov i överensstämmelse med detaljplanens bestämmelser och med
förvanskningsförbudet i PBL.
Enligt detaljplanen finns ingen bestämmelse om att befintliga fönster nödvändigtvis ska
bevaras. Ett fönsterbyte är alltså tillåtet, med bygglov, förutsatt att övriga bestämmelser
följs. Enligt detaljplanens bestämmelser ska ”Ursprungliga material, fasadindelning och
exteriördetaljer bevaras alternativt återställas”. De föreslagna fönstren har den indelning
som föreskrivits av Sörmlands museum och kan därmed ses som en återställning. I fråga
om detaljeringsgrad skiljer sig dock fönstren åt till viss del. De föreslagna fönstren är i något
kraftigare dimension och är inåtgående. Förslaget har dock reviderats för att försöka uppnå
en detaljeringsgrad och likhet med de ursprungliga fönstren. Modern teknik i avseende
ljudisolering och säkerhet har beaktats och därmed är fönstren inte helt lika men kan ändå
bedömas som tillräckligt lika. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen väljer att se
åtgärden i ett större perspektiv där de boendes bekvämlighet vägs in.
Med detta bedömer Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att bygglov kan ges med stöd
av 9 kap. 30 § PBL.

Upplysningar
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Alternativ 1
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen (se besvärshänvisning.)
Förkortningar: Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL), Plan- och byggförordningen (PBF),
Miljöbalken (MB), Kulturmiljölagen (KML).

Alternativ 2
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.
Startbeskedet innebär att byggnadsarbeten får påbörjas fyra veckor efter att
lovbeslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.
Åtgärden bör inte påbörjas innan lovet har vunnit laga kraft. Beräknat laga kraft
datum är fyra veckor efter att beslutet kungjorts i post- och inrikes tidning.
Byggnationerna sker på egen risk om bygglovet inte har vunnit laga kraft. Om
bygglovet överklagas och startbesked har utfärdats sker byggnationerna på egen risk
med en möjlighet att rättelse kan komma att ske. Med rättelse menas att det som har
byggts kan behöva tas bort på sökanden/ byggherrens bekostnad ifall bygglovet
upphävs i sista instans.
Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.
Vid ändringar av beviljat bygglov ska ny ansökan om bygglov inlämnas till Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Förkortningar: Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL), Plan- och byggförordningen
(PBF), Miljöbalken (MB), Kulturmiljölagen (KML).

Beslutsunderlag
Planritning och fasadritningar
Remissvar från Sörmlands museum
Yttrande från sökande
Handlingar från sökande

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Sändlista (skickas som rekommenderat brev)
Sökanden
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

Tjänsteskrivelse
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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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Botten list utförs i målad
ek för ökad hållbarhet. Struktutern i
eken skiljer sig något från furuan i övriga delar.

KN-SLM22-0015

kulturmiljöer
En del av Region Sörmland

till

från

datum

ang.

Oxelösunds kommun
Miljö och Samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Sörmlands museum, David Hansson

2022-02-11

Almen 7, OXELÖSUND, Bygglov för fasadändring, BYGG2021.502. Yttrande.

Bakgrund
Museet har ombetts yttra sig rörande bygglov för fasadändring på Almen 7.
Ändringen innebär att fasaden målas om i en ny kulör, och att samtliga fönster
byts ut.
Byggnaden omfattas av detaljplan 1830 antagen 2009. Byggnaden är på plankartan markerad med skyddsbestämmelse (q) som anger att: Byggnaden är
kulturhistoriskt värdefull och får inte rivas. Ursprungliga material, fasadindelning
och exteriördetaljer ska bevaras alternativt återställas. På plankartan fnns också
en varsamhetsbestämmelse (k) som anger att: Byggnadens volym, fasadindelning,
fönstersättning och detaljering ska beaktas särskilt (enligt bilaga till planbeskrivningen). Fasaderna ska ha ljus färgsättning, lika den ursprungliga. (NCS-värden kring
1020-Y20R).

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

Synpunkter på bygglovsansökan
Nuvarande T-postfönster är insatta någon gång mellan 1946-1954. Alltså inte
i samband med tilläggsisoleringen på 1980-talet som uppges i ansökan. Äldre
fotografer visar att byggnaden före detta haft fönster med traditionell korspostindelning. Dessa kan ha bestått av enkla bågar som om vintern kompletterades
med lösa innanbågar, vilket i så fall bör vara anledningen till att de byttes ut
mot nuvarande kopplade bågar. Intressant i sammanhanget är att Carl Jettes
Fotoateljé, som låg intill C-skolan mellan 1900-1964 då den revs, hade fönster
med T-postindelning, vilken kan ha varit inspiration till den nya utformningen. Vid
samma tid förenklades fasaderna och de tidigare putsrusticeringarna och dekorativa fönsteromfattningarna togs bort. I planbeskrivningen fnns en ritning över
huset med träfasad, men det fnns inga fotografer som bekräftar att huset har
haft denna fasadutformning.
Även om de nuvarande fönstren inte är ursprungliga så fnns det ett värde i att
bevara och renovera dem. Bortsett från den förändrade indelningen med ett
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sammanhängande överljus, så är dimensionerna oförändrade och fönstren har
ett traditionellt utförande i trä, med kittade utåtgående bågar som ligger i liv
med fönsterkarmen. Tack vare detta har huset fortfarande kvar en stor del av sin
ursprungliga karaktär. Fönstren är idag i behov av underhåll med fagande färg,
bortfallet kitt samt en del rötskador. Skicket bedöms dock inte vara i så dåligt
skick att detta inte skulle vara möjligt. Äldre fönster går i princip alltid att laga och
renovera.
Gällande detaljplan förbjuder inte ett fönsterbyte, utan anger på plankartan
under Utformning att: Bygglov krävs även för andra underhållsåtgärder som byte
av fönster, dörrar och fasadmaterial. Övriga bestämmelser på plankartan måste
dock följas. Dessa talar särskilt om byggnadens fönstersättning och detaljering och
exteriördetaljer som ska bevaras alternativt återställas. Formuleringen om bygglov
för fönsterbyte bör därför i första hand förstås som att de fönster som bytts ut i
senare tid, och där T-postfönstren ersatts med perspektivfönster, kan bytas ut och
återställas. Detta framgår också av tillägget till planbeskrivningens som utvecklar
aspekterna rörande utformning och varsamhet. Här lyfts särskilt de äldre fönstren
fram jämfört med de utbytta perspektivfönstren. Att tolka formuleringen som att
de nuvarande äldre fönstren får bytas ut bör därför gå emot formuleringarnas
syfte.
Museet vill dock påpeka att om ett fönsterbyte ändå tillåts, så bör nya fönster
utformas som de ursprungliga. Dessa bör därför ha traditionell korspostindelning,
utåtgående bågar med kittfals på ytterbåge och där dimensionerna på båge och
karm är lika nu befntliga fönster. På inåtgående fönster är nivåskillnaden mellan
karm och båge större, vilket i kombination med den tilläggsisolerade fasaden
gör att fönstren ”sjunker in” i fasaden ytterligare. Detta skulle påverka karaktären
negativt. Om fönsterbyte tillåts så bör nya fönster därför fyttas ut till att ligga i
nivå med fasaden för att i någon mån återställa husets ursprungliga fasaduttryck.
Det fnns ett fertal fönstertillverkare på marknaden som kan tillverka fönster av
denna typ.
Rörande ny färgsättning så har museet inget att erinra.

David Hansson,
Bebyggelseantikvarie

Källor
Oxelösundsarkivet

Kopia till:
Sörmlands museum, diariet
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Från:
Till:
Kopia:
Ärende:
Datum:

Hansson, David
Oxelösunds kommun Bygglov
Kultur o Utbildning, registrator
KN-SLM22-0015 Följdfråga om remisssvar Almen 7 BYGG.2021.502
den 21 februari 2022 09:11:48

Hej,
Museet anser inte att de fönster som sökanden föreslår är förenliga med detaljplanens
bestämmelser eller varsamhetskravet enligt PBL. De föreslagna är inåtgående, vilket förändrar
uttrycket enligt de skäl som nämnts i remissvaret, och dimensioner och detaljering är inte lika
befintliga fönster.

Med vänlig hälsning,
David Hansson
Bebyggelseantikvarie
Kulturmiljö, slöjd, bild och form
Sörmlands museum
Box 314, 611 26 Nyköping
Besöksadress: Tolagsgatan 8
Mobil: 072-145 03 92
www.sormlandsmuseum.se

Årets museum 2020
Kulturarvspriset 2019

1(1)

Bemötande av yttrande
Datum

2022-02-22

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Vinterklasen Åke Holmström
Järntorget 5
613 30 OXELÖSUND

Dnr:

BYGG.2021.502

Fastighet:

ALMEN 7

Ärende:

Ansökan om bygglov för fasadändring av flerbostadshus

Bemötande av yttrande
Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen har låtit Sörmlands museum yttra sig över de
föreslagna åtgärderna.
Sammanfattningsvis anser Sörmlands museum att gällande fönsterbytet är det inte förenligt
med detaljplanens bestämmelser eller varsamhetskravet enligt PBL. Gällande ändrad
färgsättning av fasad har Sörmlands museum inget att erinra. Yttrandet i sin helhet finns
bifogat.

Skäl till detta brev
Då andra än sökanden eller fastighetsägaren har tillfört information till ärendet så ges ni
möjlighet att yttra er över det inkomna enligt 9 kap. 26 § PBL.

Upplysningar
Vi emotser ert bemötande senaste 2022-03-15. Inkommer inget bemötande kommer
ärendet att avgöras i befintligt skick.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324

Från:
Till:
Kopia:
Ärende:
Datum:

Hansson, David
Oxelösunds kommun Bygglov
Kultur o Utbildning, registrator
KN-SLM22-0015 Almen 7, OXELÖSUND, Bygglov för fasadändring, BYGG2021.502
den 1 mars 2022 14:01:56

Hej,
Museet anser fortfarande att ett fönsterbyte inte är förenligt med detaljplanens syfte, vilket
motiverades vidare i yttrandet.
Om kommunen trots detta tillåter ett fönsterbyte måste plankartans skyddsbestämmelse likväl
följas. Denna anger att ursprungliga material, fasadindelning och exteriördetaljer ska bevaras
alternativt återställas. Med utgångspunkt i nämnda skyddsbestämmelse bör nya fönster i den
mån de tillåts motsvara de ursprungliga. Detta innebär:
·         Traditionell korspostindelning (ej T-postfönster som idag)
·         Utåtgående bågar av trä
·         Kittad glasfals
·         Dimensioner lika befintligt.
Det nya förslaget innebär mötande bågar istället för en fast mittpost. Detta innebär visserligen
något nättare dimensioner, men det sker på bekostnad av en fast mittpost som fönstren har
idag. Dessutom så specificeras att karmar och bågar utförs utan profilering, vilket är en
försämring jämfört med föregående förslag. Jag noterar också att en kipp-dreh beslagning
omtalas i dokumenten. En sådan funktion är inte önskvärd, då detta är modern
öppningsmetod som inte lämpar sig utseendemässigt med en äldre byggnad. Jag vill
dock betona att ovan nämnda punkter måste följas för att ett fönsterbyte inte ska få
negativa konsekvenser för byggnadens kulturhistoriska värden. Det är fullt möjligt att få
tag på sådana fönster på marknaden idag, även om den nu valda fönsterleverantören
inte producerar dem.

Med vänlig hälsning,
David Hansson
Bebyggelseantikvarie
Kulturmiljö, slöjd, bild och form
Sörmlands museum
Box 314, 611 26 Nyköping
Besöksadress: Tolagsgatan 8
Mobil: 072-145 03 92
www.sormlandsmuseum.se

Årets museum 2020
Kulturarvspriset 2019

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

Åke Holmström
Oxelösunds kommun Bygglov; Selin Nils Erik
Bygg 2021.502
den 23 februari 2022 14:27:55
image001.png
Hög

Hej !
Börjar med denna komplettering.
Sedan kommer det nästa vecka från Eva Edberg fd Bygglovsarkitekt Nyköpings Kommun
i över 10 år med erfarenhet av hantering av äldre byggnader.
För att uppmärksamma er så har vi ju redan ett Bygglov på Aluminium tak fönster.
Se nedan för och nackdelar.
---

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

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

Ämne:Sv: Almen 7 samt Gnistan 1
Datum:23.02.2022 06:12
Avsändare:Peter Lindgren <peter.lindgren@snidex.se>
Mottagare:Åke Holmström <ake@vinterklasen.se>

God morgon Åke,

Här kommer fördelar med nya fönster samt nackdelar med de befintliga.

Nya fönster;
Bättre ljudvärden
Bättre energivärde
Bättre inomhusklimat
Stabilt och tätt fönster i ett gammalt utseende med kittad ytterbåge som passar
bra till äldre bevarade fastigheter

Möjlighet att få dessa i kipp-dreh beslagning (tilta ut bågen i överkant för vädring)
Mellanglaspersienner i ljus kulör går att välja till dessa
Fönsterventil i karmöverstycke för att få bra flöde på luften inne, går att få med
viss ljudreduktion.
Inåtgående, lätta och smida att rengöra för boende/hyresgästen
Vid bytet går det att gradera upp glasprestanda till dagens byggnormer tex
härdade glas, solskyddsglas och säkerhetsglas med förhöjd inbrottssäkerhet mm

Nackdelar med att behålla befintliga;
Dålig täthet, drar invändigt
Dåligt ljud, tunt och skallrande glas
Uppruttnade bottenstycken, karmsidor. Risk att bågen kan lossna och ramla ut om
karmsidorna är uppruttnade
Läckage, mycket energislöseri
Dåligt u-värde (inte säkert dessa innehåller några energiglas)
Risk för nedhängning och ev sämre funktion om man skulle utrusta dessa med nya
energiglas då dom ej är gjorda för tjockare/tyngre glas
Svåra att rengöra om dessa är utåtgående (kan behövas ställning/kran
utvändigt?)
Ofta har beslag kärvande gång som gör att fönstren är svåra att öppna och stänga
Handtag och beslag kan innehålla farliga ämnen så som nickel som kan ge
allergier

Hör av dig om det är något mera som vi kan hjälpa dig med.
Ha en fin dag!

Med vänliga hälsningar

Peter Lindgren
Direkt 0914-438 13

Snidex AB, Skolgatan 1, 937 32 Burträsk
Tel. 0914-438 00 | www.snidex.se

Från: Åke Holmström <ake@vinterklasen.se>
Skickat: den 26 januari 2022 08:12
Till: Oxelösunds kommun Bygglov <bygg@oxelosund.se>; Selin Nils Erik
<nilserik.selin@oxelosund.se>
Ämne: Fwd: Föreläggande om komplettering av ansökan BYGG.2021.502
Prioritet: Hög

Hej !
Ville bara stämma av nu då vi skickat in samtliga begärda punkter så som:
1. Detaljerade ritningar på de föreslagna fönstrens utformning och egenskaper
2. Uppgifter om färgsättning, ange NCS-kod
3. Uppgift om huruvida de senare utbytta perspektivfönsten avses få samma indelning
som de ursprungliga. Markera i så fall detta på fasadritning
4. Förslag till kontrollplan ( den skickades in senast )

Så det borde vara korrekt nu :-)

---

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

-------- Ursprungligt meddelande -------Ämne:

Föreläggande om komplettering av ansökan BYGG.2021.502
Datum:
17.01.2022 08:20
Avsändare:
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen <Bygg@oxelosund.se>
Mottagare:
Vinterklasen Åke Holmström <ake@vinterklasen.se>

Vänligen skicka ditt namn + efternamn som svar till den här e-postadressen som en
kvittens på att du mottagit föreläggandet.

Hej,
För att vi ska kunna handlägga så snabbt som möjligt behöver du komplettera med
ytterligare handlingar eller ändringar av handlingar. Bifogad finns ett brev med det
som du behöver göra.
Kompletteringarna gäller Ansökan om bygglov för fasadändring av flerbostadshus,
BYGG.2021.502 på ALMEN 7.
Om du har frågor kontakta din handläggare.
Vänliga hälsningar
Handläggare ej tilldelad
Bygglovshandläggare
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Oxelösunds kommun 613 81 Oxelösund
Besöksadress Höjdgatan 26
Telefon 0155-380 00
bygg@oxelosund.se
Bygglov har telefontider må, ons-fre 9-11.
www.facebook.com/oxelosundskommun
Ärende hos kommunen: BYGG.2021.502
Mottagare: Vinterklasen Åke Holmström[ake@vinterklasen.se]

Från:
Till:
Ärende:
Datum:
Angelägenhet:

Åke Holmström
Oxelösunds kommun Bygglov; Selin Nils Erik
Almen 7
den 23 februari 2022 14:52:04
Hög

Hej !
Att Sörmlands Museum inte har någon invändning mot Färgval är konstigt då vi har sett
på Foton samt under trappen att den gamla putsen är Grön som foton visar.
Att det sedan står en NCS kulör i detaljplanen som är Gul är väldigt långt ifrån att
återställa.
Vi anser att våran Bygglovsansökan borde beviljas utan att vi behöver kosta på
Antikvarisk certifierad sakkunnig från Boverket.

---

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

Skickat från min iPhone

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

Oxelösunds kommun Bygglov
Andersson West Madeleine
VB: Bygg 2021.502 Almen 7
den 2 mars 2022 08:30:02
image001.png
Almen-502.pdf
Hög

Från: Åke Holmström <ake@vinterklasen.se>
Skickat: den 24 februari 2022 10:22
Till: Oxelösunds kommun Bygglov <bygg@oxelosund.se>; Selin Nils Erik
<nilserik.selin@oxelosund.se>
Ämne: Bygg 2021.502 Almen 7
Prioritet: Hög
Hej !
I går hade jag Eva Edberg en Bygglovsarkitekt med över 10 års tjänst i Nyköpings
Kommun som bygglovsarkitekt.
Det kostar tid och pengar för ett litet ärende som egentligen borde skrivas = Bygglov.
För börjar man tänka och granska lite så är det inte mycket som stämmer i Plankartan.
1. Byggnaden med dess belysning som ni fick från David är inte orginal utan det skall
tydligen vara små runda porslins armaturer.
2. En fasadskiva av 10 cm stenull går inte att q märka :-) Undra vem som tänkt till
där... ? Fasaden under däremot möjligtvis.
3. Entréportarna är ju i Engelsk röd Aluminium.
4. Taket har vi redan fått bygglov på att sätta nya Aluminium tak fönster i.
5. Det står att det skall buller skyddas... ja det är ju redan gjort med tilläggsisoleringen
så nu är det enbart fönster som måste klara kraven.
6. Vill verkligen upplysa er om att Fasaden är inte orginal utan det är 10 cm stenullskiva
med ny fasad på, belysningen är inte orginal utan det önskar ju David att den tas ner :), Fönster är inte orginal utan från 1954... Dörrar och entré portar är inte orginal. Så det
någon läser betyder inte laltid att det är sant :-)

Ber er verkligen skriva ut ett bygglov nu....Om inte så har Ola Forsby tid möjligvis om 2
veckor att komma på plats dessvärre men jag började med Eva Edberg.
Det var när jag sade till Ola att fasaden är tilläggsisolerad 1980 utifrån... så då sade han
att vem har q märkt en fasad av stenulls skivor... :-)

--Med vänliga hälsningar
Åke Holmström, VD

Centrumbolaget Vinterklasen AB
Järntorget 5
613 30 Oxelösund
Telefon: 0155-150 903
www.vinterklasen.se

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

Ämne:Sv: Ritning
Datum:24.02.2022 09:59
Avsändare:Peter Lindgren <peter.lindgren@snidex.se>
Mottagare:Åke Holmström <ake@vinterklasen.se>

Hej,
Inget fotomontage blev det men bifogar här någon bild på trä/trä med denna profil från
utsidan.
Närbilden är en mötesbåge precis som förslaget, Almen-502.pdf
Med vänliga hälsningar
Peter Lindgren
Direkt 0914-438 13

Snidex AB, Skolgatan 1, 937 32 Burträsk
Tel. 0914-438 00 | www.snidex.se
Från: Åke Holmström <ake@vinterklasen.se>
Skickat: den 24 februari 2022 09:09
Till: Peter Lindgren <peter.lindgren@snidex.se>
Ämne: Ritning
Prioritet: Hög
Hej bäste Peter !
Vet du när vi kan erhålla ritning på det nya fönster !
Kan ni tex göra ett foto montage i fotot ni erhöll från mig så man ser med det gamla
resp nya fönstret i ?

