
Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2022-12-07 kl. 18.00 i Eventsalen,
Koordinaten

Mårthen Backman

Ordförande Mårten Johansson

Sekreterare

Nr Ärendemening Sidnummer

1. Val av justeringsledamöter

2. Allmänhetens frågestund

3. Medborgarförslag avseende om att flytta blomsterarrangemang 3

4. Information från kommunstyrelsens ordförande

5. Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige

6. Avsägelse och val av kommunrevisor

7. Val av kommunrevisorer

8. Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen

9. Val av kommunalråd

10. Val av oppositionsråd

11. Val av ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsnämnden

12. Val av ledamöter och ersättare i miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

13. Val av ledamöter och ersättare i utbildningsnämnden

14. Val av ledamöter och ersättare i vård- och omsorgsnämnden

15. Val av ledamöter och ersättare i valnämnden

16. Val av ledamöter och ersättare i gemensamma nämnden

för samverkan kring socialtjänst och vård

KALLELSE till ledamöter

UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Kommunfullmäktige



17. Val av ledamöter och ersättare i Nyköping-Oxelösunds
Överförmyndarnämnd

18. Val av ledamöter och ersättare i gemensam nämnden för

intern service

19. Val av ledamot och ersättare gemensamma patientnämnden

20. Val av ledamot och ersättare i Regionala utvecklingsnämnden

21. Val av revisorer i kommunens donationsstiftelser

22. Val av gode män vid lantmäteriförrättningar

23. Val av ledamöter, ersättare och revisorer i Nyköping-

Oxelösunds vattenverksförbund

24. Val av ledamöter, ersättare och revisorer i

Samordningsförbundet RAR

25. Val av ledamöter och ersättare i Nyköping-Östgötalänken AB

26. Val av ledamöter och ersättare till Mälardalsrådet

27. Val av ledamöter och ersättare till växelnämnden

28. Ordning för inkallande av ersättare i nämnder och styrelser

2023-2026

29. Detaljplan för del av Vivesta 1:15 och Aspa 2:8 4

30. Program för uppföljning och insyn av privata utförare 91

31. Delårsrapport Nyköping Oxelösunds vattenverksförbund 2022 99

32. Taxa för handel med vissa receptfria läkemedel, folköl och
tobak

140

33. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och
LSS 2022

150

34. Riktlinje för god ekonomisk hushållning 152

35. Frågor till kommunfullmäktige

KALLELSE till ledamöter

UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Kommunfullmäktige

Protokollet justeras den 16 december

Sista dag för inlämning av skriftliga reservationer och särskilda yttranden är den 12 
december





Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-11-23

Utdragsbestyrkande

Ks § 144 Dnr PLAN.2019.17

Detaljplan för del av Vivesta 1:15 och Aspa 2:8

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Detaljplanen med tillhörande planhandlingar antas.

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

Sammanfattning

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gav positivt planbesked till Vivesta
Udde AB och fastigheten Vivesta 1:15 2020-01-22 § 5. Detaljplanen var ute
på samråd i februari 2022.

Planförslaget bygger till stora delar på angränsande detaljplan för
Granliden. Byggrätten inom planområdet föreslås till 130+50 kvadratmeter
och med en nockhöjd på 6 meter. Det möjliggör 1 ½-planshus med
sadeltak. Med en minsta fastighetsstorlek på 950 kvadratmeter möjliggörs
maximalt 7 tomter. Bebyggelsen anpassas till de naturvärden som framkom
i naturvärdesinventeringen och håller sig inom Vivesta 1:15. Runt villorna
föreslås en ny väg för tillfarter och sophämtning. Infarter till tomterna har i
de fall det varit möjligt styrts bort från vägen till badet och ska ordnas mot
rundslingan. Detta styrs genom utfartsförbud.

Idag används de öppna ytor som finns inne på Vivesta 1:15 av besökande
till Vivestabadet. När denna mark nu planläggs för bostäder behöver mark
på kommunens fastighet Aspa 2:8 planläggas så det finns stöd för att utöka
parkeringarna. I förslaget finns möjlighet att anlägga drygt 50
parkeringsplatser vilket bedöms vara tillräckligt för att säkerställa en god
tillgänglighet till badplatsen.