-Med vänliga hälsningar

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

Från: Åke Holmström <ake@vinterklasen.se>
Skickat: den 3 mars 2022 16:42
Till: Selin Nils Erik <nilserik.selin@oxelosund.se>; Oxelösunds kommun Bygglov
<bygg@oxelosund.se>
Ämne: Fwd: Kv Almen 7 Oxelösund
Prioritet: Hög

Hej !
se notering...
---

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

-------- Ursprungligt meddelande -------Ämne:
Kv Almen 7 Oxelösund
Datum:
28.02.2022 10:25
Avsändare:
Patric Johansson <patric.johansson@jlff.se>
Mottagare:
ake@vinterklasen.se

Hej,

Angående fönster på Kv Almen 7, Oxelösund.

Efter inventering av fönster/fönsterdörrar på Kv Almen 7, Ankargatan 2A-C så kan vi
konstatera att ca 50% av fönster och fönsterdörrar är i sådan kondition att ett
fönsterbyte rekommenderas.
Detta pga början till rötskador, söndertorkade delar av bottenstycken, poster samt
delar av karmsidor som leder till rötskador inom tid.

En renovering av dessa fönster kommer kosta er mer än att byta ut dessa fönster och
fönsterdörrar. Då mycket tid kommer att få läggas på att byta ut skadade del i trä på
bottenstycken, poster och karmsidor. Sedan skall det skrapas och slipas färg till
trärent, oljas in och sedan grundmålas och färdigstryka minst 2 ggr. Sedan skall
befintligt kitt värmas bort och glasen skall plockas ur så att man kommer åt att skrapa,
måla om kittfalsen på bågarna samt att glasen skall sedan återmonteras i tryckkitt och
kittas om på utsida.
Ställningar och skylift tillkommer.

Om någon form av märkning eller bevarandeskydd finns på huset så rekommenderar
vi ett fönsterbyte till trä/trä-fönster 2+1 glas U-värde 1.0-1.2
med vit insida och röd utsida, kitt i rött, likvärdigt befintligt utseende.

Ha en fortsatt fin dag.

-Med Vänliga Hälsningar,
Patric Johansson
VD på JL Fönster & Fasad AB
A Alkvägen 59, 613 36, Oxelösund

P +46 (0) 70 226 69 06

E patric.johansson@jlff.se W Kommer snart

VIKTIGT: Innehållet i detta e-postmeddelande och eventuella bilagor är
konfidentiella. De är endast avsedda för dem namngivna mottagarna. Om du har fått
detta e-postmeddelande av misstag, vänligen meddela avsändaren omedelbart och
avslöja inte innehållet för någon eller gör kopior av det.

Från: Åke Holmström <ake@vinterklasen.se>
Skickat: den 29 mars 2022 07:36
Till: Oxelösunds kommun Bygglov <bygg@oxelosund.se>; Selin Nils Erik
<nilserik.selin@oxelosund.se>
Ämne: Bygg 2021.502 Nya ritningen Almen 7

Hej !

Förutom denna nya ritning så har det förtydligats med att putsen kommer gå mot
fönsterkarmen som idag.

Hoppas detta är till belåtenhet

Med vänliga hälsningar

Åke Holmström VD
Centrumbolaget Vinterklasen AB
Järntorget 5
613 30 Oxelösund
Direkt Tel: 0155-150 903
Växel Tel: 0155-150 900

www.vinterklasen.se

Från: Patric Johansson <patric.johansson@jlff.se>

Skickat: den 28 mars 2022 19:30
Till: Åke Holmström <ake@vinterklasen.se>
Ämne: Nya ritningen Almen 7

Hej Åke,

Stannade till och kollade mailen.

Bifogat hittar du ny ritning på ”flaggfönster” 4-luft med mötesbågar, trälist utvändigt
istället för aluminiumdroppbleck samt rak fals utv och allmogefals inv.

Allt enligt era önskemål.

Fortsatt trevlig kväll.

Från: Åke Holmström <ake@vinterklasen.se>
Skickat: den 9 mars 2022 16:39
Till: Oxelösunds kommun Bygglov <bygg@oxelosund.se>; Selin Nils Erik
<nilserik.selin@oxelosund.se>
Ämne: Fwd: Sv: Yttrande
Prioritet: Hög

Hej !
Detta kändes mycket bättre då jag talat med Kjell Taawo och han sade att han ansåg
att Olas var bra, annars skulle ha korrigera vad som ansågs vara bättre.
Så han sade också att påbyggnaden får vi ju göra enligt detaljplanen ! Det tar inte de
ställning till utan detta gör man innan detaljplanen.
---

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

-------- Ursprungligt meddelande -------Ämne:
Sv: Yttrande
Datum:
09.03.2022 15:16
Avsändare:
"Taawo, Kjell" <Kjell.Taawo@regionsormland.se>
Mottagare:
Åke Holmström <ake@vinterklasen.se>

Kopia:
"Kultur o Utbildning, registrator" <Kultur.Utbildning@regionsormland.se>

Hej Åke!
Vi tolkar det som att kommunen vill ha ett yttrande avseende utformningen och inte
avseende påbyggnaden som sådan vilken ju är tillåtlig enligt gällande detaljplan. Vi
ämnar göra ett yttrande utifrån föreliggande förslag i belysning av de skrivelser som
gjorts av såväl länsstyrelsen i deras beslut avseende överklagandet av det avslagna
bygglovet som av Fredrikssons Arkitektkontor i avsnittet Bygglovsärende
BYGG2020334 – påbyggnad av Tärnanbyggnaden i deras antikvariska utlåtande från
2021-01-26. Detta kommer vi att tillsända kommunen innan sista svarsdatum 202203-28.

Vänliga hälsningar

Kjell Taawo
Enhetschef Kulturmiljö, slöjd, bild och form

Sörmlands museum
Box 314, 611 26 Nyköping
Besöksadress: Tolagsgatan 8
Mobil: 070-330 11 63
www.sormlandsmuseum.se
Årets museum 2020
Kulturarvspriset 2019

Från: Åke Holmström <ake@vinterklasen.se>
Skickat: den 9 mars 2022 09:16

Till: Taawo, Kjell <Kjell.Taawo@regionsormland.se>
Ämne: Yttrande
Prioritet: Hög

Hej bäste Kjell !
En fråga.
Angående Vildvinet 2 påbyggnaden så har Ju ola Forsby nu ritat och valt färg och
fasad utifrån detaljplanen. Det står han för.
Men sedan så säger han klart att han kan inte yttra sig om helheten då han utgått från
detaljplanen som Kommunen godkänt och där står helheten som kommunen godkänt
redan säger Ola.

Då låter det märkligt nu att Kommunen skall igen ta in ett Yttrande från er på
Påbyggnaden ! Att alla vet att ni varit emot detta från dag ett men att de inte tog in
erat yttrande är beklagligt.
Detta blir ju ett Moment 22.

Att yttra sig efter en detaljplan blir ju kvart över 12 och inte kvart i 12, alltså för sent.

Vad anser du Kjell ?
--

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

Från: Åke Holmström <ake@vinterklasen.se>
Skickat: den 19 januari 2022 20:34
Till: Oxelösunds kommun Bygglov <bygg@oxelosund.se>; Selin Nils Erik
<nilserik.selin@oxelosund.se>
Kopia: sofi@hillfox.se
Ämne: Bygg.2021.502 Bygglov Fönster
Prioritet: Hög

Hej !
Här kommer svar på föreläggande i Bygg 2021.502
Det som saknas skall vara ifylld kontrollplan !
Jag ber Sofi Hamilton ordna en Kontrollplan.

Sofi: Kan jag anmäla en KA Frivilligt ? Fast det inte är krav ? Det borde jag kunna ?
Här kommer i alla fall ansökan om Bygglov på byte av fönster samt lagning av puts
skador samt målning av fasad i föreslagen NCS kulör enligt Plankarta och
planbeskrivning Almen 7.

--

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

Från: Åke Holmström <ake@vinterklasen.se>
Skickat: den 23 mars 2022 11:45
Till: Patric Johansson <patric.johansson@jlff.se>
Kopia: Oxelösunds kommun Bygglov <bygg@oxelosund.se>; Selin Nils Erik
<nilserik.selin@oxelosund.se>
Ämne: Re: Bygg 2021.502 Almen 7

Hej !
Det skall putsas om så det blir exakt likvärdigt som nu.
Putsen mot eran fönster karm.

Så ingen list.

Mvh / Åke

Hämta Outlook för iOS
Från: Patric Johansson <patric.johansson@jlff.se>
Skickat: Wednesday, March 23, 2022 11:32:57 AM
Till: Åke Holmström <ake@vinterklasen.se>
Kopia: Oxelösunds kommun Bygglov <bygg@oxelosund.se>; Selin Nils Erik
<nilserik.selin@oxelosund.se>
Ämne: Re: Bygg 2021.502 Almen 7

Hej

Om ni ska putsa om huset så rekommenderar vi att man putsar in nya karmen men
om ni inte ska putsa om huset så har vi räknat med att sätta en liten trälist mot putsen
då nya fönster måste dras ner på bredd/höjd för att kunna göra en erforderlig tätning
mellan karm och vägg.
Erforderlig tätning skall enligt HusAma vara minst 15mm runt om. Detta för att man
ska säkerställa att det blir erforderligt isolerat och att inga köldbryggor uppstår.

Befintlig karm kommer demonteras helt innan ny karm monteras.

Återkom gärna om du funderar på något.

tis 22 mars 2022 kl. 14:33 skrev Åke Holmström <ake@vinterklasen.se>:
Hej !

De nya fönsterna ( Karmarna ) kommer monteras på samma sätt som de gamla, alltså
så att Putsen går mot trä karmen på fönstret.
De gamla fönsterkarmarna demonteras helt.

Patric: Visst är det så så inte de gamla karmarna sitter kvar. Du kan väl bara bekräfta
detta.

Fönster
De gamla fönster med karmar demonteras.
Nya fönster monteras.
Putsen repareras och fasaden färgas om.
Allt detta i samband med nya takvåningen.

Med vänliga hälsningar

Åke Holmström VD
Centrumbolaget Vinterklasen AB
Järntorget 5
613 30 Oxelösund
Direkt Tel: 0155-150 903
Växel Tel: 0155-150 900

www.vinterklasen.se

Från: Patric Johansson <patric.johansson@jlff.se>
Skickat: den 18 mars 2022 13:03
Till: Åke Holmström <ake@vinterklasen.se>
Ämne: Ny ritning/skiss Almen 7

Hej Åke,

Bifogat hittar skiss/ritning på de nya 4-lufts fönstren.
-Med Vänliga Hälsningar,
Patric Johansson
VD på JL Fönster & Fasad AB
A Alkvägen 59, 613 36, Oxelösund

P +46 (0) 70 226 69 06

E patric.johansson@jlff.se W Kommer snart

VIKTIGT: Innehållet i detta e-postmeddelande och eventuella bilagor är
konfidentiella. De är endast avsedda för dem namngivna mottagarna. Om du har fått
detta e-postmeddelande av misstag, vänligen meddela avsändaren omedelbart och
avslöja inte innehållet för någon eller gör kopior av det.

Från: Åke Holmström <ake@vinterklasen.se>
Skickat: den 18 mars 2022 13:08
Till: Oxelösunds kommun Bygglov <bygg@oxelosund.se>; Selin Nils Erik
<nilserik.selin@oxelosund.se>
Ämne: Fwd: Ny ritning/skiss Almen 7

Hej !
Ny ritning gällande Almen 7 på fönster.

Mvh / Åke

Hämta Outlook för iOS
Från: Patric Johansson <patric.johansson@jlff.se>
Skickat: Friday, March 18, 2022 1:02:56 PM
Till: Åke Holmström <ake@vinterklasen.se>
Ämne: Ny ritning/skiss Almen 7

Hej Åke,

Bifogat hittar skiss/ritning på de nya 4-lufts fönstren.

Från: Åke Holmström <ake@vinterklasen.se>
Skickat: den 21 mars 2022 09:08
Till: Oxelösunds kommun Bygglov <bygg@oxelosund.se>; Selin Nils Erik
<nilserik.selin@oxelosund.se>
Ämne: Bygg 2021.502 Ny ritning/skiss Almen 7

Hej !
Ny ritning Fönster på Almen 7.

När kommer det sk Föreläggandet som vi skall svara på ?

Jag har varit runt och fotat sekel skifts hus i Nyköping med resultat skrämmande eller
Positivt
Resultatet är att samtliga de Sekel skifts byggnader har de bytt fönster på och dessa
går innåt…men även många i Trä / Alu med plåt lister runt om…
Så det verkar vara att handläggarna tänker mera på det som defakto beskrivs i PBL,
ekonomiskt försvarbart, hållbarhet, långsiktighet, ljud, buller samt funktion.

Ett modernt fönster har en funktion som inte kan jämföras med gamla fönster på
långa vägar.

Med vänliga hälsningar

Åke Holmström VD
Centrumbolaget Vinterklasen AB
Järntorget 5
613 30 Oxelösund
Direkt Tel: 0155-150 903

Växel Tel: 0155-150 900

www.vinterklasen.se

Från: Patric Johansson <patric.johansson@jlff.se>
Skickat: den 18 mars 2022 13:03
Till: Åke Holmström <ake@vinterklasen.se>
Ämne: Ny ritning/skiss Almen 7

Hej Åke,

Bifogat hittar skiss/ritning på de nya 4-lufts fönstren.

Från: Åke Holmström <ake@vinterklasen.se>
Skickat: den 22 mars 2022 14:33
Till: Oxelösunds kommun Bygglov <bygg@oxelosund.se>; Selin Nils Erik
<nilserik.selin@oxelosund.se>; Patric Johansson <patric.johansson@jlff.se>
Ämne: Bygg 2021.502 Almen 7

Hej !

De nya fönsterna ( Karmarna ) kommer monteras på samma sätt som de gamla, alltså
så att Putsen går mot trä karmen på fönstret.
De gamla fönsterkarmarna demonteras helt.

Patric: Visst är det så så inte de gamla karmarna sitter kvar. Du kan väl bara bekräfta
detta.

Fönster
De gamla fönster med karmar demonteras.
Nya fönster monteras.
Putsen repareras och fasaden färgas om.
Allt detta i samband med nya takvåningen.

Med vänliga hälsningar

Åke Holmström VD
Centrumbolaget Vinterklasen AB
Järntorget 5
613 30 Oxelösund
Direkt Tel: 0155-150 903

Växel Tel: 0155-150 900

www.vinterklasen.se

Från: Patric Johansson <patric.johansson@jlff.se>
Skickat: den 18 mars 2022 13:03
Till: Åke Holmström <ake@vinterklasen.se>
Ämne: Ny ritning/skiss Almen 7

Hej Åke,

Bifogat hittar skiss/ritning på de nya 4-lufts fönstren.

Från: Åke Holmström <ake@vinterklasen.se>
Skickat: den 9 mars 2022 08:34
Till: Selin Nils Erik <nilserik.selin@oxelosund.se>; Oxelösunds kommun Bygglov
<bygg@oxelosund.se>
Ämne: Bygg 2021.502 Almen 7
Prioritet: Hög

Hej !
Läs detta noga...
1. Fönster är undermåliga för sitt syfte med boende då de inte kan putsa fönster samt
att det bullrar.
2. Miljömässigt hållbarhetssynpunkt...det var bra att deras syn kommer fram...
3. Leva sin livslängd...När har denna tidpunkt inträffat ? Vem bedömer detta ? är det
nu eller om 2 år eller om 10 år... Men då bör det vara Korskopplade fönster... :-)

---

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

Från: Åke Holmström <ake@vinterklasen.se>
Skickat: den 9 mars 2022 16:36
Till: Oxelösunds kommun Bygglov <bygg@oxelosund.se>; Selin Nils Erik
<nilserik.selin@oxelosund.se>
Ämne: Bygg 2021.502 Almen 7
Prioritet: Hög

Hej !
Ta med detta i ärendet om Fönster.
I Plankartan som är juridiskt bindande står det endast Ursprungligt material.
Det står inget om de nuvarande fönster att dessa skall bevaras.

Se text från Kjell Taawo.
---

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

-------- Ursprungligt meddelande -------Ämne:
Sv: Fråga
Datum:
09.03.2022 15:35
Avsändare:
"Taawo, Kjell" <Kjell.Taawo@regionsormland.se>

Mottagare:
Åke Holmström <ake@vinterklasen.se>

Hej Åke!
Ursprungliga material är de som användes i en byggnad eller byggnadsdel när den
ursprungligen uppfördes. Därför kan såklart en tillbyggnad till ett befintligt hus ha
andra ursprungliga material än resten av huset. Och det kan vara så att t ex ett
fasadmaterial förändrats på även äldre delar när en tillbyggnad utförts så det är
verkligen inte säkert att det "äldsta" ursprungliga materialet är det som är det mest
värdefulla ur kulturhistorisk synvinkel när man tittar på helheten.

Hälsningar // Kjell

Från: Åke Holmström <ake@vinterklasen.se>
Skickat: den 9 mars 2022 09:28
Till: Taawo, Kjell <Kjell.Taawo@regionsormland.se>
Ämne: Fråga
Prioritet: Hög

Hej igen bäste Kjell !
Vad menas med ursprungliga material ?
--

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

Från: Patric Johansson <patric.johansson@jlff.se>
Skickat: den 23 mars 2022 11:33
Till: Åke Holmström <ake@vinterklasen.se>
Kopia: Oxelösunds kommun Bygglov <bygg@oxelosund.se>; Selin Nils Erik
<nilserik.selin@oxelosund.se>
Ämne: Re: Bygg 2021.502 Almen 7

Hej

Om ni ska putsa om huset så rekommenderar vi att man putsar in nya karmen men
om ni inte ska putsa om huset så har vi räknat med att sätta en liten trälist mot putsen
då nya fönster måste dras ner på bredd/höjd för att kunna göra en erforderlig tätning
mellan karm och vägg.
Erforderlig tätning skall enligt HusAma vara minst 15mm runt om. Detta för att man
ska säkerställa att det blir erforderligt isolerat och att inga köldbryggor uppstår.

Befintlig karm kommer demonteras helt innan ny karm monteras.

Återkom gärna om du funderar på något.

tis 22 mars 2022 kl. 14:33 skrev Åke Holmström <ake@vinterklasen.se>:
Hej !

De nya fönsterna ( Karmarna ) kommer monteras på samma sätt som de gamla, alltså
så att Putsen går mot trä karmen på fönstret.

De gamla fönsterkarmarna demonteras helt.

Patric: Visst är det så så inte de gamla karmarna sitter kvar. Du kan väl bara bekräfta
detta.

Fönster
De gamla fönster med karmar demonteras.
Nya fönster monteras.
Putsen repareras och fasaden färgas om.
Allt detta i samband med nya takvåningen.

Med vänliga hälsningar

Åke Holmström VD
Centrumbolaget Vinterklasen AB
Järntorget 5
613 30 Oxelösund
Direkt Tel: 0155-150 903
Växel Tel: 0155-150 900

www.vinterklasen.se

Från: Patric Johansson <patric.johansson@jlff.se>
Skickat: den 18 mars 2022 13:03
Till: Åke Holmström <ake@vinterklasen.se>
Ämne: Ny ritning/skiss Almen 7

Hej Åke,

Bifogat hittar skiss/ritning på de nya 4-lufts fönstren.
-Med Vänliga Hälsningar,
Patric Johansson
VD på JL Fönster & Fasad AB
A Alkvägen 59, 613 36, Oxelösund

P +46 (0) 70 226 69 06

E patric.johansson@jlff.se W Kommer snart

VIKTIGT: Innehållet i detta e-postmeddelande och eventuella bilagor är
konfidentiella. De är endast avsedda för dem namngivna mottagarna. Om du har fått
detta e-postmeddelande av misstag, vänligen meddela avsändaren omedelbart och
avslöja inte innehållet för någon eller gör kopior av det.

Från: Patric Johansson <patric.johansson@jlff.se>
Skickat: den 24 mars 2022 08:30
Till: Åke Holmström <ake@vinterklasen.se>
Kopia: Oxelösunds kommun Bygglov <bygg@oxelosund.se>; Selin Nils Erik
<nilserik.selin@oxelosund.se>
Ämne: Re: Bygg 2021.502 Almen 7

Hej

Ja, då blir det lika som ursprunget med fönster och puts.

ons 23 mars 2022 kl. 11:44 skrev Åke Holmström <ake@vinterklasen.se>:
Hej !
Det skall putsas om så det blir exakt likvärdigt som nu.
Putsen mot eran fönster karm.

Så ingen list.

Mvh / Åke

Hämta Outlook för iOS

Från: Patric Johansson <patric.johansson@jlff.se>
Skickat: Wednesday, March 23, 2022 11:32:57 AM
Till: Åke Holmström <ake@vinterklasen.se>
Kopia: Oxelösunds kommun Bygglov <bygg@oxelosund.se>; Selin Nils Erik
<nilserik.selin@oxelosund.se>
Ämne: Re: Bygg 2021.502 Almen 7

Hej

Om ni ska putsa om huset så rekommenderar vi att man putsar in nya karmen men
om ni inte ska putsa om huset så har vi räknat med att sätta en liten trälist mot putsen
då nya fönster måste dras ner på bredd/höjd för att kunna göra en erforderlig tätning
mellan karm och vägg.
Erforderlig tätning skall enligt HusAma vara minst 15mm runt om. Detta för att man
ska säkerställa att det blir erforderligt isolerat och att inga köldbryggor uppstår.

Befintlig karm kommer demonteras helt innan ny karm monteras.

Återkom gärna om du funderar på något.

tis 22 mars 2022 kl. 14:33 skrev Åke Holmström <ake@vinterklasen.se>:
Hej !

De nya fönsterna ( Karmarna ) kommer monteras på samma sätt som de gamla, alltså
så att Putsen går mot trä karmen på fönstret.
De gamla fönsterkarmarna demonteras helt.

Patric: Visst är det så så inte de gamla karmarna sitter kvar. Du kan väl bara bekräfta

detta.

Fönster
De gamla fönster med karmar demonteras.
Nya fönster monteras.
Putsen repareras och fasaden färgas om.
Allt detta i samband med nya takvåningen.

Med vänliga hälsningar

Åke Holmström VD
Centrumbolaget Vinterklasen AB
Järntorget 5
613 30 Oxelösund
Direkt Tel: 0155-150 903
Växel Tel: 0155-150 900

www.vinterklasen.se

Från: Patric Johansson <patric.johansson@jlff.se>
Skickat: den 18 mars 2022 13:03
Till: Åke Holmström <ake@vinterklasen.se>
Ämne: Ny ritning/skiss Almen 7

Hej Åke,

Bifogat hittar skiss/ritning på de nya 4-lufts fönstren.

-Med Vänliga Hälsningar,
Patric Johansson
VD på JL Fönster & Fasad AB
A Alkvägen 59, 613 36, Oxelösund

P +46 (0) 70 226 69 06

E patric.johansson@jlff.se W Kommer snart

VIKTIGT: Innehållet i detta e-postmeddelande och eventuella bilagor är
konfidentiella. De är endast avsedda för dem namngivna mottagarna. Om du har fått
detta e-postmeddelande av misstag, vänligen meddela avsändaren omedelbart och
avslöja inte innehållet för någon eller gör kopior av det.
-Med Vänliga Hälsningar,
Patric Johansson
VD på JL Fönster & Fasad AB
A Alkvägen 59, 613 36, Oxelösund

P +46 (0) 70 226 69 06

E patric.johansson@jlff.se W Kommer snart

VIKTIGT: Innehållet i detta e-postmeddelande och eventuella bilagor är

konfidentiella. De är endast avsedda för dem namngivna mottagarna. Om du har fått
detta e-postmeddelande av misstag, vänligen meddela avsändaren omedelbart och
avslöja inte innehållet för någon eller gör kopior av det.
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Tjänsteskrivelse

OXL2
621
v 1.0
200703-13

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Datum

Dnr

2022-03-23

BYGG.2022.53

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

PRISMAN 2, Ansökan om tidsbegränsat bygglov för skärmtak
över lastingång
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut:
Med stöd av 9 kap. 33 § PBL beviljar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tidsbegränsat
bygglov för skärmtak över lastingång. Det tidsbegränsade bygglovet är giltigt från 2022-0419 till och med 2024-11-30.
Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap. 23 och 24 §§ PBL.
Kontrollansvarig erfordras ej i detta ärende. Byggherrens kontrollplan fastställs.
Kompletterande villkor kan ges med stöd av 10 kap. 29 § PBL.
Avgiften för beslutet är 13 041 kr i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige.
Tidsfristen började löpa 2022-02-28 och beslut fattades 2022-04-19, vilket innebär att
lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd
av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900).
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen (se besvärshänvisning.)

Ärendet
I samband med rivning och nybyggnation på fastigheten Prisman 6 har ett flertal butiker
hyrt lokal i aktuell fastighet, Prisman 2. Ett lastintag har skapats för detta.
Ansökan om skärmtak över lastintag kom in 2022-02-15. Skärmtaket bärs upp av en
stålbalkskonstruktion, upptar en byggnadsarea om 24 m2 och har en totalhöjd om 3,5
meter.
För området gäller detaljplan 04-OXS-40. Detaljplanen anger att platsen är avsedd för
”överbyggd gård eller annan terassbyggnad” samt ”mark tillgänglig för gångtrafik”.
Byggnaden har av Sörmlands museum, både i den kulturhistoriska områdesbeskrivningen
samt i flertalet bygglovsremisser gällande andra ärenden på fastigheten, bedömts ha stora
värden: ” Centrummiljön har därför ett stort lokalhistoriskt såväl som samhällshistoriskt
värde. Epavaruhuset har dessutom genom sin storskalighet men omsorg om detaljer ett
arkitekturhistoriskt värde.”
Föreslagen åtgärd avviker från gällande detaljplan eftersom skärmtaket till viss del minskar
tillgängligheten för gångtrafik samt att åtgärden inte kan anses svara upp till de värden som
Sörmlands museum framhåller.
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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Berörda sakägare har getts möjlighet att yttra sig och synpunkter har kommit in. Dessa kan
sammanfattas med att föreslagen åtgärd inte tar tillräcklig hänsyn till gångstråksservitutet.
Sikt och tillgänglighet bedöms påverkas. Yttrandet i sin helhet finns bifogat.

Skäl till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tolkar detaljplanens bestämmelser att föreslagen
åtgärd inte kan ses som ”överbyggd gård eller annan terassbyggnad” och den inte heller till
fullo kan ses som ”mark tillgänglig för gångtrafik”. Åtgärden bedöms inte heller i
överensstämmelse med 2 kap. 6 § 1 PBL, "…bebyggelse och byggnadsverk utformas och
placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en
god helhetsverkan”
Ett tidsbegränsat bygglov kan dock beviljas ”För en åtgärd som uppfyller någon eller några
men inte alla förutsättningar enligt 30-32 a §§ PBL.”
Den påverkan som åtgärden får i avseende av lokal-, samhälls- och arkitekturhistoriska
aspekter är inte optimal. Föreslagen åtgärd påverkar inte befintlig byggnad på något sätt
annat än visuellt. När det tidsbegränsade lovet upphört monteras konstruktionen ned och
byggnadens värden har inte på något vis påverkats.
Frågan om gångstråksservitut är en överenskommelse mellan markägare och
fastighetsägare och ska därför inte prövas av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Synpunkten om nivåskillnad kan dock Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden instämma i,
och rekommendera parterna att lösa detta så att olycksfall undviks.
Sökande och fastighetsägare har haft en diskussion om skärmtakets material. I ansökan är
materialet preciserat till plåt och det är det förslag som Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit ställning till. I ansökan finns också önskad tid för
tillfälligt bygglov preciserad. Önskas förändring av detta kan sökande inkomma med
revidering av sin ansökan.
Sammanfattningsvis innebär åtgärden en viss avhållande effekt för gångtrafiken, sikten
påverkas i viss mån men gångtrafikanter kan fortfarande passera. De höga värden som
Sörmlands museum påtalar tar inte skada annat än under den relativt korta tid som
åtgärden är på plats.
Tidsbegränsat bygglov kan således beviljas i enlighet med 9 kap. 33 § PBL
Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked. Om
byggnationen påbörjas innan startbesked lämnats ska byggsanktionsavgift tas ut.
Byggnaden får inte tas i bruk innan slutbesked har meddelats.
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Åtgärden bör inte påbörjas innan lovet har vunnit laga kraft. Beräknat laga kraft datum är
fyra veckor efter att beslutet kungjorts i post- och inrikes tidning.
Tillstånd för att utföra åtgärden krävs från fastighetsägaren.
När det tillfälliga bygglovets tid har gått ut ska skärmtaket med dess uppbärande
konstruktion vara borta och platsen vara återställd.

Beslutsunderlag
Översiktsbild
Situationsplan
Fasadritning
Konstruktionsritning
Förslag till kontrollplan
Foto på lastintag
Information om slutdatum för tillfälligt bygglov

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Sändlista
Sökanden
Fastighetsägaren (om annan än sökanden)
Granne (som inte fått sin synpunkt tillgodosedd)
Kungörelse
Kungörelse sker i Post- och inrikes tidningar, www.bolagsverket.se.
Meddelande om kungörelse skickas till (9 kap 41b § Plan- och bygglagen):
Fastighet Prisman 1, Prisman 4, Prisman 5, Prisman 6, Prisman 8, Fokus 1 och Oxelö 7:50
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

Tjänsteskrivelse
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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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Hej Här kommer kompletteringar.
Ni önskade uppgift om slutdatum.
Slut datum på den tillfälliga bygglovet 2024-11-30
Se bifogade filer.
MVH
John Linder
ROT Projektledare
613 81 Oxelösund
Besöksadress Sjögatan 28
Telefon 0155-388 55 Mobil 070-567 29 30
john.linder@oxelosund.se www.oxelosund.se
www.kustbostader.se   www.oxeloenergi.se
www.facebook.com/oxelosundskommun
Vi behandlar dina personuppgifter enligt www.oxelosund.se/gdpr

Kontrollplan
Fastighetbeteckning

Prisman 2

Fastighetsadress

Badhusgatan

Byggherre

Entreprenör:

Kustbostäder AB
Org nr: 556524-0062
Sjögatan 28
613 81 Oxelösund

Ncc Sverige AB
5566613-4929
Gasverksvägen 28
611 35 Nyköping
Projektledare Lennart Berggren

kontrollanter
E-Entreprenör
B-Byggherre
S-Sakkunnig

kontrollbehov
Visuell
Mätning
Mätning

E= Lennart bergren NCC
B = John Linder Kustbostäder
S = Filp Skog Rambol

Projektbeskrivning
Kustbostäder AB önskar bygga skärmtak över lastintaget till Systembolaget . Prisman 2

Kontroll Avser

Kontrollant

Kontrollmetod

Byggnadsarbetet har ej påbörjats innan
startbesked föreligger

E

Visuell

Arbetsmiljöplan upprättat

E

Visuell

Byggarbetsplats id skatteverket anmäld innan byggstart

E

Visuell

Byggkonstruktion för balkar och tak
överensstämer med ritning.

E, B,S

Mätning

Återställning : Ner demontering av TRP-plåtar.

E

Visuell

Dokumentation utförd

E

Visuell

Slutbesiktning

E, B, UE

Visuell

härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga krav uppfyllts
ort och datum

Byggherre

Entreprenör

ev. sakkunning

Kontroll uförd av:

Datum Kommentar
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

PRISMAN 2, Tillsynsärende om olovligt byggande på
fastigheten Prisman 2
1 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till
beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) påförs Kustbostäder i Oxelösund
Aktiebolag (556527-0062), byggsanktionsavgift om 56 994 kronor för att den lovpliktiga
åtgärden tillbyggnad av handelsbyggnad har påbörjats innan miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden har gett ett startbesked. Byggsanktionsavgiften ska betalas till
Oxelösunds kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har
vunnit laga kraft.
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen (se besvärshänvisning.)

2 Sammanfattning
Ärendet gäller ett skärmtak över ett lastintag på fastigheten Prisman 2. Kustbostäder i
Oxelösund Aktiebolag sökte bygglov för åtgärden den 15 februari 2022. Vid besök på
platsen har miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen upptäckt att skärmtaket redan är
uppfört. Eftersom skärmtaket är uppfört innan beslut om bygglov och startbesked tagits ska
en byggsanktionsavgift tas ut.
Skäl till beslut
Åtgärden kräver bygglov. Inget bygglov för åtgärden finns i miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens arkiv och inget startbesked har utfärdats. Därför har en
överträdelse av 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL skett.
Eftersom en överträdelse av PBL har skett och rättelse därefter inte har vidtagits ska miljöoch samhällsbyggnadsnämnden enligt 11 kap. 51 § PBL ta ut en byggsanktionsavgift för
åtgärden.
Byggsanktionsavgiften ska tas ut av Kustbostäder i Oxelösund Aktiebolag eftersom de är
såväl ägare till byggnadsverket och den för vars räkning åtgärden utförts.
Vid beräkningen av byggsanktionsavgiftens storlek används prisbasbeloppet för år 2022
som är 48 300 kronor. Storleken på byggsanktionsavgiften bestäms i 9 kap. plan- och
byggförordningen (2011:338) PBF. Byggsanktionsavgiften för att gjort en tillbyggnad på en
handelsbyggnad utan startbesked är 1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,02 prisbasbelopp
per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea.

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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Det saknas skäl för avgiftsbefrielse eller nedsättning av avgiften i föreliggande fall varför en
byggsanktionsavgift om 56 994 kronor för den vidtagna åtgärden tas ut.

3 Ärendet
En bygglovsansökan för ett skärmtak kom in till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
den 15 februari 2022. Vi besök på platsen upptäckte förvaltningens tjänstemän att åtgärden
redan var utförd utan att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gett lov och startbesked.
Skärmtaket har en area på 24 kvadratmeter och är placerat över ett lastintag och är tänkt
att vara en tidsbegränsad åtgärd. Åtgärden kräver bygglov eftersom den innebär en ökning
av byggnadens volym. Bygglovsansökan hanteras i ärende BYGG.2022.53.
Förutsättningar
För området gäller detaljplan 04-OXS-40 som är upprättad 1959. Bestämmelserna för
tomten är BHS vilket innebär att tomten ska användas för bostads- och handelsändamål.
Lagrum
Enligt 11 kap. 5 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL, ska miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller
besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en
bestämmelse i plan- och bygglagen, i föreskrifter, domar eller andra beslut som har
meddelats med stöd av lagen eller i EU-förordningar som rör frågor inom lagens
tillämpningsområde.
Enligt 10 kap. 3 § PBL får en åtgärd inte påbörjas innan miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden har gett ett startbesked om den kräver bygglov, marklov,
rivningslov eller anmälan enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 8 §
PBL.
Enligt 9 kap. 2 § PBL, krävs det bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och annan ändring av
en byggnad.
Enligt 11 kap. 51 § PBL ska tillsynsmyndigheten, om någon bryter mot en bestämmelse i 810 kap. eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av
bestämmelserna i 16 kap. 2-10 §§ eller mot en bestämmelse i en EU-förordning om krav på
byggnadsverk eller byggprodukter, ta ut en byggsanktionsavgift. När avgiftens storlek
bestäms, ska hänsyn tas till överträdelsens allvar och betydelsen av den bestämmelse som
överträdelsen avser.
Byggsanktionsavgiftens storlek framgår enligt 11 kap. 52 § PBL av de föreskrifter som har
meddelats med stöd av 16 kap. 12 § PBL.
Av 11 kap. 53 § PBL framgår att en byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen
inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är
oskäligt med hänsyn till
1. att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv eller genom någon
annan fullgöra sin skyldighet,
2. att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte har kunnat eller
bort förutse eller kunnat påverka, eller
3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa.
I 11 kap. 53 a § PBL kan utläsas att en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall får sättas ned
om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften får
sättas ned till hälften eller en fjärdedel. Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt
beaktas om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om
överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art.
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En byggsanktionsavgift ska enligt 11 kap. 54 § PBL inte tas ut om rättelse sker innan
frågan om sanktion har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med
byggnadsnämnden.
Enligt 11 kap. 57 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av den som när överträdelsen
begicks var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som överträdelsen avser, den
som begick överträdelsen eller den som har fått en fördel av överträdelsen.
Enligt 9 kap. 2 § plan- och byggförordningen (2011:338) PBF, ska, om en
byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige därefter inte
vidtar rättelse, en ny avgift för överträdelsen tas ut. Varje sådan ny avgift tas ut med dubbla
det belopp som togs ut senast. Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får uppgå till
högst 50 prisbasbelopp. En ny avgift får beslutas endast om den avgiftsskyldige har fått
skälig tid att vidta rättelse.
Enligt 9 kap. 7 § PBF är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § PBL
påbörja en sådan tillbyggnad av en handelsbyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första
stycket 2 plan- och bygglagen innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked 1
prisbasbelopp med ett tillägg av 0,02 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens
sanktionsarea.
Beslutsunderlag
Beräkning byggsanktionsavgift
Fotografi från tillsynsbesök
Bygglovsritning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Sändlista
Kustbostäder i Oxelösund Aktiebolag
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.
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Glöm inte att uppge namn, adress och telefonnummer samt att underteckna
överklagandeskrivelsen.