Den nya tillfartsvägen runt området föreslås ha enskilt huvudmannaskap likt
övriga vägar i området men parkeringen med tillhörande väg föreslås nu ha
kommunalt huvudmannaskap.

Detaljplanen var ute på granskning under sommaren 2022. Under
granskningen inkom 9 synpunkter. Liksom i samrådet berörde de i
huvudsak storleken på hus samt parkeringsplatser för badgäster. Eftersom
angränsande detaljplan har samma byggrätt och snarlik tillåten minsta
tomtstorlek föreslår Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att detta
ligger kvar även inför antagandet. Sammanfattningsvis har främst
redaktionella ändringar och förtydliganden gjorts efter granskningen.

Länsstyrelsen hade inget att invända mot detaljplanen i granskningsskedet.



Sammanträdesprotokoll Blad 2

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-11-23

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Plan - antagande Kf
Protokoll 2022-10-18 - Msn § 78
Plankarta Detaljplan för Vivesta 1:15 Antagandehandling
Planbeskrivning Detaljplan för Vivesta 1:15 Antagandehandling
Granskningsutlåtande detaljplan för del av Vivesta 1:15
Antikvariskt utlåtande Vivesta 1:15 220527
Naturvärdesinventering Detaljplan för Vivesta Udde Samråd

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

1. Detaljplanen med tillhörande planhandlingar antas.

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

Förslag

Patrik Renfors (V) yrkar bifall till framskrivet förslag.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns ett framskrivet förslag till beslut och finner att
styrelsen beslutar i enlighet med det samma.

______

Beslut till:
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plan (för åtgärd)
Kommunsekreterare (för åtgärd)



Tjänsteskrivelse 1(4)

Datum Dnr

2022-09-30 PLAN.2019.17

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se

Beslut om antagande

Detaljplan för del av Vivesta 1:15 och Aspa 2:8 Oxelösunds
kommun, Södermanlands län

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

2. Sammanfattning

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

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Detaljplanen med tillhörande planhandlingar antas.

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

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gav positivt planbesked till Vivesta Udde AB och
fastigheten Vivesta 1:15 2020-01-22 § 5. Detaljplanen var ute på samråd i februari 2022.

Planförslaget bygger till stora delar på angränsande detaljplan för Granliden. Byggrätten
inom planområdet föreslås till 130+50 kvadratmeter och med en nockhöjd på 6 meter. Det
möjliggör 1 ½-planshus med sadeltak. Med en minsta fastighetsstorlek på 950
kvadratmeter möjliggörs maximalt 7 tomter. Bebyggelsen anpassas till de naturvärden som
framkom i naturvärdesinventeringen och håller sig inom Vivesta 1:15. Runt villorna
föreslås en ny väg för tillfarter och sophämtning. Infarter till tomterna har i de fall det varit
möjligt styrts bort från vägen till badet och ska ordnas mot rundslingan. Detta styrs genom
utfartsförbud.

Idag används de öppna ytor som finns inne på Vivesta 1:15 av besökande till
Vivestabadet. När denna mark nu planläggs för bostäder behöver mark på kommunens
fastighet Aspa 2:8 planläggas så det finns stöd för att utöka parkeringarna. I förslaget finns
möjlighet att anlägga drygt 50 parkeringsplatser vilket bedöms vara tillräckligt för att
säkerställa en god tillgänglighet till badplatsen.

Den nya tillfartsvägen runt området föreslås ha enskilt huvudmannaskap likt övriga vägar i
området men parkeringen med tillhörande väg föreslås nu ha kommunalt
huvudmannaskap.

Detaljplanen var ute på granskning under sommaren 2022. Under granskningen inkom 9
synpunkter. Liksom i samrådet berörde de i huvudsak storleken på hus samt
parkeringsplatser för badgäster. Eftersom angränsande detaljplan har samma byggrätt och
snarlik tillåten minsta tomtstorlek föreslår Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att
detta ligger kvar även inför antagandet. Sammanfattningsvis har främst redaktionella
ändringar och förtydliganden gjorts efter granskningen.