Byggsanktionsavgift
Fastighetsbeteckning

Prisman 2

Bilaga nummer

1

Byggnadsnämndens diarienummer

Bygg.2022.103

Ärendebeskrivning
Ärende

Påbörjat åtgärd utan startbesked

Vad berör åtgärden?

Lov- eller anmälningspliktiga åtgärder som rör
en byggnad

Vilken typ av åtgärd gäller ditt ärende?

Tillbyggnad

Vilken typ av byggnad berör åtgärden?

Flerbostadshus, kontorsbyggnad,
handelsbyggnad eller en byggnad för kultureller idrottsevenemang

Fanns beviljat bygglov eller var anmälan
inlämnad innan åtgärden påbörjades?

Nej

Area

24

Plan- och byggförordning (2011:338) 9 kap. 7 § 3 p
Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja
en sådan tillbyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 2 eller 8 § första stycket 2 a, 3, 4
eller 8 plan- och bygglagen eller kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2, 9, 10, 12 eller 13
innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är:
3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller en byggnad för kultur- eller
idrottsevenemang, 1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,02 prisbasbelopp per kvadratmeter av
tillbyggnadens sanktionsarea.

Beräkning
Sanktionsarea

9

Aktuellt prisbasbelopp (pbb)

48 300 kr (2022)

Beräkningsgrundande formel

(1*pbb)+(0,02*pbb*sanktionsarea)

Beräkning

(1*48300)+(0,02*48300*9)

Beräknad sanktionsavgift

56 994 kr
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Tjänsteanteckning från
tillsynsbesök
Datum

2022-03-31

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Kustbostäder
John Linder
Sjögatan 28
613 81 Oxelösund

Dnr:

BYGG.2022.103

Fastighet:

PRISMAN 2

Ärende:

Tillsynsärende om olovligt byggande på fastigheten Prisman 2

Tjänsteanteckning från tillsynsbesök
Vid tillsynsbesöket 2022-03-30 noterade Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att
skärmtak med bärande underliggande konstruktion redan är monterat.
Översiktligt flygfoto med turkos pil som markerar fotoriktning:

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324

Information till fastighetsägare,
olovligt byggande
Datum

2022-03-31 09:25:08

Fotografi på skärmtak

2 (2)

FÖRESKRIFTER

B

B

K-20-1-001

K-20-1-001

1500

4300

HEA200

BEF. MUR

BEF. MUR

3000

VKR 200x200

HEA200

7000

BEF. BJÄLKLAG

HEA200

BEF. BJÄLKLAG

DAGVATTENBRUNN

3800

4000

BETONGPLATTA

HEA200

BEF. TRAPPA

TRP-PLÅT

VKR 200x200

1830

6000

4070
HEA200

6000

BEF. STUPRÖR

GRUNDPLAN

TAK ÖVER PLAN 1

B

1 : 50

K-20-1-001

B

K-20-1-001

1 : 50

2022-02-10 13:25:59

4000

HEA ENL. PLAN
HEA ENL. PLAN

BET

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

BYGGLOVSHANDLING

SKÄRMTAK PRISMAN

3510

3250

O:\Nkp1\Byg\2022\Div. Nyköping\Skärmtak Prisman Oxelösund\Modell\Skärmtak prisman.rvt

BEF. MUR

OXELÖSUND
Ramböll Sverige AB

B

1 : 20
Tfn 010 - 615 60 00
Mail förnamn.efternamn@ramboll.se

STÅLPELARE ENL. PLAN
ASFALTERAD YTA

BTG. PLATTA

www.ramboll.se
UPPDRAG.NR

RITAD/KONSTR. AV

DATUM

ANSVARIG

1320059336

2022-02-10

SKALA 1:50
0
METER

1

2

5

FSG

HANDLÄGGARE

FSG

MAGNUS FREDRIKSON

PLAN OCH DETALJ
SAMMANSATT REDOVISNING
TILLFÄLLIGT SKÄRMTAK
A1 1:50
K-20-1-001
A3 1:100

SKALA

NUMMER

BET

Tjänsteskrivelse

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Andreas Edhag
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Datum

Diarienummer

2022-04-11

TOB.2022.155

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksprodukter,

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslutar enligt 5 kap. 1§ Lag (2018:2088) om tobak
och liknande produkter, att avslå Gärdesbutiken & pizzeria Handelsbolag ansökan om
detaljhandelstillstånd för att sälja tobak på Gärdebutik & Pizzeria på grund av att sökande
bolag inte uppfyller kravet på lämplighet enligt 5 kap 2§ lag (2018:2088) om tobak och
liknande produkter. Beslutet gäller omedelbart.

2. Sammanfattning
Gärdesbutiken och pizzeria Handelsbolag har ansökt om tillstånd att sälja tobak enligt 5
kap. 3 § lag om tobak och liknande produkter (2018:2088). Tobaksförsäljningstillståndet är
avsett att gälla tillsvidare.
Bolaget har tidigare haft tillstånd för att sälja tobak. Tidigare tobakstillstånd återkallades av
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott på grund av att bolaget inte var lämpligt att
inneha tillståndet. Bolaget bedömdes vara olämpligt på grund av att
Återkallelsen innebär att bolaget idag inte får sälja tobak.
Efter återkallelsen har bolaget ansökt om att få sälja tobak på nytt. Ansökan inkom till
Social-och omsorgsförvalningen i Oxelösund 2021-11-03. I den nya ansökan som bolaget
skickat framgår att tidigare bolagsman,
, utträtt ur bolaget och ersatts av

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324

Tjänsteskrivelse

Beslut till:
Gärdesbutik & Pizzeria Handelsbolag
Esplanaden 1
613 30 Oxelösund

2 (2)

Datum

Diarienummer

2022-04-11

TOB.2022.155

1(2)

Tjänsteskrivelse

OXL2
621
v 1.0
200703-13

Datum

Dnr

2022-04-07

MSN.2022.15

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Nils-Erik Selin

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Investeringsplan 2023
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Investeringsplanen och investeringsbehov, enligt bilaga, fastställs och överlämnas till måloch budgetberedningen.

2. Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till mål- och budgetberedningen är
investeringar under kommande budgetperiod enligt följande:
2023

27 300 Tkr

2024

18 500 T kr

2025

14 000 Tkr

Nya objekt är upprustning av bryggor vid Jogersöbadet. En inspektion som genomfördes
2021 visar att Betongfundamenten som träbryggorna vilar på behöver upprustas. Vidare så
har kommunens alla broar och tunnlar inspekterats, totalt 19 olika objekt. Inspektionen visar
att för att undvika höga kostnader i framtiden så behöver de åtgärdas i mer eller mindre
omfattning.
Järntorget har även förts in både under 2023 och 2024. I samband med att nya ”Prisman”
blir färdigställd så är det ett bra tillfälle att se över och åtgärda hela torgmiljön,
Järntorget/Torggatan.
I investeringsplanen så finns även med en generell post varje år för exploateringsprojekt.
När kommunen säljer mark för byggande, bostäder eller verksamhet, så innebär det alltid
kostnader i form av att kommunen måste ordna med allmänna anordningar som
anslutningsvägar och ev. gång- och cykelvägar. Hittills har dessa kostnader hanterats av
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Alternativet är att dessa kostnader tas ur
kommunstyrelsens exploateringsbudget vilket i så fall ger en lägre nettointäkt för
kommunstyrelsen.

3. Ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska lämna ett förslag till investeringar för
budgetperioden 2023-2025 till mål- och budgetberedningen. Där gås hela kommunens
förslag igenom och beslut om respektive nämnds tilldelning fattas i Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Här anges vilka bilagor som går med som beslutsunderlag. Var restriktiv. Sammanfatta
hellre dokumenten i tjänsteskrivelsen
Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324
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Tjänsteskrivelse
Datum

2022-04-07

MSN.2022.15

Ska alltid anges.

Nils-Erik Selin
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Beslut till:
Ange vilka som ska delges beslutet. Ange funktion och inte person. Om det är fler än en
ange om det är för kännedom eller för åtgärd.
Ska alltid anges.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens investeringsplan 2023 – 2025

2023
Investeringsobjekt

Inv.belopp tkr

1

GC-väg längs Kustlinjen

4 200

2

GIS instrument

100

3

3 000

4

Park/torg/badplatser/allmänna
ytor
Nya exploateringsprojekt
Anslutningsvägar till nya
bostäder, industrimark etc.

5

Korsningen Thams väg/väg 53

4 000

Upprustning bryggor,
Jogersöbadet

3 000

6

ÖST-VÄST Prisman/Torg

2 000

7

Utveckling Läget –
Gästhamnsområdet
Broar/tunnlar, upprustning.
19 olika objekt.

2 000

Prioritering Kommentar
1-8
6
Om TRV inte fått
startbesked 2022
7
Viktigt för arbetet att
fortsätta ha de rätta
verktygen
3
Fortsätta utveckla
miljöerna
2
Antingen så har vi
investeringen i vår
budget eller så tas den
ur KS exploateringsbudget vilket ger en
lägre nettointäkt för KS.
8
Beroende av hamnens
utveckling
4
Betongfundamenten
som träbryggorna vilar
på behöver upprustas.
Inspektion gjordes
hösten 2021
1
Förnyelse av torgmiljö
och miljön runt Prisman
efter nybyggnationen
4
Områdesutvecklling

1 500

4

Beläggningsunderhåll

7 500

2

summa

27 300

8

3 000

Ny inspektion gjordes
2021, samma brister
(fast värre) kvarstod
som vid senaste
inspektionen som
gjordes 2013.
Fortsätta
underhållsarbetet

2024
1
2
3
4
5

Investeringsobjekt
Park/torg/badplatser/allmänna
ytor
Utveckling Ramdalshamnen –
Gästhamnsområdet
Utveckling Järntorget
Beläggningsunderhåll
Nya exploateringsprojekt
Anslutningsvägar till nya
bostäder, industrimark etc.
summa

Inv.belopp tkr
3 000

Prioritering Kommentar
2

1 000

4

4 000
7 500
3 000

2
1
3

Investeringsobjekt
GIS flygfoto
Park/torg/badplatser/allmänna
ytor
Beläggningsunderhåll
Exploateringsprojekt
Anslutningsvägar till nya
bostäder, industrimark etc.

Inv.belopp tkr
500
3 000

Prioritering Kommentar
1
2

7 500
3 000

1
6

summa

14 000

Förnyelse av torgmiljö

18 500

2025

1
4
5
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2022-04-08

MSN.2022.4

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Nils-Erik Selin

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Budgetuppföljning 2022
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen per mars
2022.

2. Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden visar ett positivt resultat på 710 tkr, med en
årsprognos på 205 tkr.
Högra avgiftsintäkter beror främst på debitering av bygglov.
Lägre bidrag beror statsbidrag för Lonaprojekt. Denna intäkt bokförs i samband med att det
finns kostnader för projekten.
Mindre intäkter under övrigt beror på mindre vidarefakturering av kostnader.
Mindre kostnader för personal pga av ej fulltalig personal inom Miljö- och Hälsoskydd och
Bygglov och en del ej budgeterad föräldraledighet.
Mindre övriga kostnader beror främst på anläggningsentrepenad + 212 tkr inom Gata-Park
och konsulter +236.
Vakanserna inom miljö och bygg kommer under våren täckas upp av konsulter, varför det
nuvarande överskottet kommer att minska.
Beslutsunderlag
Uppföljning mars 2022 MSN.

Nils-Erik Selin
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Beslut till:
Ange vilka som ska delges beslutet. Ange funktion och inte person. Om det är fler än en
ange om det är för kännedom eller för åtgärd.
Ska alltid anges.
Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324
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Tjänsteskrivelse
Datum

2022-04-08

MSN.2022.4

MSN uppföljning
Ekonomi mars
2022

Ekonomi
MSN redovisar ett positivt resultat om 710 tkr i mars. Årsprognosen är 205 tkr.
Resultatuppföljning på kontogruppsnivå mars
RR per

Kontogruppering

Årsbud

Årsprogn

Diff

Ack bud

Ack utf

Ack diff

I Intäkter

Avgifter 31100-31990

3 630

3 664

34

908

1 069

162

I Intäkter

Bidrag 35100-35999

554

554

0

139

79

-59

I Intäkter

Övrigt rest kkl 3

490

400

-90

123

21

-102

I Intäkter

Anslag 39990

32 395

32 395

0

8 773

8 773

0

Summa I

37 069

37 014

-56

9 942

9 942

0

-10 527

-10 241

286

-2 447

-2 215

232

-745

-746

-1

-186

-185

2

Köp av verksamhet 46300-80

-10 590

-10 590

0

-3 531

-3 520

12

Övrigt rest kkl 4-8

-15 207

-15 231

-24

-3 778

-3 313

465

-37 069

-36 808

205

-9 942

-9 232

710

K Kostnader

Personal 50000-56330

K Kostnader

Lokaler 60110-20,61320

K Kostnader
K Kostnader
Summa K

Intäkter:
Högra avgiftsintäkter beror främst på debitering av bygglov.
Lägre bidrag beror statsbidrag för Lonaprojekt. Denna intäkt bokförs i samband med att det
finns kostnader för projekten.
Mindre intäkter under övrigt beror på mindre vidarefakturering av kostnader.
Kostnader:
Mindre kostnader för personal pga av ej fulltalig personal inom Miljö- och Hälsoskydd och
Bygglov och en del ej budgeterad föräldraledighet.
Mindre övriga kostnader beror främst på anläggningsentrepenad + 212 tkr inom Gata-Park
och konsulter +236.
Resultatuppföljning på verksamhetsnivå mars

Verksamhet
11 Stöd t pol partier

Prognos
2022
Anslag

Prognos
2022
Intäkt

Prognos 2022
Kostnad

Prognos 2022
Avvikelse

Ack utfall
Anslag

Ack
utfall
Intäkt

Ack utfall
Kostnad

Ack utfall
Avvikelse

663

0

-663

0

161

0

-158

2

20 Infrastruktur m m gem adm

2 786

0

-2 836

-50

685

0

-646

39

22 Fysisk o tekn planering o vsh

3 699

2 756

-6 252

203

778

823

-1 189

411

25 Gator och vägar

16 981

170

-17 156

-5

5 269

29

-5 182

116

26 Park, torg, allmänna platser

6 325

20

-6 347

-2

1 411

0

-1 352

60

27 Miljö- o hälsoskydd

1 942

1 672

-3 554

60

469

317

-704

82

32 396

4 618

-36 808

206

8 773

1 169

-9 232

710

1

Utfall inom Fysisk och tekniks planering beror främst på föräldraledighet och mindre
konsultkostnader.
Gator och vägars resultat motsvara främst lägre kostnader för anläggningsentrepenad.
Prognos
Prognos är nu ca 206 tkr på helår. Det kommer även den närmaste tiden vara
vakanser inom Bygglov och Miljö- och Hälsoskydd. Dessa vakanser kommer att
ersättas med konsulter där det behövs. På intäktssidan är det debiteringar för bygglov
som förväntas bli bättre än budgeterat. Kostnader för anläggningsentrepenad som i
mars ger ett överskott är delvis säsongsberoende och därför bedöms att kostnaden
på helår inte understiger budget.
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Dnr

2022-04-08

MSN.2022.10

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Nils-Erik Selin

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Start av investeringsprojekt 2022
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Start av investeringsprojekt 2022 enligt förvaltningens förslag

2. Sammanfattning
Enligt kommunens budgetregler så ska nämnden fatta beslut om att starta alla
investeringsprojekt som överstiger 500 tkr.
Gata och vägprojekt är många gånger svåra att kostnadsuppskatta eftersom det inte går att
veta vad som finns under marken vid grävning. Många gånger så möts vi av överraskningar
ibland positiva men ofta negativa i form av ökade kostnader. Det är även svårt att exakt
bestämma var ett vägprojekt slutar och var ett annat börjar. Exempelvis en korsning där två
vägar möts, vilken väg hör korsningen till? Det beror helt på varje projekts egna
förutsättningar.
Förvaltningens uppdrag och ambition är att genomföra alla projekt, men många gånger så
är det inte möjligt och de skjuts till nästa år. Alla dessa projekt är säsongsbundna. Ibland är
säsongen kortare än annars beroende på väderförhållanden. Ju kortare säsong desto färre
projekt hinns med. Därför så krävs en viss flexibilitet.
I bifogad bilaga har förvaltningen listat de olika projekten som är aktuella nu under ett antal
samlingsnamn. Medel finns avsatta i nämndens investeringsbudget. Förvaltningens förslag
är att nämnden beslutar att starta dessa investeringsobjekt enligt följande:
Gamla Oxelösund

1 100 000 kr

Öst möter väst

600 000 kr

Enskilda gator

1 850 000 kr

Gång- och cykelvägar

350 000 kr

Dalgången

2 240 000 kr

Nyproduktion

1 200 000 kr

Oxelö skola

996 000 kr

Omvandling grönområden/park

1 491 000 kr

Stenvikshamnens rekreationsomr.

1 176 000 kr

Jogersö badplats upprustn./sand

700 000 kr

Utökning av dagvattenbrunnar

440 000 kr

Av bilagan framgår mer detaljer om vad varje projekt innehåller.
Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324
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Datum

2022-04-08

MSN.2022.10

Beslutsunderlag
Bilaga: Investeringsprojekt 2022

Nils-Erik Selin
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Beslut till:
Ange vilka som ska delges beslutet. Ange funktion och inte person. Om det är fler än en
ange om det är för kännedom eller för åtgärd.
Ska alltid anges.

Investeringsprojekt april 2022
Objekt
Gamla Oxelösund
Lotsvägen
Mästerlotsvägen
Söderkvistavägen
Bergsundsvägen

I budget Uppskattade
eller TB kalkyler
330 000 kr
270 000 kr
400 000 kr
100 000 kr

Öst möter Väst
Timmermansvägen

600 000 kr

Enskilda Gator
Mygghemsvägen
Kyrkogårdsvägen
Kanalvägen
Parkering Stenvikshamnen
Thorsgatan

200 000 kr
550 000 kr
200 000 kr
500 000 kr
400 000 kr

Gång och cykelvägar
GC Oxelöskolan-Breviksskolan
GC Nyponvägen
Hagvägen
Danvik-Bastutorp Grus

Dalgången
Breviksvägen
Dalgångsvägen
Flaggspelsvägen
Landgångsvägen
Loggvägen

Projekt
1 100 000 kr

En del i ett större projekt för att binda ihop hamnen
med centrum genom en ny Gång och cykelväg.Vår/Sommar
1 850 000 kr

TB21

350 000 kr
TB21

220 000 kr
50 000 kr
80 000 kr

2 240 000 kr
200 000 kr
270 000 kr
600 000 kr
170 000 kr
200 000 kr

Kommentar
Det 1:a projektet i programmet för asfaltsarbetet med
beläggningsunderhållet och påbörjas under maj.

Punktinsatser på utvalda gator som ingår i programmet för
beläggningsunderhåll.
Vår/Sommar

Gång och cykelvägar i Oxelösund som ingår i
beläggningsunderhållet.
Vår/Sommar

Det 2:a projektet i programmet för asfaltsarbetet med
beläggningsunderhållet och påbörjas under Juni.

Signalvägen
Utkiksvägen

550 000 kr
250 000 kr

Nyproduktion (ej budgeterat)
Hagtornsvägen-Tranbärsvägen

1 200 000 kr
1 200 000 kr

Oxelö Skola
Arbeten kvar från 2021

996 000
TB21

Omvandling Grönområde/Park
Stenvikshamnen
Lekplats Läget

TB21

Stenvikshamnens Rekriationsomr

TB21

Jogersö Badplats Upprust-sandpåfyll

TB21

1 491 000 kr
991 000 kr
500 000 kr
1 176 000 kr 1 176 000 kr
700 000 kr

700 000 kr

Utökning av dagvattenbrunnar i Oxelösund TB21
vid om och tillbyggnationer
440 000 kr 440 000 kr
Summering:

11 147 000 kr

Nyproduktion Gata som beräknas vara klar under Maj.
Del av exploateringsprojekt, nya bostäder
Arbeten kvar och ev ändringar från nybyggnationen av skolan.
Utvärderingar efter vintern kommer att ske.
Markarbeten för iordningställande av Stenvikshamnen
och lägets lekplats
Ny Lekplats vid Läget klart under Maj
Kajarbeten och utemiljö i Stenvikshamnens område
Upprustning av ytorna kring Jogersöbadet med sand och utemiljö.
Nya dagvattenbrunnar i Oxelösund i samband med projekt, löpande
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2022-03-28

MSN.2022.9

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Mikael Johansson

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Revidering av delegations- och verkställighetsordning 2022
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Godkänner förslaget till delegations- och verkställighetsordning

2. Ärendet
Delegations- och verkställighetsordningen är ett dokument som regelbundet ses över och
revideras och så har nu skett.
Ändringarna omfattar tre olika områden.
1. PBL
Ändringarna innebär att det förtydligas att bygglovhandläggare kan avsluta ärenden där det
uppenbart saknas anledning att gå vidare med en ansökan eller ett tillsynsärende. En ny
allmän punkt införs som rör avskrivning av ett ärende när ansökan tagits tillbaka eller
frågan förfallit av annan anledning och en ny punkt B.18 införs för beslut att lämna
klagomål i tillsynsärenden utan åtgärd. En felskrivning av kapitelnummer i tidigare punkt
B.27 rättas också.
2.

Tobakslagstiftning

Vissa förtydliganden och anpassningar har gjort. Vidare så införs att beslut om avslag,
återkallelse av tillstånd, försäljningsförbud samt varningar fattas av nämnd.
3. Gata park
Förändringen innebär en anpassning till nuvarande organisation där Gatuingenjören skrivs
in som delegat.
Alla förändringar är markerade med grön text eller röda överstrykningar.
Beslutsunderlag
Förslag till förändrad delegations- och verkställighetsordning

Nils Erik Selin
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Postadress
Oxelösunds kommun
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1. Om delegation i allmänhet
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får uppdra åt ledamot eller anställd att besluta på nämndens vägnar (KL 6 kap § 33). Genom
sin delegations- och verkställighetsordning överför Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutanderätten för angivna ärenden till
delegat som får rätt att fatta självständiga beslut.
Delegation innebär överlåtande av en beslutsfunktion, vilket betyder att delegaten inträder i styrelsens ställe. Beslutet skall kunna
överklagas, antingen genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär. Även att avge yttranden innebär självständiga bedömningar, trots att yttranden normalt inte kan överklagas.

2. Delegation och verkställighet
Det finns ingen rak skiljelinje mellan delegationsbeslut och verkställighet. Huvudregeln är att ett delegationsbeslut kräver en
självständig bedömning medan verkställighetsbeslut fattas inom ramen för de politiska besluten som ett led i den löpande
driften av verksamheten.
Ett antal verkställighetsärenden som ligger i gränslandet mellan delegation och verkställighet finns med i delegations- och
verkställighetsordningen och betecknas V för verkställighet. Verkställighetsbeslut behöver inte anmälas till Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden och kan heller inte överklagas.

3. Undantag från delegation
Av 6 kap. 34 §, Kommunallagen, följer att beslutanderätten inte får delegeras i följande ärenden:
-

Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.

-

Framställningar eller yttranden till fullmäktige, liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av
fullmäktige har överklagats.

-

Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

-

Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden.

-

Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. Lag (2007:68).
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4. Villkor för delegation och anmälan av beslut
Beslut som fattas med stöd av delegation är jämställt med ett av styrelsen fattat beslut. Styrelsen kan inte ändra delegationsbeslut,
men kan när som helst återta beslutanderätten. Delegaten kan också överlåta till styrelsen att besluta och måste inte alltid utnyttja sin
delegationsrätt. Beslut som fattas av en tjänsteman utan delegering saknar laga verkan, d.v.s. det gäller inte.
I vissa fall kan ett visst beslut i ett delegerat ärende få principiell betydelse genom ej förutsedda omständigheter. Delegaten bör
i sådana fall överväga att på eget initiativ lyfta ärendet för beslut i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Fattade delegationsbeslut ska anmälas till Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens nästkommande sammanträde Av anmälan ska
följande framgå:
-

beslutsfattare,

-

beslutsdatum,

-

hänvisning till den punkt i delegationsordningen beslutet stöder sig på samt

-

beslutets innehåll i korthet.

5. Vidaredelegation
Vissa beslut som är delegerade får vidaredelegeras. Det innebär att delegaten i sin tur får delegera beslutanderätten vidare. Beslut
att vidaredelegera ska anmälas till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden enligt ovan. Vidaredelegerade beslut ska anmälas både
till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och till den delegat som delegerat beslutanderätten.

6. Övergång av delegationsrätt
Om inget annat har angivits i delegationsordningen och ställföreträdare eller vikarie inte har förordnats, övergår delegationsrätten vid
förfall för delegat, till närmast högre befattning.
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7. Förkortningar
A. Delegater:
FCH Förvaltningschef
BLH Bygglovhandläggare
DSO Dataskyddsombud
HL Handläggare
MHI Miljö- och hälsoskyddsinspektör
PLH Planhandläggare
GGP Gatuingenjör Gata Park
PGP Projektledare Gata Park
GDPRS GDPR samordnare
MSNO Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande
MSNOV Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens vice ordförande
B. Lagar och förordningar
AF

Avfallsförordningen (2020:614)

AL

Arkivlag (SFS 1990:782)

ANL

Anläggningslagen (SFS 1973:1149)

BFS

Boverkets författningssamling

BBR

Boverkets byggregler

EKS

Europeisk konstruktionsstandard (Eurokoder)

FAOKL

Förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter

FBL

Fastighetsbildningslagen (SFS 1971:762)

FFF

Förordning om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:198)

FL

Förvaltningslagen (SFS 1986:223)

FOO

Förordning om områdesskydd (SFS 1998:1252)
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FVV

Förordning (1998:1388) om vattenverksamheter

KL

Kommunallagen (SFS 1991:900)

LBFF

Lag om byggfelsförsäkring m.m (SFS 1993:320)

LED

Lagen om energideklarationer (SFS 2006:985)

LF

Livsmedelsförordningen (2006:813)

LFF

Lag om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1992:129)

LFAB

Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

LFHM

Lokala ordningsföreskrifter för människors hälsa och miljö

LGS

Lagen och förordningen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (SFS 1998:814 och SFS 1998:929)

LIVSFS

Livsmedelverkets föreskrifter

LKP

Lag om kommunal parkeringsövervakning (SFS 1982:24)

LL

Ledningsrättslagen (SFS 1973:1144)

LSI

Lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa (SFS 2006:1570)

MB

Miljöbalken (SFS 1998:808)

MFA

Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899)

MTF

Miljötillsynsförordningen (2011:13)

NFS

Naturvårdsverkets författningssamling

OL

Ordningslagen (SFS 1993:1617)

OSL

Offentlighets- och sekretesslag (SFS 2009:400)

PBF

Plan- och byggförordningen (SFS 2011:338)

PBL

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900)

RF

Renhållningsordning för Oxelösunds kommun

SSL

Strålskyddslag (SFS 1988:220)

TF

Tryckfrihetsförordning (SFS 1949:105 tom SFS 2010:1409)

TRF

Trafikförordningen (SFS 1998:1276)
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Allmänna ärenden
Ärendegrupp/ärende

Delegat

Ersättare

D/V

Lagrum och/eller
kommentar

Organisation
Nämndens övergripande organisation av verksamheterna

FCH

V

Signering
A.1

Tecknande av avtal för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

MSNO

MSNOV

D

Kontrasignering av avtal och andra handlingar för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

FCH

V

Träffande av avtal inom verksamhetsområdet inom befintlig budget

FCH

V

Får vidaredelegeras

Ombud
A.2

Befullmäktigande av ombud, med undantag för upphandlingar, att föra
kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar
av skilda slag, samt mottagande av delgivningar till kommunen

FCH

MSNO

D

KL 6 kap 6 §

MSNO

MSNOV

D

KL 6 kap 39 §

Brådskande ärenden
A.3

Beslut på Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens vägnar i ärenden som är så
brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas
Arkiv
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A.4

Beslut om gallring av nämndens handlingar

FCH

D

AL 10 §

A.5

Fastställande av dokumenthanteringsplan

FCH

D

AL 10, 16 §

Ärendegrupp/ärende

Delegat

Ersättare

D/V

Lagrum och/eller
kommentar

Överklagan och omprövning
A.6

Besluta av avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av
beslut som fattats med stöd av delegation

Aktuell delegat

FCH

D

A.7

Besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av beslut som
fattats med stöd av delegation

Aktuell delegat

FCH

D

A.8

Avvisande av för sent inkommen handling enligt Förvaltningslagen, § 24
gällande överklagan

Aktuell delegat

FCH

D

Sekretess
A.9

Beslut om att neka utlämnande av allmän handling samt beslut om utlämning
av allmän handling med förbehåll

FCH

D

TF 2 kap § 4,6,7,9-11
samt OSL kap 15-43

FCH

D

Gäller ej ärenden av
principiell betydelse

Yttranden
A.10

Yttranden och remissvar till myndigheter och andra organisationer om ärendet
ej delegerats till annan
Representation och uppvaktningar

500 - 4 000kr
4 001 - 8 000kr
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Kommunens
Personalhandbok
FCH

MSNO

V

MSNO

MSNOV

V

Ärendegrupp/ärende

Delegat

Ersättare

D/V

Ekonomi
Fördelning av tilldelade investeringsmedel
A11

< 500 000

FCH

V

A.12

Årligen utse beslutsattestanter och ersättare för dessa

FCH

D

Taxor och avgifter
A.13

Avsteg och tillämpning av taxa för upplåtelse av allmän plats enligt av
kommunfullmäktiges fastställd taxa

GGP

PGP
FCH

D

A.14

Avsteg och tillämpning av taxa för långtidsparkering enligt av
kommunfullmäktige fastställd taxa

GGP

PGP
FCH

D

A.15

Besluta att sätta ned eller efterskänka avgift enligt gällande taxor

FCH

D

Kurser och resor
Deltagande i kurser, konferenser och dylikt för förtroendevalda
Deltagande i kurser, konferenser och dylikt för anställda

MNSO

MSNOV

V

FCH

GCH

V

GGP

PGP
FCH

D

Övrigt
A.16
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Medge undantag från kommunens policy om att ej använda vägsalt som
halkbekämpning på det kommunala vägnätet

Lagrum och/eller
kommentar

8. Ärenden enligt PBL och speciallagstiftning
Delegationen avser inte befogenhet att avgöra ärende som är av principiell natur eller i övrigt av större vikt.
Delegationen omfattar inte rätt att avslå framställning eller fattat beslut som går annan part (sakägare, ägare av grannfastighet)
emot eller besluta om anstånd med avgörande av ärende.
Delegationen innefattar rätt
 att besluta om lov även om den sökta åtgärden avviker från detaljplan eller områdesbestämmelser, inom ramen för de
föreskrifter som anges i 9 kap.
 31 § resp. 9 kap. 35 § andra stycket.
 att om en ansökan om bygglov, marklov, rivningslov eller förhandsbesked är ofullständig, förelägga sökanden att avhjälpa
bristerna inom viss tid vid äventyr att ansökan kan komma att avvisas eller avgöras i befintligt skick (9kap. 21 § första stycket PBL).
 att avvisa en ansökan som trots föreläggande enligt 9 kap. 22 § första stycket PBL är så ofullständig att den inte kan prövas i
sak (9 kap. 22 § andra stycket PBL).
 att besluta om rättelse/omprövning av beslut som delegaten fattat enligt de förutsättningar som anges i 26 respektive 27 §
förvaltningslagen.
 att avvisa överklagande av beslut som fattats av delegaten som kommit in för sent enligt vad som anges i 24 § förvaltningslagen.
 att avskriva ett ärende från vidare handläggning (om en ansökan har återkallats eller frågan förfallit av annan anledning)
9. Bygglovsärenden
Ärendegrupp/ärende

B

Bygglovsärenden

B.1

Beslut om bygglov inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap. 30-32 §§
PBL i följande ärenden:
a.
b.
c.

11

Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus utanför område med detaljplan,
inom ramen för de villkor som bestämts i bindande förhandsbesked.
Ny- eller tillbyggnad inom detaljplan för bostad, handel, kontor, hantverk
eller industri.
Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad.

Delegat

BLH

Ersättare

FCH

D/V

Lagrum och/eller
kommentar

D

PBL 9 kap 2 § första
stycket 1 och 2
PBL 9 kap 9§
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d.

Ny- eller tillbyggnad av kiosk, transformatorstation, avloppspumpstation
eller därmed jämförliga byggnader.

e.

Om ett bygglov används för ett ändamål som har en sådan
säsongskaraktär att den åtgärd som omfattas av bygglovet behöver
upprepas under två eller flera år i följd, får åtgärden vidtas igen utan ny
prövning, om det sker inom ett år från det att åtgärden senast avslutades.
Med hänvisning till 9 kap 30-32§§ (permanent åtgärd säsong)

f.

Ta i anspråk eller inreda byggnad helt eller delvis för väsentligen annat
ändamål inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.

PBL 9 kap 2 § första
stycket 3a

g.

Inredande av någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för
handel, hantverk eller industri.

PBL 9 kap 2 § första
stycket 3b

h.

Byte av färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller andra åtgärder
som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende

PBL 8 kap 2 § första
stycket 3 c och 8 §
första stycket 2c

i.

Ärende om att i område med värdefull miljö underhålla ett byggnadsverk
eller ett bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 § PBL i den sträckning
som framgår av detaljplan eller områdesbestämmelse

PBL 8 kap första
stycket 2b

i.

Ändring av gällande bygglov inom ramen för tidigare medgiven bruttoarea
eller medgiven avvikelse från detaljplan eller områdesbestämmelser.

PBL 9 kap 2 § första
stycket 1 och 2

j.

Nybyggnad eller väsentlig ändring av upplag eller materialgårdar (p2)
fasta cisterner (p4) samt murar och plank (p7)

PBL 9 kap 8 § första
stycket 1 och 16 kap
7 § samt PBF 6 kap
1-2 §§

k.

Uppsättande eller väsentlig ändring av skyltar eller ljusanordningar.

PBL 9 kap 8 § första
stycket 1 och 16 kap
7 § samt PBF 6 kap
3-4 §§

B.2

Beslut om rivningslov inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap. 34 §
PBL, dock ej rivning av byggnad som ur kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt har större värde eller rivning som kräver beslut enligt
annan författning.
Ärendegrupp/ärende

BLH

Delegat

FCH

Ersättare

D

D/V

PBL 9 kap 10 §

Lagrum och/eller
kommentar

B.3

Beslut om marklov inom ramen för föreskrifterna i 9 kap 35 § PBL.

BLH

FCH

D

PBL 9 kap 11-13 §§

B.4

Beslut om lov för åtgärder som inte kräver lov

BLH

FCH

D

PBL 9kap 14 §

B.5

Beslut om villkorsbesked inom ramen för föreskrifterna i 9 kap. 19 §.
Beslut om villkorade lov enligt PBL 9 kap 36-38§§

BLH

FCH

D

PBL 9 kap 19 §
PBL 9 kap 36-38§§

B.6

Beslut om att förlänga handläggningstiden för ärende om lov eller
förhandsbesked i högst tio veckor utöver de ursprungliga tio veckorna.

BLH

FCH

D

PBL 9 kap 27 §

B.7

Beslut om tidsbegränsat bygglov inom ramen för föreskrifterna i 9 kap.33 §
PBL i de fall åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig
användning av byggnad eller mark eller om åtgärden har ringa inverkan på
omgivningen.

BLH

FCH

D

PBL 9 kap 33 §

B.8

Om ansökningen är ofullständig, får byggnadsnämnden förelägga sökanden
att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Föreläggandet ska innehålla en
upplysning om att ansökan kan komma att avvisas eller att ärendet kan
komma att avgöras i befintligt skick om föreläggandet inte följs.

BLH

FCH

D

PBL 10 kap
PBL 9 kap 22§

B.9

Beslut om att byggnadsverk får tas i bruk utan att slutbesked lämnats

BLH

FCH

D

PBL 10 kap 4 §

B.10

Beslut att utse ny kontrollansvarig om en kontrollansvarig har lämnat sitt
uppdrag

BLH

FCH

D

PBL 10 kap 13 §

B.11

Beslut att ge startbesked om det enligt 10 kap 14 § PBL inte behövs något
tekniskt samråd

BLH

FCH

D

PBL 10 kap 22 §
första stycket 1

13

B.12

Beslut att förelägga byggherren att ge in de ytterligare handlingar som
behövs för prövningen av frågan om startbesked om det enligt 10 kap 14 §
PBL inte behövs något tekniskt samråd.