Länsstyrelsen hade inget att invända mot detaljplanen i granskningsskedet.



Tjänsteskrivelse 2(4)

Datum

2022-09-30 PLAN.2019.17

3. Ärendet

Översiktskarta med planområdets placering markerad.

Till vänster ses planområdet med flygfoto från 2021. Plangräns i orange och fastighetsgräns i grönt.
Kommunen äger befintlig väg inom planområdet fram till badet. Utanför planområdet är ägarskapet
delat men vägen sköts av Brannäs Vivesta Vägsamfällighet där kommunen i sin tur är andelsägare.

Till höger ses utsnitt ur plankartan. Runt området finns allmän plats med antingen enskilt eller
kommunalt huvudmannaskap (grått). Centralt kvartersmark för bostäder (gult). I mitten syns
korsmark där endast komplementbyggnad får placeras. Inom korsmarken är det viktigt att spara träd
för landskapsbilden. De två träden inom cirklar är särskilt skyddsvärda och får endast tas ned om de
blir sjuka eller utgör en säkerhetsrisk.



Tjänsteskrivelse 3(4)

Datum

2022-09-30 PLAN.2019.17

Ändringar efter granskningen

Utifrån de synpunkter som kom in under medborgardialogen har planbeskrivningen och
plankarta reviderats. Ändringarna har i huvudsak varit av redaktionell karaktär i form av
förtydliganden i vissa fall (skydd av skog) eller mer flexibilitet (fastighetsregleringsfrågor).

Inom korsmarken har en bestämmelse om att vegetation ska bevaras införts. Detta som ett
stöd för bestämmelsen om att marklov krävs för fällning av träd. Texten i planbeskrivningen
har inte utökats utan har bedömts som tillräcklig vägledning i frågan. Marklov för fällning av
träd krävs nu även inom de två cirklarna med särskilt skyddsvärda träd.

Medborgardialog

Under juli och augusti var detaljplanen ute på granskning och 9 yttranden kom in från
myndigheter, grannar och föreningar. Utöver vad som presenterades i sammanfattningen
yttrade sig Brannäs Vivesta vägsamfällighet över huvudmannaskapet på vägen även i
granskningen. De framförde att kommunen bör ta över huvudmannaskapet på hela
Vivestavägen med anledning av ökad permanentning och kommunalt övertagande av
badet. Frågan om vägens huvudmannaskap bör hanteras för sig och inte i denna
detaljplan. I detaljplaneförslaget hanteras bara gatumark inom planområdet (vilken
ändrades till kommunalt huvudmannaskap på befintlig väg och tillkommande parkering
samt enskilt huvudmannaskap på nytillkomande väg efter samrådet). Frågan har istället
lyfts internt inom kommunen och kommer utredas vidare i särskild ordning.

Även i granskningen inkom ett antal synpunkter på mängden parkeringar där förvaltningens
svar är att det inte går att utesluta att antalet parkeringar enstaka dagar inte är tillräckligt.
Det måste dock vägas mot att iordningställa ett mycket stort antal parkeringar som brukas
enstaka dagar per år och övrig tid står tomma. Det senare innebär större kostnader och
större ingrepp i naturen. En enligt förvaltningen mer rimlig hållning är att om parkeringen
blir full hänvisas till övriga kommunala badplatser.

Sörmlands museum anser att nytillkommande bebyggelse bättre ska anpassas utifrån
befintlig bebyggelse i området avseende bland annat storlek och färgsättning. Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen har bedömt att det inte är rimligt att ställa det kravet på ena
sidan Vivestavägen, samtidigt som det inte finns några sådana krav på andra sidan
(Granliden).

Utredningar

Naturvärdesinventering

En Naturvärdesinventering har tagits fram för hela Vivesta 1:15. De största naturvärdena
återfinns i det norra området som inte ingår i planområdet. Inom planområdet finns dock ett
par särskilt utpekade träd, där det ena har den rödlistade arten Tallticka på sig. De två
träden är inmätta och försedda med skyddsbestämmelser i plankartan.