Ärendegrupp/ärende

B.13

Beslut att med startbesked godkänna att en åtgärd får påbörjas och att i
startbeskedet





Delegat

FCH

Ersättare

D

D/V

PBL 10 kap 22 §
första stycket 2

Lagrum och/eller
kommentar

BLH

FCH

D

PBL 10 kap
23-24 §§

HL

BLH/FCH

D

PBL 10 kap 3 §

PBL 10 kap 27 §
och 11 kap 8 §

Fastställa den kontrollplan som ska gälla med uppgift om vem som är
sakkunnig eller kontrollansvarig.
Bestämma de villkor som behövs för att få påbörja åtgärden.
Bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning som behövs.
Bestämma de handlingar som ska lämnas inför beslut om slutbesked
samt ge de upplysningar om krav enligt annan lagstiftning som behövs.

Beslut att för eldstäder med startbesked godkänna att en åtgärd får påbörjas
och att i startbeskedet



BLH

Bestämma de villkor som behövs för att få påbörja åtgärden.
Bestämma de handlingar som ska lämnas inför beslut om slutbesked
samt ge de upplysningar om krav enligt annan lagstiftning som behövs.

B.14

Anmärkning i anslutning till arbetsplatsbesök/besiktning inom ramen för
nämndens tillsynsarbete som innefattar för byggherren bindande föreskrift.
Föreläggande med påföljd (vite eller åtgärd) beslutas av nämnden.

BLH

FCH

D

B.15

Beslut att det för rivningsåtgärder inte behövs någon kontrollplan.

BLH

FCH

D

PBL 10 kap 18 §

B.16

Beslut om kompletterande villkor för bygg- och rivningsåtgärderna eller för
kontrollen.

BLH

FCH

D

PBL 10 kap 29 §

B.17

Besluta om slutbesked respektive interimistiskt slutbesked enligt föreskrifterna
i 10 kap. 34-37 §§ PBL.

BLH

FCH

D

PBL 10 kap
34-37 §§
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B.18

Beslut att lämna klagomål utan åtgärd.

BLH

FCH

D

PBL 11 kap 5 §

B.18
B.19

Avge ingripandebesked inom ramen för föreskrifterna i 11 kap. 7 § PBL.

BLH

FCH

D

PBL 11 kap 7 §

B.19
B.20

Beslut att av polismyndigheten begära det biträde som behövs för tillträde
enligt 11 kap. 9 § PBL.

BLH

FCH

D

PBL 11 kap 9 §

Ärendegrupp/ärende

Delegat

Ersättare

D/V

Lagrum och/eller
kommentar

B.20
B.21

Beslut om lovföreläggande om bygglovpliktig åtgärd har vidtagits utan lov, om
det är sannolikt att lov kan ges för åtgärden och delegaten har befogenhet att
besluta i lovärendet.

BLH

FCH

D

PBL 11 kap 17 §

B.21
B.22

Förelägga ägare av byggnadsverk att inom viss tid ge synpunkter på övervägt
uppdrag åt sakkunnig att utreda behovet av underhållsåtgärder och vem som
ska betala kostnaderna för uppdraget.

BLH

FCH

D

PBL 11 kap 18 §

B.22
B.23

Besluta om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd, även förbud som förenas
med vite

BLH

FCH

D

PBL 11 kap
30-32 §§

B.23
B.24

Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk om byggnadsverket har
säkerhetsbrister, även förbud som förenas med vite.

BLH

FCH

D

PBL 11 kap
33 § 1

B.24
B.25

Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk, om det inte finns
förutsättningar för att ge slutbesked.

BLH

FCH

D

PBL 11 kap
33 § 2

B.25
B.26

Besluta att utse annan funktionskontrollant inom ramen för föreskrifterna i
11 kap 34 § PBL.

BLH

FCH

D

PBL 11 kap 34 §

B.26
B.27

Beslut att entlediga kontrollansvarig inom ramen för föreskrifterna i 10 kap 11
och 11 kap 35 §§ PBL.

BLH

FCH

D

PBL 11 kap 35 §
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B.27
B.28

Beslut om att ansöka om handräckning hos kronofogdemyndigheten för
tillträde enligt 11 kap. 8 § PBL eller när någon har underlåtit att utföra arbete
eller vidta en åtgärd som förelagts honom eller henne enligt 10 11 kap 19, 21
eller 22 §§ PBL.

BLH

FCH

D

PBL 11 kap 39 §

B.28
B.29

Besluta om avgifter i enskilda ärenden/fall med tillämpning av kommunens
plan- och bygglovtaxa.

BLH

FCH

D

PBL 12 kap
8-11 §§ och
kommunens planoch bygglovtaxa

Ärendegrupp/ärende

Delegat

Ersättare

D/V

Lagrum och/eller
kommentar

B.29
B.30

Beslut om särskild besiktning av hissar och andra motordrivna anordningar.

BLH

FCH

D

PBF 8 kap 8 § och
5 kap 9 §

B.30
B.31

Beslut om

längre besiktningsintervall enligt 3 kap 18 § PBF.

anstånd med besiktning enligt 3 kap 19 § PBF.

användningsförbud för hissar och andra motordrivna anordningar med
tillämpning av bestämmelserna i 3 kap. 4-5 §§ PBF.

BLH

FCH

D

BFS Boverkets
föreskrifter och
allmänna råd
(2011:12) om
hissar och vissa
andra motordrivna
anordningar, H

B.31
B.32

Besluta om föreläggande (utan vite) mot ägare till byggnad som inte fullgör
sina skyldigheter ifråga om funktionskontroll av ventilationssystem.

BLH

FCH

D

PBF 5 kap
1-7 §§ samt
PBL 11 kap
19-20 §§

B.32
B.33

Beslut om senareläggning av besiktningssynpunkt inom ramen för
föreskrifterna i 4 § BFS, (om det finns särskilda skäl).

BLH

FCH

D

BFS 2009:5 ÖVR 85

B.33
B.34

Beslut att medge mindre avvikelse från föreskrifterna om det finns särskilda
skäl och byggnadsprojektet ändå kan bli tekniskt tillfredsställande och det inte

BLH

FCH

D

BFS 2010:29 BBR
17
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finns någon avsevärd olägenhet från annan synpunkt.
B.34
B.35

Beslut om att medge mindre avvikelse från föreskrifterna om det finns
särskilda skäl och byggnadsprojektet ändå kan antas bli tekniskt
tillfredsställande och det inte finns någon avsevärd olägenhet från annan
synpunkt.

Ärendegrupp/ärende

B.35
B.36

Beslut om att färdigställandeskydd inte behövs.

BLH

Delegat

BLH

FCH

Ersättare

FCH

D

D/V

D

BFS 2008:8
BFS 2010:28 EKS
7,2 §

Lagrum och/eller
kommentar
LBF 2§ samt PBL 9
kap 4-4c§§

10. Planärenden
Ärendegrupp/ärende

C

Delegat

Ersättare

D/V

Lagrum och/eller
kommentar

Planärenden

C.1

Beslut om planbesked i de fall stöd för den avsedda åtgärden finns i en aktuell
eller aktualitetsförklarad översiktsplan

PLH

FCH

D

PBL 5 kap
2 och 5 §§

C.2

Överenskommelse med sökanden att planbesked får lämnas senare än inom
fyra månader.

PLH

FCH

D

PBL 5 kap 4 §

C.3

Beslut att göra anmälan till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistrets allmänna del när fråga om prövning enligt 6 kap
5 § PBL har väckts i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

PLH

FCH

D

PBL 6 kap 6 §

C.4

Företräda nämnden vid samråd med fastighetsbildningsmyndighet och
därvid begära att ärende hänskjuts till nämnden för prövning.

PLH

FCH

D
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FBL 4 kap
25 och 25 a §§
AL 21 och 23 §

LL 21 §
C.5

Rätt att påkalla fastighetsreglering, som behövs för att mark och vatten
skall kunna användas för bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt.

FCH

D

FBL 5 kap 3 § tredje
stycket

C.6

Rätt att påkalla fastighetsbestämning inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser eller område beträffande vilket fråga väckts om
upprättande av sådan plan eller sådana bestämmelser.

FCH

D

FBL 14 kap 1 a §,
punkt 4 och 5

Ärendegrupp/ärende

Delegat

Ersättare

D/V

Lagrum och/eller
kommentar

C.7

Godkänna lantmäteriförrättning, förrättningsbeslut eller gränsutmärkning.

FCH

D

FBL 15 kap 11 §

C.8

Rätt att påkalla förrättning enligt anläggningslagen.

FCH

D

AL 18 §

C.9

Godkänna beslut eller åtgärd enligt anläggningslagen eller ledningsrättslagen.

FCH

D

AL 30 §
LL 28 §

C.10

Rätt att på nämndens vägnar avge yttrande till fastighetsbildningsmyndigheten
enligt fastighetsbildningslagen, anläggningslagen och ledningsrättslagen samt
att som nämndens ombud delta i förrättningssammanträde.

FCH

D

FBL, AL och LL

C.11

Besluta om adressnummersättning, gör Namngruppen.

D

MSN reglemente

Sammankallande

PLH

11. Ärenden enligt miljöbalken och livsmedelslagen
Alla förelägganden förenade med viten ska behandlas i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och inte genom delegation.
Rätt att ”Besluta i tillsynsärenden” innefattar rätt att besluta
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att bifalla eller avslå en ansökan,
att förena tillstånd/godkännande/dispenser/undantag med villkor,



att besluta vad som i övrigt ska gälla för beslut om tillstånd, godkännande, dispens eller undantag enligt vad som
anges i särskilda bestämmelser,
att meddela förelägganden eller förbud i tillsyns- och anmälningsärenden,
att lämna en anmälan eller ett klagomål utan åtgärd.




Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att besluta


att, när så är särskilt föreskrivet, förelägga sökanden att avhjälpa brist i ansökningshandlingarna vid äventyr att
bristen avhjälps på sökandens
bekostnad eller ansökan avvikas (19 kap 5 § första stycket 2 och 22 kap 2 § MB)
att besluta att avvisa en ansökan, när förutsättningar inte finns för att ta upp ärendet till behandling i sak
att avskriva ett ärende från vidare handläggning (om en ansökan har återkallats eller frågan förfallit av annan anledning)
att besluta om rättelse/omprövning av beslut som delegaten fattat enligt de förutsättningar som anges i 26 resp 27 §§
förvaltningslagen.






12. Ärenden enligt miljöbalken
Ärendegrupp/ärende

D

Miljöbalkens område

D.1

Allmänna hänsynsregler med mera. 2 kap MB

D.1.1

Besluta i tillsynsärende gällande tillämpningen av de allmänna
hänsynsreglerna.

D.2

Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag 6 kap MB

D.2.1

D.2.2
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Delegat

Ersättare

D/V

Lagrum och/eller
kommentar

2 kap 2-9 §,
26 kap MB

MHI

FCH

D

Avge yttrande till verksamhetsutövare inför eller i samrådsskedet om
miljökonsekvensbeskrivning.

MHI

FCH

D

6 kap MB

Avge yttrande till Länsstyrelsen med anledning av utökat samråd om
betydande miljöpåverkan.

MHI

FCH

D

6 kap MB

D.2.3

Avge yttrande över miljökonsekvensbeskrivning som inte kungörs tillsammans
med ansökan i ett mål eller ärende.

D.3

Naturvård / Skydd av områden 7 kap MB

D.3.1

Besluta i ärende om dispens från strandskyddsbestämmelserna.

D.3.2

D.3.3

6 kap MB

MHI

FCH

D

MHI/BLH

FCH

D

7 kap 18 § MB

Besluta i ärende om dispens från föreskrift som kommunen meddelat för
naturreservat eller biotopskyddsområde.

MHI

FCH

D

7 kap 7 § MB
7 kap 11 § MB

Beslut om att ansöka utdömande av vite hos Mark- och miljödomstolen.

MHI

FCH

D

6 § lagen (1985:206)
om viten

Ärendegrupp/ärende

Delegat

Ersättare

D/V

Lagrum och/eller
kommentar

MHI samt BHL i
strandskyddsärenden

FCH

D

7 kap MB
2 kap 9 § MTF

MHI

FCH

D

23 § FOO

Avge yttrande till länsstyrelse vid prövning av ansökan om miljöfarlig
verksamhet.

MHI

FCH

D

19 kap 4 § MB
9 § FMH

D.4.2

Avge yttrande till mark- och miljödomstol eller mark- och
miljööverdomstolen vid prövning av ansökan om miljöfarlig verksamhet.

FCH

MHI

D

FMH
22 kap 4 och 10 §§
MB

D.4.3

Avge yttrande till Länsstyrelsen i anmälningsärende angående mindre ändring
av tillståndspliktig verksamhet.

MHI

FCH

D

22 § och 26 § FMH

D.3.4

Besluta i tillsynsärende gällande områden eller djur- eller växtart över vilka
kommunen har tillsyn enligt 7 kap. MB.

D.3.5

Avge yttrande till länsstyrelsen i dispensärende.

D.4

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 9 kap MB

D.4.1
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D.4.4

Besluta i ärende om tillstånd att inrätta avloppsanordning med ansluten
vattentoalett.

MHI

FCH

D

13 § första stycket 1
FMH

D.4.5

Besluta i ärende om tillstånd att ansluta vattentoalett till befintlig
avloppsanordning.

MHI

FCH

D

13 § andra stycket 2
FMH

D.4.6

Besluta i ärende om tillstånd att inrätta annan avloppsanläggning än till vilken
vattentoalett är ansluten.

MHI

FCH

D

13 § fjärde stycket
FMH,
+ 2 § LFHM

D.4.7

Förordna att ett tillstånd om miljöfarlig verksamhet ska gälla även om det
överklagas.

MHI

FCH

D

19 kap 5 § punkt och
22 kap 28 § MB

D.4.8

Besluta i ärende om anmälan för att inrätta annan avloppsanordning än som
kräver tillstånd.

MHI

FCH

D

13 § andra stycket
FMB

D.4.9

Besluta i ärende om anmälan om ändring av sådana avloppsanordningar som
avses i 13 § FMH.

MHI

FCH

D

14 § FMH

D.4.10

Beslut om att ansöka utdömande av vite hos Mark- och miljödomstolen.

MHI

FCH

D

6 § lagen (1985:206)
om viten

Ärendegrupp/ärende

Delegat

Ersättare

D/V

Lagrum och/eller
kommentar

D.4.11

Besluta i ärende om anmälan att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning
av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten.

MHI

FCH

D

D.4.12

Besluta i ärenden om tillstånd om att inrätta anläggning för ny grundvattentäkt
eller i ärende om anmälan av sådana anläggningar som redan finns där
tillstånd resp anmälan krävs enligt kommunens lokala föreskrifter.

MHI

FCH

D

LFHM

D.4.13

Besluta i ärende om anmälan om gödselstad eller annan upplagsplats för
djurspillning inom område med detaljplan eller, om kommunen så föreskrivit,
annat tätbebyggt område.

MHI

FCH

D

37 § FMH
LFHM
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17 § FMH

D.4.14

Besluta i ärende om anmälan om att driva eller arrangera viss verksamhet
enligt 38 § FMH.

MHI

FCH

D

38 § FMH

D.4.15

Besluta i ärende om tillstånd att hålla vissa djur inom område med detaljplan
eller områdesbestämmelser där tillstånd krävs enligt kommunens lokala
föreskrifter.

MHI

FCH

D

39 § FMH
LFHM

D.4.16

Låta förstöra föremål av personlig natur eller låta avliva sällskapsdjur som
innehas av privatpersoner, om det är nödvändigt för att förhindra spridning av
smittsam sjukdom.

FCH

D.4.17

Besluta i ärende om anmälan att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett.

MHI

FCH

D

40 § första stycket
punkt 3 FMH +
LFHM

D.4.18

Beslut i ärende om tillstånd eller anmälan för att sprida naturligt gödsel,
slam eller annan orenlighet inom eller intill område med detaljplan.

MHI

FCH

D

9 kap 12 § MB
40 § första stycket
punkt 2 FMH LFHM

D.4.19

Besluta i tillsynsärende som avser miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap
miljöbalken med tillhörande förordningar och föreskrifter.

MHI

FCH

D

9 kap MB

D.4.20

Besluta i tillsynsärende som avser hälsoskydd enligt 9 kap miljöbalken med
tillhörande förordningar och föreskrifter.

MHI

FCH

D

9 kap MB

Ärendegrupp/ärende

D.4.21

Besluta om dispens från vad som gäller enligt kommunens lokala föreskrifter att skydda människors hälsa och miljö, om det är uppenbart att risk
för olägenheter från miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte föreligger.

D.5

Förorenade områden 10 kap MB

D.5.1

Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av föroreningsskada.
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Delegat

D

Ersättare

D/V

9 kap 15 § MB

Lagrum och/eller
kommentar

FCH

MHI

D

LFHM

FCH

MHI

D

10 kap MB

D.5.2

Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av allvarlig miljöskada.

FCH

MHI

D

10 kap 14 § MB 1821 §§ FAM

D.5.3

Besluta i tillsynsärende om ansvar för efterbehandlingsansvarig att utreda
förorening/förorenade områden.

MHI

FCH

D

10 kap MB

D.5.4

Besluta i tillsynsärende om ansvar för efterbehandlingsansvarig att
utföra och bekosta efterbehandling.

MHI

FCH

D

10 kap MB

D.5.5

Besluta i tillsynsärende som avser misstänkt förorenade områden/förorenade
områden/ verksamheter som orsakar miljöskador enligt 2 kap och 10 kap MB.

MHI

FCH

D

2 kap & 10 kap MB

D.5.6

Besluta i anmälningsärende om avhjälpandeåtgärd med anledning av en
föroreningsskada, när åtgärden kan medföra ökad riska för spridning eller
exponering av föroreningarna.

MHI

FCH

D

28 § FMH

D.5.7

Beslut om att ansöka utdömande av vite hos Mark- och miljödomstolen.

MHI

FCH

D

6 § lagen (1985:206)
om viten

D.6

Vattenverksamhet 11 kap MB

D.6.1

Yttrande till länsstyrelsen i ärende om anmälan av vattenverksamhet eller
till länsstyrelse eller mark- och miljödomstol i ärende om tillstånd för markavvattning.

MHI

FCH

D

11 kap 9 a-b och 13
§§ MB
21 § FVV

Ärendegrupp/ärende

D.7

Jordbruk och annan verksamhet 12 kap MB

D.7.1

Besluta/avge yttrande i ärende om anmälan för samråd enligt 12 kap 6 § MB

D.8

Kemiska produkter och biotekniska organismer 14 kap MB

D.8.1

Besluta/avge yttrande i ärende om dispens från förbud att sprida kemiska
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Delegat

Ersättare

D/V

Lagrum och/eller
kommentar

MHI

FCH

D

12 kap 6 § MB

MHI

FCH

D

14 kap 9 § MB

och biologiska bekämpningsmedel över skogsmark.
D.8.2

Besluta i ärende om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel
inom ett vattenskyddsområde eller på tomtmark för flerbostadshus, på gårdar
till förskolor och skolor, på allmänna lekplatser som allmänheten har tillträde
till, inom idrotts- och fritidsanläggningar, vid planerings- och anläggningsarbeten, på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga
ytor, på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material.