Översiktlig marksondering

För att klargöra förutsättningarna för grundläggning har en översiktlig marksondering gjorts.
Denna visar att det i huvudsak går bra att grundlägga utan någon grundförstärkning.

Antikvarisk konsekvensanalys

Under samrådet yttrade sig Länsstyrelsen med flera om planens anpassning till
omkringliggande bebyggelse och ansåg att planförslaget skulle arbetas om och ”anpassas
bättre till omgivningen” i enlighet med PBL 2 kap 6 §. Exploatören har låtit ta fram ett
antikvariskt utlåtande där slutsatsen är att tillskottet i huvudsak bör vara acceptabelt utifrån
nämnda lagparagraf. Utlåtandet har föranlett en viss revidering av skyddet av träd och gjort
att fler träd skyddas jämfört med samrådsförslaget för att minska påverkan på
landskapsbilden. Anpassning till terrängen är ett viktigt inslag i närområdet.



Tjänsteskrivelse 4(4)

Datum

2022-09-30 PLAN.2019.17

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse (denna handling)
Plankarta (daterad 2022-09-15)
Planbeskrivning (daterad 2022-09-15)
Granskningsutlåtande (daterad 2022-09-15)
Antikvariskt utlåtande (daterad 2022-05-27)
Naturvärdesinventering (daterad 2020-06-16)

Nils Erik Selin Christoffer Karlström
Miljö- och samhällsbyggnadschef Planarkitekt

Beslut till:
MSF Plan (för åtgärd)
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Planarkitekt
Laga kraft:

PLAN.2019.17Nils Erik Selin
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Beslutsdatum Instans
Södermanlands län

Dnr:

Till planen hör:
Planprogram
Planbeskrivning
Illustrationsplan

Fastighetsförteckning
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Miljökonsekvensbeskrivning
Samrådsredogörelse

Granskningsutlåtande

Antagande:

Granskning

Samråd

KF
Del av Vivesta 1:15 och Aspa 2:8

Christoffer Karlström

2022-01-24
2022-06-14

Antagandehandling

MSN

MSN

Teckenförklaring Grundkarta

Upprättad av Carlstedt Arkitekter AB

Vivesta udde

0 10050 Meter 1:1 000Skala (A3)

Fastighet linje

Körbana

Stig

f Barrträd

G Lövträd

Byggnader

Höjdkurva 1m

> Belysningsstolpe

E E Elledning

UU UU UU UU Staket

Stödmur

Illustrationskarta som visar ett exempel på 
hur byggnader kan placeras inom området.

Uppgifter om grundkartan
Ajourförd och kompletterad 2021 
av Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen, Oxelösunds kommun. 
Koordinatsystem i plan 
Sweref 99 16 30 
Höjdsystem RH 20000 
Mättnoggrannhet: HMK-Ge:D

PLANBESTÄMMELSER
GRÄNSLINJER

Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Sekundär egenskapsgräns
Sammanfallande egenskapsgränser

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS
GATA1 Lokalgata

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK
B Bostäder

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN
PLATS
Huvudmannaskap
a1 Huvudmannaskapet är enskilt för den allmänna platsen.
Upphävande av strandskydd
a2 Strandskyddet är upphävt. ..

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@Marken får inte förses med byggnad

Marken får endast förses med komplementbyggnad
Fastighetsstorlek
d1 0,0 Minsta fastighetsstorlek är angivet värde i m²
Höjd på byggnadsverk
h1 0,0 Högsta nockhöjd på huvudbyggnad är angivet värde i meter

och för komplementbyggnad 4,5 meter.
Markens anordnande och vegetation
n1 Parkeringen ska utformas med dränerande underlag, får ej

asfalteras.
n2 Maximalt 50% av fastighetsarean får hårdgöras.
n3 Trädet får endast fällas om det är sjukt eller utgör en

säkerhetsrisk
n4 Markens höjd får inte ändras
n5 Vegetation ska bevaras
Stängsel, utfart och annan utgång