MHI

FCH

D

NFS 2015:2

D.8.3

Besluta i ärende om anmälan om spridning av bekämpningsmedel på
vägområden, för att förhindra spridning av invasiva främmande arter som
omfattas av föreskrifter som statens jordbruksverk har meddelat, på banvallar
och inom områden större än 1000 m2 där allmänheten får färdas fritt med
undantag för åkermark.

MHI

FCH

D

2 kap 41§
förordning om
bekämpningsmedel
2014:425

D.8.4

Besluta i ärende om undantag från informationsplikten för den som avser att
sprida bekämpningsmedel på områden där allmänheten får färdas fritt.

MHI

FCH

D

NFS 2015:3

D.8.5

Besluta i tillsynsärende om skydd mot vattenförorening vid hantering av
brandfarliga vätskor.

MHI

FCH

D

D.8.6

Besluta i anmälnings- och tillsynsärende om anläggningar som innehåller
fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen.

MHI

FCH

D

Förordningen
(2016:1128) om
fluorerade
växthusgaser och
Förordningen
(2016:1129) om
ozonnedbrytande
ämnen

D.8.7

Beslut om att ansöka utdömande av vite hos Mark- och miljödomstolen.

MHI

FCH

D

6 § lagen (1985:206)
om viten

Ärendegrupp/ärende
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Delegat

Ersättare

D/V

NFS 2017:5

Lagrum och/eller
kommentar

18 § förordningen
(2007:19) om PCB

D.8.8

Besluta i ärende om anmälan om åtgärd för att avlägsna PCB-produkter i
byggnader och anläggningar.

MHI

FCH

D

D.8.9

Besluta i tillsynsärende som avser förordning 2007:19 om PCB med mera.

MHI

FCH

D

D.8.0

Besluta i ärende om tillsyn över kemiska produkter och biotekniska
organismer i övrigt där nämnden ansvarar för tillsynen.

MHI

FCH

D

D.8.11

Avge yttrande till Kemikalieinspektionen och länsstyrelsen avseende ärende
om kemiska produkter och biotekniska organismer enligt 14 kap med tillhörande förordningar och föreskrifter.

MHI

FCH

D

D.9

Avfall och producentansvar 15 kap MB

D.9.1

Besluta i ärende om dispens/tillstånd att själv kompostera eller på annat sätt
återvinna eller bortskaffa avfall.

MHI

FCH

D

D.9.2

Besluta i ärende om dispens/tillstånd för kompostering i grupp- och
flerbostadsbebyggelse, förskolor, skolor etc.

MHI

FCH

D

D.9.3

Beslut om att ansöka utdömande av vite hos Mark- och miljödomstolen.

MHI

FCH

D

6 § lagen (1985:206)
om viten

Delegat

Ersättare

D/V

Lagrum och/eller
kommentar

MHI

FCH

D

5 kap 15 § AF

Ärendegrupp/ärende

D.9.4
25

Besluta om ärende om anmälan om kompostering eller annan återvinning/
annat bort skaffande om annat avfall än trädgårdsavfall.

2 kap 19 § 5-9
2 kap 31 § 5-6
2 kap 32-34 §§ MTF
Förordning
(2013:413) om
kosmetiska
produkter och
Förordning
(2012:503) om
tatueringsfärger

15 kap 17 § MB

D.9.5

Besluta om tillstånd, dispens eller undantag enligt lokala föreskrifter om
avfallshanteringen.

MHI

FCH

D

Lokala renhållningsföreskrifter

D.9.6

Besluta i tillsynsärende om hushållsavfall, industriavfall, producentansvar och
hantering av avfall i övrigt enligt 15 kap MB med tillhörande förordningar och
föreskrifter.

MHI

FCH

D

15 kap MB

D.9.7

Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om tillstånd till transport av avfall eller
farligt avfall.

MHI

FCH

D

5 kap AF

D.10

Tillsyn, tillträden med mera 26 och 28 kap MB

D.10.1

Besluta om föreläggande eller förbud utan vite i ärenden som nämnden
ansvarar för.

MHI samt BHL i
strandskyddsärenden

FCH

D

26 kap 9 § MB

D.10.2

Besluta att ålägga tidigare ägare eller nyttjanderättshavare att lämna
uppgift om ny ägares eller nyttjanderättshavares namn och adress.

MHI samt BHL i
strandskyddsärenden

FCH

D

26 kap 13 § MB

D.10.3

Besluta att sända föreläggande eller förbud, som meddelats mot någon i
egenskap av ägare m.m. till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
inskrivningsregistret.

MHI samt BHL i
strandskyddsärenden

FCH

D

26 kap 15 § MB

D.10.4

Beslut att begära att den som bedriver verksamhet som kan befaras
medföra olägenhet för människors hälsa eller påverka miljön ska lämna
förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder.

MHI samt BHL i
strandskyddsärenden

FCH

D

26 kap 19 §
tredje MB

D.10.5

Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd att
lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen.

MHI samt BHL i
strandskyddsärenden

FCH

D

26 kap 21 § MB

D.10.6

Beslut om att ansöka utdömande av vite hos Mark- och miljödomstolen.

MHI

FCH

D

6 § lagen (1985:206)
om viten
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Ärendegrupp/ärende

Delegat

Ersättare

D/V

Lagrum och/eller
kommentar

D.10.7

Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd eller
som upplåter byggnad för bostäder eller allmänt ändamål, att utföra sådana
undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för
tillsynen.

MHI samt BHL i
strandskyddsärenden

FCH

D

26 kap 22 § MB

D.10.8

Besluta att föreskriva att undersökning av verksamhet och dess verksamhet
i stället ska utföras av någon annan och utse någon att göra sådan undersökning.

FCH

MHI samt
BHL i
strandskydds
-ärenden

D

26 kap 22 § första
stycket MB

D.10

Tillsyn, tillträden med mera 26 och 28 kap MB forts.

D.10.9

Besluta om att förena beslut om undersökning med förbud att överlåta berörd
fastighet eller egendom till dess undersökningen är slutförd.

FCH

MHI samt
BHL i
strandskydds
-ärenden

D

26 kap 22 § tredje
stycket MB

D.10.10

Bestämma att beslut i tillsynsärende ska gälla omedelbart även om det
överklagas.

MHI samt BHL i
strandskyddsärenden

FCH

D

26 kap 26 § MB

D.10.11

Beslut om rättelse/ändring av beslut som delegaten fattat enligt de
förutsättningar som anges i 36–39 §§ FL

MHI

FCH

D

36–39 §§ FL

D.11

Miljösanktionsavgifter 30 kap MB

D.11.1

Besluta om miljösanktionsavgift.

FCH

D

30 kap MB

D.12

Övrigt - Avgifter

D.12.1

Besluta att sätta ned eller efterskänka avgift enligt av kommunfullmäktige
fastställd taxa.

FCH

D
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D.12.2

Besluta om att påföra avgift för prövning och tillsyn inom nämndens
ansvarsområde enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa.
Ärendegrupp/ärende

D.12.3

Bestämma att beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas.

MHI

FCH

D

Delegat

Ersättare

D/V

MHI

FCH

D

Lagrum och/eller
kommentar

13. Ärenden enligt livsmedelslagen
Nedan följer miljö- och samhällsbyggnadsnämndens delegering av beslutsbefogenheter enligt 6 kap. 37 och 39 §§ samt 7 kap. 5, 6 och 8
§§ kommunallagen (2017:725).
Enligt nämndens beslut äger förvaltningschefen rätt att vidaredelegera sina beslutsbefogenheter till anställd vid förvaltningen.
Förvaltningschefens vidaredelegation ska dokumenteras.
Beslut som fattas med stöd av delegering från nämnden ska anmälas vid nästkommande nämndsammanträde.
Delegationsrätten omfattar (med undantag för delegation i brådskande ärenden) inte ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars
av större vikt. Sådana ärenden ska av delegaten hänskjutas till nämnden för avgörande.
E

Livsmedelsområdet med mera

E.1

Livsmedelslagen (2006:804)

E.1.1

Beslut att meddela förelägganden och förbud utan vite som behövs för
efterlevnaden av livsmedelslagen, lagen om animaliska bi-produkter
och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagarna, de EU och EG
-bestämmelser som kompletteras av lagen samt de beslut som
meddelats med stöd EU och EG-bestämmelserna.

MHI

FCH

D

22 § LL

E.1.2

Beslut om att ansöka utdömande av vite hos domstol.

MHI

FCH

D

6 § lagen
(1985:206) om
viten

E.1.3

Beslut om rättelse/ändring av beslut som delegaten fattat enligt de
förutsättningar som anges i 36–39 §§ FL

MHI

FCH

D

36–39 §§ FL
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Ärendegrupp/ärende

Delegat

Ersättare

D/V

Lagrum och/eller
kommentar

E.1.4

Beslut avseende registrering av livsmedelsanläggning.

MHI

FCH

D

23 § LF

E.1.5

Besluta att ta hand om en vara samt – om förutsättningar för det föreligger –
att låta förstöra varan på ägarens bekostnad, om varans värde kan antas
understiga 50 000 kronor

FCH

MHI

D

24 § första och
andra styckena LL,
34 § LF

E.1.6

Besluta att, om det inte finns särskilda skäl för något annat, på ägarens
bekostnad låta förstöra vara eller varor som omfattas av ett förbud enligt
föreskrifter meddelade med stöd av 6 § 6 LL

FCH

MHI

D

24 § tredje stycket
LL, 34 § LF

E.1.7

Besluta om att begära hjälp av Polismyndigheten för utövande av
livsmedelskontrollen eller verkställighet av beslut, om förutsättningar för sådan
begäran föreligger

MHI

FCH

D

27 § LL

E.1.8

Besluta att förordna att ett beslut ska gälla omedelbart även om det
överklagas

MHI

FCH

D

33 § LL

E.1.9

Besluta om rättelse på egen bekostnad om någon inte fullgör sina skyldigheter
enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen,
de EU eller EG-bestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut som
har meddelats med stöd av EU eller EG-bestämmelserna

FCH

D

26 § LL

D

(EU) 2017/625 Art
138 2 c

D

(EU) 2017/625 Art
138 2 d

Åtgärderna från de behöriga myndigheternas sida och sanktioner
E.1.10

Besluta om att varor ska behandlas, att märkning ändras, eller att
korrigerande information ska förmedlas till konsumenterna.

MHI

E.1.11

Besluta om att begränsa eller förbjuda att varor släpps ut på marknaden,
förflyttas, förs in i unionen eller exporteras samt förbjuda att de återsänds till
den avsändande medlemsstaten eller beordra att de återsänds till den
avsändande medlemsstaten

FCH
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FCH

Ärendegrupp/ärende

Delegat

Ersättare

D/V

Lagrum och/eller
kommentar

FCH

D

(EU) 2017/625 Art
138 2 e

D

(EU) 2017/625 Art
138 2 g

D

(EU) 2017/625 Art
138 2 h

E.1.12

Besluta att aktören ska öka egenkontrollernas frekvens

MHI

E.1.13

Besluta att varor dras tillbaka, återkallas, bortskaffas och destrueras, och i
tillämpliga fall tillåta att varorna används för andra ändamål än de som de
ursprungligen var avsedda för

FCH

E.1.14

Besluta att hela eller delar av den berörda aktörens företag, eller dess
anläggningar, installationer eller andra lokaler, isoleras eller stängs under en
lämplig tidsperiod

MHI

E.1.15

Besluta att beordra att hela eller delar av den berörda aktörens verksamhet
och, i förekommande fall, de webbplatser som aktören driver eller använder,
läggs ner under en lämplig tidsperiod,

FCH

D

(EU) 2017/625 Art
138 2 i

E.1.16

Besluta om sanktionsavgift inom nämndens kontrollområde

FCH

D

30 c LL och 39 a –
39 g LF

E.2

Livsmedelsförordningen (2006:813)

E.2.1

Besluta om skyldighet för den som är sysselsätt med livsmedelsverksamhet att
genomgå läkarundersökning om det behövs av livsmedelshygieniska skäl.

E.3

Förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel
och vissa jordbruksprodukter (FAOKL)

E.3.1

E.3.2
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FCH

FCH

MHI

D

8 § LF

Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering av livsmedelsföretag samt om
årlig kontrollavgift

MHI

FCH

D

17§ FAOKL
Kommunens taxa

Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften

FCH

D

18 § FAOKL
Kommunens taxa

Ärendegrupp/ärende

Delegat

Ersättare

D/V

Lagrum och/eller
kommentar

E.3.3

Besluta om avgift för offentlig kontroll som utförs efter klagomål och som är
nödvändig för att undersöka den påstådda bristen.

MHI

FCH

D

8 § FAOKL

E.3.4

Besluta om avgift för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad och
blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad påvisats.

MHI

FCH

D

9 § FAOKL

E.3.5

Besluta om att minska beloppet för avgiften under de förutsättningar som
anges i artikel 79.3 i (EU) 2017/625.

FCH

D

18 § FAOKL

E.3.6

Besluta om att avgift i ett enskilt fall inte ska tas ut om beloppet är så lågt att
ett uttag skulle vara oekonomiskt med hänsyn till kostnaderna för uttaget och
de totala förväntade inkomsterna från avgiften.

FCH

D

18 § FAOKL

E.3.7

Besluta om avgift för registrering.

MHI

FCH

D

11 § FAOKL

E.4

Förordning (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras
från ett tredjeland

E.4.1

Besluta om avgift för importkontroll

MHI

FCH

D

12 § Förordning
2006:812

E.5

Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter (LFAB)

E.5.1

Beslut att meddela förelägganden och förbud utan vite som behövs för
efterlevnaden av lagen, de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, de
EU och EG -bestämmelser som kompletteras av lagen samt de beslut som
meddelats med stöd EU och EG bestämmelserna

MHI

FCH

D

23 § LFAB

Delegat

Ersättare

D/V

Ärendegrupp/ärende
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Lagrum och/eller
kommentar

E.5.2

Besluta att ta hand om en vara samt – om förutsättningar för det föreligger –
att låta förstöra varan på ägarens bekostnad, om varans värde kan antas
understiga 50 000 kronor

FCH

E.5.3

Besluta om att begära hjälp av Polismyndigheten för utövande av kontrollen
eller verkställighet av beslut, om förutsättningar för sådan begäran föreligger

MHI

E.5.4

Besluta om sanktionsavgift ska betalas av den som påbörjar en verksamhet
som är registreringspliktig utan att någon anmälan om registrering har gjorts,
eller brister när det gäller att uppfylla krav på journalföring eller annan
dokumentation

FCH

E.5.5

Besluta att förordna att ett beslut ska gälla omedelbart även om det
överklagas

MHI

FCH

E.6

Förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och
animaliska biprodukter

E.6.1

Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering av foderföretagare och
företagare som befattar sig med animaliska biprodukter samt beslut om årlig
kontrollavgift

MHI

FCH

E.6.2

Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften.

FCH

E.6.3

Besluta om avgift för kostnader för offentlig kontroll som utförs efter klagomål
och som är nödvändig för att undersöka den påstådda bristen.

MHI

E.6.4

Besluta om avgift för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad och
som blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad påvisats.

MHI

Ärendegrupp/ärende
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Delegat

25 § LFAB

FCH

27 § LFAB

30 a – 30 e §§ LFAB

33 § LFAB

D

3-6 §§ FAOKF
Kommunens taxa

D

11 § FAOKF
Kommunens taxa

FCH

D

12 § 1 st FAOKF

FCH

D

Ersättare

D/V

(EU) 2017/625 art
79.2 c
12 § 2 st FAOKF
Lagrum och/eller
kommentar

E.6.5

Besluta, i enlighet med artikel 79.4 (EU) 2017/625, att avgift inte ska tas ut i ett
enskilt fall om beloppet är så lågt att ett uttag skulle vara oekonomiskt med
hänsyn till kostnaderna för uttaget och de totala förväntade inkomsterna från
avgiften.

E.7

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2017:2)

E.7.1

Besluta om fastställande av program för faroanalys enligt 2 c § samt
undersökningsprogram och dess parametrar, provtagningspunkter och
frekvensen av normal respektive utvidgad undersökning.

E.8

Vissa övriga ärenden

E.8.1

FCH

D

13 a § FAOKF

12 § LIVSFS 2017:2

MHI

FCH

D

Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende rörande bidrag för åtgärder och andra
åtgärder i bostäder.

MHI

FCH

D

E.8.2

Avge yttrande till länsstyrelse i ärende om tillstånd för att inrätta hem för vård
och boende som drivs av en enskild eller sammanslutning.

MHI

FCH

D

E.8.3

Avge yttrande till polismyndighet i ärende om allmänna sammankomster,
offentliga tillställningar, bullrande verksamheter och liknande verksamheter.

MHI

FCH

D

E.8.4

Avge yttrande till polismyndighet i ärende om tillstånd till hotell- och
pensionatsrörelse.

MHI

FCH

D

E.8.5

Avge yttrande till myndighet enligt Alkohollagen.

MHI

FCH

D
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8 kap 15,17 §§
Alkohollag

14. Ärende enligt tobakslagen
Ärendegrupp/ärende

Delegat

Ersättare

D/V

Lagrum och/eller
kommentar

F
F.1

Tobakslag Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter
Beslut om föreläggande och förbud utan vite enligt tobakslagen.

MHI

FCH

D

7 kap 9 § tobakslagen
LTLP

F.2
F.2 F.3

Beslut om föreläggande och förbud utan vite.
Besluta om föreläggande med vite och löpande vite
Beslut om tillstånd för handel med tobaksvaror

MSNO
MHI

FCH
FCH

D
D

7 kap 9 §
5 kap 1 §

MSNO

FCH

D

5 kap 3 §

MHI
MSNO

FCH

D

7 kap 11 §

FCH

MHI

D

7 kap 9– 13 och 15§§
7 kap 13 §

FCH
MSNO

MHI
FCH

D

7 kap 10 §

Delegat

Ersättare

F.4
F.3 F.5
F.4 F.6
F.5 F.7

Beslut att bevilja försäljningstillstånd för detalj- respektive partihandlare
Beslut att avslå ansökan om försäljningstillstånd för detalj- respektive
partihandlare
Beslut om varning
Beslut om att meddela varning
Beslut om försäljningsförbud av elektroniska cigaretter el.
påfyllningsbehållare
Beslut om återkallelse av tillstånd för handel med tobaksvaror

15. Ärende enligt smittskyddslagen
Ärendegrupp/ärende

G

Smittskyddslagen

G.1

Besluta om erforderliga smittskyddsåtgärder enligt smittskyddslagen med
tillhörande förordningar och föreskrifter.
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FCH efter
samråd med
MSNO

D/V

D

Lagrum och/eller
kommentar

1 kap 10 § SL

16. Ärende enligt lokala ordningsföreskrifter samt lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön inom Oxelösunds
kommun
Ärendegrupp/ärende

Delegat

Ersättare

D/V

H

Lokala ordningsföreskrifter samt lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön inom Oxelösunds kommun

H.1

Besluta i tillsynsärende som avser 16-19 § lokala ordningsföreskrifter för
Oxelösunds kommun.