Ø P

ØP In och utfart får inte finnas
Takvinkel
o1 0,0 Minsta takvinkel är angivet värde i grader
o2 0,0 Största takvinkel är angivet värde i grader
Upphävande av strandskydd
a3 Strandskyddet är upphävt. ...
Utformning
f3 Tak ska utformas som sadeltak.
f1 Endast friliggande villor.
f2 Fasader ska vara av trä.
Utförande
b2 Byggnadernas placering ska anpassas efter tomtens naturliga

topografi och terräng. Sprängning, schaktning och fyllning ska
så långt som möjligt undvikas för att bevara områdets karaktär.
Sprängning, schaktning och fyllning är inte tillåtet annat än i
nära anslutning till planerad byggnad, för att möjliggöra infart
till planerad byggnad samt vid nedgrävning av ledningar

b1 Källare får inte finnas
Utnyttjandegrad
e1 0,0 Största byggnadsarea är angivet värde i m² per fastighet för

huvudbyggnad.
e2 0,0 Största byggnadsarea är angivet värde i m² per fastighet för

komplementbyggnader.
Ändrad lovplikt
a4 Marklov krävs även för fällning av träd.

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är 120 månader över hela planområdet och börjar
gälla fr.o.m. laga kraft datum.
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Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr 
Oxelösunds kommun 
613 81 OXELÖSUND 

Höjdgatan 26 0155-380 00  www.oxelosund.se 212000-0324 
0155-382 40 (fax) plan@oxelosund.se 
 

 

 
 
 
Planbeskrivning  
som tillhör detaljplan för fastigheten Vivesta 1:15, 
Oxelösunds kommun, Södermanlands län.  
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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 fastighetsgräns. 
En detaljplan består av en plankarta som är juridiskt bindande samt en planbeskrivning 
som inte har någon egen rättsverkan. Det är plankartan som reglerar själva 
markanvändningen och bebyggelsen. 
För att underlätta förståelsen för planförslaget och dess innebörd finns denna 
planbeskrivning. Den redovisar bland annat syfte, förutsättningar, eventuella 
konsekvenser samt hur planen ska genomföras. 

Detaljplaneprocessen 
Planprocessen får sin start när exempelvis kommunen själv, enskilda byggherrar, 
exploatörer eller enskilda personer inkommer med en begäran om att få göra eller 
ändra en detaljplan. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ger uppdrag till 
förvaltningen att ta fram ett förslag till detaljplan. 
 
Samråd sker med länsstyrelsen, myndigheter, föreningar och enskilda som har ett 
väsentligt intresse avseende aktuell planläggning. Samrådets syfte är att förbättra 
beslutsunderlaget genom att samla in kunskap och synpunkter kopplat till aktuellt 
planområde. Inkomna synpunkter sammanställs och kommenteras i en 
samrådsredogörelse. 
Granskning innebär att kommunen ger möjlighet för myndigheter och sakägare att 
lämna synpunkter på det slutgiltiga planförslaget. Efter granskningstidens slut 
sammanställs dessa synpunkter i ett granskningsutlåtande. 
 
Tidsplanen för detaljplanearbete kan variera kraftigt i längd beroende på 
händelseutvecklingen med utredningar och samrådsprocess.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan- och bygglagen 
Denna detaljplan handläggs med standardförfarande, se illustration ovan. 
Plankartan är upprättad enligt Plan- och bygglagen 2010:900 (SFS:2017:761), BFS 
2014:5.  
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1 INLEDNING 
Planens syfte och huvuddrag 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ett tillskott av bostadsbebyggelse mellan 
befintliga områden, främst innehållande fritidshus med viss grad av permanentboende. 
Särskilt viktigt är placeringen av byggnaderna med hänsyn till topografin och att 
värdefulla naturvärden och träd bevaras. Tomterna ska tydligt gestaltas så att de inte 
ger upphov till en känsla av att den kommunala badplatsen privatiseras.   
 
Planförslaget innebär i huvuddrag att: 
- Sju nya fastigheter bildas för bostadsändamål.  
- Ny väg byggs runt tillkommande bebyggelse som ersätter befintlig vändplan. 

Parkeringar till badet blir möjligt inom gatumark. 
- Den nya bebyggelsen ska ha samma formspråk och skala som omkringliggande 

bebyggelse.  
- Särskilt viktigt är anpassningen till topografin och befintliga träd samt övriga 

naturvärden.  

Planhandlingar 
• Plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser, samt Illustration  
• Planbeskrivning (denna handling) 
• Fastighetsförteckning (finns tillgänglig på miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen) 

Utredningar 
• Naturvärdesinventering, daterad 2020-06-16 
• Översiktlig marksondering, daterad 2020-06-11 
• Antikvariskt utlåtande 2022-05-27 

Bakgrund 
Fastighetsägarna begärde under 2019 planbesked på området Vivesta 1:15 för att 
möjliggöra för cirka 30 bostäder (villor och radhus) samt tillskapa ett antal båtplatser. 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gav positivt planbesked 2020-01-22, enligt 
ansökan. 
 
I november 2020 överlämnades samrådsförslaget till nämnden för beslut. Nämnden 
återremitterade ärendet då man bland annat ansåg att exploateringen i förslaget var för 
tät och för stor i förhållande till omgivande fritidshusbebyggelse, samt att förslaget 
gjorde intrång på badet och strandkaféet. Utifrån nämndens synpunkter har Vivesta 
Udde AB arbetat fram ett nytt förslag till detaljplan, i samarbete med Carlstedt 
Arkitekter AB i Nyköping.   
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2 PLANDATA 
Planområdets läge och avgränsning 
Det aktuella planområdet ligger i norra delen av Oxelösund inom Vivesta-området, cirka 
3 km nordväst om Oxelösunds centrum.  
Planområdet är cirka 12 000 kvadratmeter (1,2 hektar) stort.  

 
Området gränsar i öster till Granlidens sommarstugeförening (Vivesta 1:6), i väster 
Basttorps sommarstugeförening Vivesta 1:24 och Oxelösunds kommun genom 
fastigheten Aspa 2:8.  
Markägoförhållanden 
Det aktuella planområdet omfattar del av privatägda fastigheten Vivesta 1:15 och del av 
kommunägda fastigheten Aspa 2:8. 

Orienteringskarta 
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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. 
 
Då Oxelösunds kommun har en begränsad landyta med viktiga natur- och friluftsvärden 
krävs att en stor del av nybyggnationen sker genom förtätning av befintliga 
bebyggelseområden. Detta gäller vid nybyggnation av bostäder, näringsliv och service. 
Denna förtätning av befintliga bebyggelseområden bör genomföras så hållbart som 
möjligt. 
 
Det som berör aktuellt område och som nämns i gällande översiktsplan är: 
 
Vivesta (sidan 13) 
- Området utvecklas till ett kombinerat 

bostads och rekreationsområde. 
- Viktiga natur- och kulturvärden 

bevaras och förstärks i samklang 
med bebyggelse.  

- Vid nybyggnation eftersträvas 
permanentboende i form av 
enbostadshus och radhus. 

- Nybyggnation behandlas i 
detaljplan. 

- En framtida sträckning av 
infrastruktur mellan Vivesta och 
centrum är en viktig länk för 
områdets utveckling. 

Brasstorp – Granliden (sidan 17) 
- Området utvecklas till ett kombinerat 

bostads- och rekreationsområde 
med fritids- och permanentboende. 

- Viktiga natur- och kulturvärden 
bevaras och förstärks i samklang 
med bebyggelse. 

- Vid nybyggnation eftersträvas 
permanentboende. 

- Nybyggnation behandlas i detaljplan. 
- En framtida sträckning av 

infrastruktur mellan Vivestavägen 
och centrum är en viktig länk för 
områdets utveckling. 

 
 
Som bilaga till översiksplanenen finns Områdesspecifika riktlinjer kulturmiljö, i denna 
anges för Vivesta 

 
 
Klimatanpassning – Översvämning 
Oxelösunds klimatutmaningar utgörs främst av havsnivåhöjning, skyfall och 
översvämningar. Detta på grund av kommunens geografiska kustläge samt vissa 
låglänta markpartier. Klimatfrågan ska beaktas inom samtliga beslutsnivåer i 
samhällsplaneringen då denna är en förutsättning för Oxelösunds fortsatta tillväxt. 
Nybyggnation och utveckling ska anpassas till rådande klimatutmaningar. 
 