MHI

FCH

D

H.2

Besluta i tillsynsärende som avser LFHM.

MHI

FCH

D

Lagrum och/eller
kommentar

17. Ärenden enligt strålskyddslagen
Ärendegrupp/ärende

Delegat

Ersättare

D/V

Lagrum och/eller
kommentar

I

Strålskyddslagen (2018:396)

I.1

Besluta att begära upplysningar eller handlingar som behövs för sådan tillsyn
enligt strålskyddslagen som nämnden ansvarar för.

MHI

FCH

D

8 kap 4 § 31 § SSL
16 § SSF

I.2

Besluta att begära hjälp av polisen för tillträde och utförande av undersökningar och andra åtgärder.

MHI

FCH

D

31 8 kap12 § SSL

I.3

Besluta att meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lag,
föreskrift och villkor skall efterlevas samt besluta om att vidtagna åtgärder
som åligger någon skall ske på dennes bekostnad.

MHI

FCH

D

32 8 kap 10 § SSL

I.4

Besluta att omhänderta eller försegla solarielampor.

MHI

FCH

D

33 § SSL
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8 kap 8-9 §§ SSL
Ärendegrupp/ärende

I.5

Besluta i ärende om solarier inom nämndens ansvarsområde

Delegat

MHI

Ersättare

FCH

D/V

D

a. med anledning av anmälan om verksamhet i vilken solarium upplåts
till allmänhet
b. i övrigt

Lagrum och/eller
kommentar
32 § SSL
16 § SSF
8 och 13 § SSMFS
2012:5
8 kap 1-2 §§ SSL,
5 kap 8 § SSF
10, 19 §§ SSMFS
2012:5

18. Ärenden enligt lag om gaturenhållning och skyltning
Ärendegrupp/ärende

Delegat

Ersättare

D/V

Lagrum och/eller
kommentar

J

Lag om gaturenhållning och skyltning

J.1

Besluta i ärende om tillstånd till skyltning varigenom allmänheten avvisas från
visst område av betydelse för friluftslivet.

PGP

FCH

D

5 § LGS

J.2

Beslut om föreläggande eller i förbud i tillsynsärende angående skyltning
som avses i 5 § i lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning
och skyltning.

PGP

FCH

D

12 § LGS

J.3

Tillstånd att varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift eller därmed jämförlig
anordning för reklam, propaganda eller liknande ändamål utomhus utan
tillstånd (förutsätter delegation av beslutanderätt från länsstyrelsen).

PGP

FCH

D

6,7 §§ LGS

Beslut att avge yttrande till länsstyrelsen.
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19. Ärenden enligt lag om skydd mot internationellt hot mot människors hälsa
Ärendegrupp/ärende

Delegat

K

Lag om skydd mot internationellt hot mot människors hälsa

K.1

Besluta om åtgärder till skydd för människors hälsa i fråga om transportmedel, bagage och annat gods samt djur.

FCH

K.2

Låta undersöka fartyg i hamn.

MHI

K.3

Vidta de åtgärder som behövs för att i hamnen utrota insekter, råttor och
andra djur som vanligen är bärare av smittämnen som utgör en hälsorisk
för människor och för att skydda hamnens anläggningar mot sådana djur.

FCH

K.4

Utfärdande av intyg.

MHI

K.5

Besluta att vidta åtgärder mot fartyg som krävs för att skydda människors
hälsa.

MHI
FCH

Ersättare

D/V

Lagrum och/eller
kommentar

D

4 § LSI

D

23 § LSI

D

22, 23 §§ LSI

FCH

D

24 § LSI

FCH
MHI

D

17 § LSI

FCH

20. Ärenden enligt trafikförordningen med flera
Ärendegrupp/ärende

Delegat

Ersättare

D/V

Lagrum och/eller
kommentar

L

Trafikförordningen (SFS 1998:1276) med flera

L.1

Beslut om trafik- och parkeringsreglering vid ianspråktagande av gatumark
och allmän plats.

GGP

PGP/FCH

D

10 kap 1 § TrF

L.2

Beslut om lokala trafikföreskrifter.

GGP

PGP/FCH

D

10 kap 3 § TrF

37

Ärendegrupp/ärende

Delegat

Ersättare

D/V

Lagrum och/eller
kommentar

L.3

Beslut om undantag från lokala trafikföreskrifter.

GGP

PGP/FCH

D

13 kap 3 § TrF

L.4

Beslut om särskilt parkeringstillstånd.

GGP

PGP/FCH

D

13 kap 8 § TrF

L.5

Beslut om dispens från bestämmelser om fordons vikt, bredd och längd
samt körning på gågata och liknande.

GGP

PGP/FCH

D

13 kap 3 § TrF

L.6

Besluta om flyttning av fordon.

GGP

PGP/FCH

D

L.7

Besluta om förordnande av parkeringsvakter.

GGP

PGP/FCH

D

Lkp (1987:24) § 6

L.8

Yttrande rörande tillstånd att nyttja offentlig platsmark.

GGP

PGP/FCH

D

3 kap 2 § OL

L.9

Godkännande av trafikanordningsplan som innefattar ansvar för
trafikanternas säkerhet vid vägarbeten samt att relevanta lagar och
förordningar följs.

GGP

PGP/FCH

D

Regler för TA-plan

L.10

Beslut om nedtagning av träd på allmän platsmark

GGP

PGP/FCH

D

38

LFF (1982:129)
FFF förordning
(1982:198)

21. Ärenden enligt GDPR
Ärendegrupp/ärende

Delegat

M.1

Beslut att ta ut en rimlig avgift vid begäran om information enligt artiklarna 13 och 14
Dataskyddsförordningen

FCH

M.2

Beslut om att vägra att tillmötesgå begäran om information enligt artiklarna 13 och 14
Dataskyddsförordningen

FCH

D

GDPR artikel
12 punkt 5

M.3

Besvara begäran om registerutdrag

GDPRS

V

GDPR artikel
15

M.4

Beslut om rätt till radering enligt dataskyddsförordningen

GDPRS

D

GDPR artikel
17

M.5

Beslut om rätt till begränsning av behandling enligt Dataskyddsförordningen

GDPRS

D

GDPR artikel
18

M.6

Beslut om rätten till dataportabilitet enligt Dataskyddsförordningen

GDPRS

FCH

V

GDPR artikel
20

M.7

Beslut om rätten till att göra invändningar

GDPRS

FCH

D

GDPR artikel
21

M.8

Teckna respektive säga upp personuppgiftsbiträdesavtal

FCH

V

GDPR artikel
28 punkt 3

M.9

Anmälan av personuppgiftsincident till tillsynsmyndigheten

GDPRS

V

GDPR artikel
33

39

Ersättare

GDPRS

DSO

D/V

Lagrum
och/eller
kommentar

D

GDPR artikel
12 punkt 5

22. Ärenden enligt alkohollagen
Ärendegrupp/ärende

Delegat

Ersättare

D/V

Lagrum
och/eller
kommentar

N
N.1

Beslut om att förbjuda detaljhandel av eller servering av folköl

FCH

MHI

D

9 kap 19 §

N.2

Beslut om att meddela varning till den som bedriver detaljhandel med eller servering av
folköl

MHI

FCH

D

9 kap 19 §

N.3

Beslut om förbud eller inskränkning av försäljning av alkoholdrycker för visst tillfälle

FCH

MHI

D

3 kap 10 §

N.4

Beslut om att begära handräckning för att kunna utföra tillsyn

MHI

FCH

D

9 kap 9 §

N.5

Beslut att polisanmäla vid misstanke om brott mot AL eller Lag om tobak…

FCH

MHI

D

AL.Lag om
tobak

40

1(2)

Tjänsteskrivelse

OXL2
621
v 1.0
200703-13

Datum

Dnr

2022-04-08

MSN.2022.11

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Nils-Erik Selin

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Svar på e-förslag - Hundrastgård
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
E-förslaget avslås

2. Sammanfattning
Ett e-förslag har inkommit om att inrätta en hundrastgård för stora hundar. Förslaget har fått
131 röster och ska därför behandlas av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-03-21 § 24 att godkänna en
utredning om hundrastgårdar i Oxelösunds kommun. I utredningen står följande:
”Antalet hundrastgårdar som finns i kommunen täcker i dagsläget behovet av ytor för fri
rörelse och lek för hundar. Hundrastgårdar inrättas normalt i tätbebyggda områden där det
är svårt eller förbjudet att släppa sin hund lös. I dagsläget finns det närhet till stora friytor,
landsbygd och skog som kan ersätta behovet av lek och rörelse. Kommunen bör sträva
efter att erbjuda två fungerande hundrastgårdar, en på vardera sida om väg 53 då denna
utgör en barriär. Då hundrastgården vid Ramdalen är i så pass dåligt skick bör denna
antingen rustas upp eller tas bort och marken återställas för att därefter se över en ny
placering av hundrastgård.”
Då utredningen fortfarande är aktuell och hundrastgården i Ramdalen är upprustad ser
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att behovet enligt utredningen uppfylls. Det finns
inte heller några investeringsmedel avsatta för att bygga fler hundrastgårdar.
Tilläggas kan att det inte finns något generellt koppeltvång i kommunen. Okopplade hundar
är inte tillåtet på de platser som framgår av kommunens lokala ordningsföreskrifter, men
bedömningen är att det finns rikligt med friytor i kommunen där hundägare under
kontrollerade former kan ha sina hundar lösa.
Beslutsunderlag
Här anges vilka bilagor som går med som beslutsunderlag. Var restriktiv. Sammanfatta
hellre dokumenten i tjänsteskrivelsen
Ska alltid anges.

Nils-Erik Selin
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324
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Tjänsteskrivelse
Datum

2022-04-08

MSN.2022.11

Beslut till:
Ange vilka som ska delges beslutet. Ange funktion och inte person. Om det är fler än en
ange om det är för kännedom eller för åtgärd.
Ska alltid anges.

Lämna ett förslag
Ärendenummer
Inskickat

211216-EFORSLAGET-BV60
2021-12-16 18:34

E-förslag
Rubrik Hundrastgård
Som hundägare av större Raser (Borzoier och Grand Danois) och med tanke på att det råder "koppeltvång" 365 dagar om
året så anser och önskar jag en regält tilltagen ytmässigt där hundar kan sträcka ut och bete sig för Rasernas och Artens
Naturligt. Sett att outnyttjade ytor finns, men som inte nyttjas för utom till ogräs. Ja visst finns det redan 2 st i kommunen,
men INGEN fyller det behov som finns i mina och övriga arbetande Raser..... den i Ramdalen är perfekt för
dvärghundsraser men knappast mer och den i Frösäng är inte mycket bättre i tanke på stl och på tok för lågt staket men
båda servar närområdets småhundar i centrum men som inte är representativt för alla. Mitt förslag är att anlägga en i
Petterslund eller i närområdet (på gräsplanen som idag inte sköts ang klippning) med regält för arten och stora hundar
godkänt och högt staket och en yta av minimum en Fotbollsplan. De kommunala föreskrifterna säger en sak dvs
koppeltvång, Djurskyddslagen säger att man som hundägare ska tillåta, ge sin hund möjlighet att bete sig Naturligt enl
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.37d5ecd4176226f88ccd0a/1606991598049/Djurskyddsbest%C3%A4mmelserText
HUND.pdf där det står "Hundar ska få utlopp för sitt rörelsebehov varje dag och omfattningen ska
anpassas efter hundens individuella
förutsättningar. Du behöver ge din
hund möjlighet till mental stimulans
genom att exempelvis låta hunden få
använda sitt luktsinne på olika sätt,
jaga, leka, ha uppsikt och möjlighet att
följa det som händer i sin omgivning,
valla eller apportera". Här i Oxelösund tvingas man som det nu är, att antingen bryta mot de Kommunala föreskrifterna eller
Djurskyddslagen om ägaren inte har bil vilket inte kan vara syftet men som inte är något val i dagsläget. MVH
Namn Alma Olsson
Ealma.i.e.olsson@hotmail.com
post

Oxelösund kommun | kommun@oxelosund.se | www.oxelosund.se
Telefon 0155 - 380 00
Postadress Oxelösund kommun, 613 81 Oxelösund | Besöksadress Koordinaten, Järntorget 1
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
(14)

2022-04-19
Dnr MSN.2022.2

Delgivningar
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Delgivningarna läggs till handlingarna.
Delges:
Kommunfullmäktige
2022-03-30
Kf § 4 - Avsägelser och val till kommunfullmäktige, nämnder och styrelser

Utdragsbestyrkande

Blad 1

Sammanträdesprotokoll

Blad 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Kf §4

2022-03-30
Dnr KS.2018.160

Avsägelser och val till kommunfullmäktige, nämnder och styrelser
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige
Jannike Zetterman (SD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige.

Kultur- och fritidsnämnden
Christine Bennevall (KD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i kultur- och
fritidsnämnden.
Elias Almqvist (KD) väljs till ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden.
Ingemar Urborn (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i kultur- och
fritidsnämnden.
Olle Backman (M) väljs till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
Andreas Schultes (M) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i kultur- och
fritidsnämnden.
Ingemar Urborn (M) väljs till ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Bengt Björkhage (M) entledigas från sitt uppdrag som 2:e vice ordförande i miljöoch samhällsbyggnadsnämnden
Tapio Helminen (M) väljs till ny 2:e vice ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Tapio Helminen (M) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Bengt Björkhage (M) väljs till ny ledamot i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Pontus Linder (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Nicola Jovic (SD) väljs till ny ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 2

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-03-30

Utbildningsnämnden
Ulla Hulkko (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden.
Gun Holmsten (SD) väljs till ny ersättare i utbildningsnämnden.
Jannike Zetterman(SD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
utbildningsnämnden.
Ulla Hulkko (SD) väljs till ny ledamot i utbildningsnämnden.
Anna Charlotte Larsson (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
utbildningsnämnden.

Vård- och omsorgsnämnden
Emil Carlsson (V) entledigas från sitt uppdrag som 1:e vice ordförande i vård- och
omsorgsnämnden.
Patrik Renfors (V) väljs till ny 1:e vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Oxelö Energi AB
Emil Carlsson (V) entledigas från sitt uppdrag som vice ordförande i styrelsen för
Oxelö Energi AB.
Robert Söderström (V) väljs till ledamot i styrelsen för Oxelö Energi AB.

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
Emil Carlsson (V) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i nämnden för
samverkan kring socialtjänst och vård.
Patrik Renfors (V) väljs till ny ersättare i nämnden för samverkan kring socialtjänst
och vård.

Överförmyndarnämnden
Torbritt Bökman (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i överförmyndarnämnden.
Urpo Koivula (M) väljs till ny ersättare i överförmyndarnämnden.
______
Beslut till:
Kansli (för åtgärd)
Entledigade och valda (för kännedom)

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 1

Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
(15)

2022-04-19
Dnr MSN.2022.3

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

Stephanie
Strömberg

Mikael Johansson
Emilia Torstensson
Annelie Alfredsson

Beslut om avslut av ärende
Beslut om avskrivning
Beslut om avvisning
Beslut om bygglov
Beslut om ny KA
Bygglov och startbesked
Föreläggande om komplettering
Strandskyddsdispens
Startbesked
Slutbesked
Beslut om avslut av ärende
Beslut om bygglov
Beslut om förlängning av handläggningstid
Bygglov och startbesked
Föreläggande om komplettering
Marklov och startbesked
Rivningslov och startbesked
Rättidsprövning
Startbesked
Slutbesked
Avskrivning av tillsynsärende
Föreläggande om komplettering
Startbesked
Ansökan om utdömande av vite
Beslut om försiktighetsmått
Dispens från reservatsföreskrifter
Rättidsprövning
Yttrande vattenverksamhet
Utdragsbestyrkande

Februari Mars

Februari Mars

Mars

FebruariMars

Sammanträdesprotokoll

Blad 2

Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Andreas Edhag

Kent Börjesson

Jerry Karlsson
Nils-Erik Selin

Moa Bohm

2022-04-19

Beslut om risk- och erfarenhetsklassning
Beslut om klassificering och årlig tillsynsavgift
Beslut om försiktigshetsmått
Beslut registering livsmedelsanläggning
Beslut årrapport köldmedie
Föreläggande av vidta åtgärder i
livsmedelsverksamhet
Föreläggande försiktighetsmått värmeuttag ur mark
Omhändertagande av matavfall
Omhändertagande av latrik
Saneringsintyg fartyg
Tillstånd att genomföra orienteringstävling inom
Femöre naturreservat
Yttrande alkoholtillstånd
Beslut fällning av träd
Dispens från lokala trafikföreskrifter
Beslut trafikanordningsplan
Yttrande markupplåtelse
Yttrande tung och bred transport
Beslut om avvisning
Beslut fällning av träd
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
Beslut om avskrivning
Bygglov och startbesked
Föreläggande om komplettering
Startbesked
Slutbesked
Dispens från strandskyddsbestämmelserna
Föreläggande om koplettering
Rättidsprövning
Strandskyddsdispens

Utdragsbestyrkande

Februari Mars

Februari Mars

Februari Mars
Februari Mars

Februari Mars
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BALANSLISTA MSN

B = Beslutsärende med tjänsteskrivelse
MI = Muntlig information

Datum

2022-04-19
Ärendemening / ärendenummer

Ansvarig

Ta fram förslag till mätbara nyckeltal och
resursåtgång i de större arbetsområdena.
De större områdena (cykelvägar, gräsytor,
snöröjning, badplatser, lekplatser, rabatter).
Kostnader inom gata/park-uppdraget, även
underhållskostnader, även i jämförelse med
andra kommuner.
Uppdrags- och kostnadsberäkningar
Bygg Varsamt

Nisse

Transporter

Nisse

VA

Postadress
Oxelösunds kommun

Besöksadress

Beslutsdatum
och §

Uppdrag/sammanfattning

B/MI

Uppdrag
klart/återrapportering

2020-03-18 § 25

Skriftlig redovisning varje kvartal

B

Varje kvartal
2022

2020-09-29 § 82

Lägesuppdatering

M

Q2 2022

Revidering av Bygg varsamt

B

Årlig redovisning

MI

Q3 2022

Årlig redovisning

MI

Q3 2022

Telefon/Fax
Webb/E-post
613 81 OXELÖSUND

Org.nr

Höjdgatan 26

0155-380 00 (vx)
www.oxelosund.se
212000-0324
0155-305 34 (fax)
r
egistrator@oxelosund.se