Området för detaljplanen Vivesta 1:15 redovisas inte inom riskområdet för höjningar av 
havsnivåer eller översvämningar utifrån skyfall.  
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Gällande detaljplan  
Följande detaljplaner gäller inom samt i anslutning till planområdet.  
 
Detaljplan Vivesta 1:15 med flera (0481-P05/1), vann laga kraft 2005. Detaljplanen 
reglerar området för camping, husvagnsuppställning och gäststugor, småbåtsbryggor, 
Vivestabadet och strandcaféet, samt en bostadsfastighet.  
 
Om föreslagen detaljplan antas och får laga kraft upphör tidigare detaljplan att gälla 
inom det nu aktuella planområdet, men fortsätter att gälla som tidigare utanför. Det 
betyder att de norra delarna fortsätter gälla oförändrat för badet, naturområde, 
samlings- och konferenslokaler samt bostaden, medan de södra delar ersätts med ny 
detaljplan för bostäder.  

Angränsande detaljplan 
Detaljplan för Granliden, Aspa 1:6 med flera (0481-P16/1), vann laga kraft 2016.  
Detaljplanen omfattar fritidshusbebyggelse av lantlig småhuskaraktär, med stor 
anpassning till terrängens förutsättningar. Planområdet består till stor del av ett 
befintligt fritidshusområde med friliggande hus i en våning. Husen är placerade med 
hänsyn till naturen vilket är en del av områdets karaktär. På många av fastigheterna 
finns mindre hus med träfasader. Många av dessa används för närvarande endast 
under sommarhalvåret.  
 
Detaljplanen tillåter friliggande bostadsbebyggelse upp till 130 kvadratmeter för 
huvudbyggnad samt 50 kvadratmeter för komplementbyggnad. Högsta byggnadshöjd 
är 3,5 meter (undantaget suterrängvåning), taklutning ska vara mellan 14-30 grader.  
Detaljplanen fortsätter gälla i sin helhet, utan ändringar.  

Program för planområdet 
Ett planprogram för området upprättades under 2000, vilket senare låg till grunden för 
gällande detaljplan. Planprogrammet ses idag ha spelat ut sin roll i utvecklingen av 
området då ny översiktsplan har arbetats fram som tydligt beskriver intentionen med 
området.  

Riksintressen 
Ett riksintresse innebär att mark- eller vattenområden långsiktigt skyddas mot åtgärder 
som påtagligt kan skada områdets utpekade värden. Riksintressen skyddas enligt 3 
kap. och 4 kap. Miljöbalken. Planområdet hamnar inom följande riksintressen, samt att 
det finns ett Natura 2000-område inom 500 meter från området.  
 
Högexploaterad kust 
Oxelösunds kommun berörs av 4 kap. 4 § Miljöbalken, vilket innebär att ny 
fritidsbebyggelse endast får uppföras i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse. 
I vissa fall får ytterligare fritidsbebyggelse uppföras, men då framför allt sådan som 
tillgodoser friluftslivets behov eller enkel fritidsbebyggelse nära tätortsregioner.  
 
Yrkesfiske 
Enligt 3 kap. 5 § Miljöbalken ska mark- och vattenområden som har betydelse för 
yrkesfisket eller för vattenbruk skyddas mot åtgärder som försvårar bedrivandet av 
näringen. Oxelösunds kommun beaktar riksintressen för yrkesfiskehamnar samt 
yrkesfiske, genom att bevara hamnarnas funktion samt lyfta fram vikten av yrkesfisket i 
kommunen.  
 
Strandstuviken 
Strax 400 meter norr om planområdet i Nyköpings kommun finns Strandstuvikens 
naturreservat. Det omfattar förutom Strandstuviken även Snäckviken, två grunda vikar i 
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västra delen av havsfjärden Örsbaken och har ett rikt fågelliv, särskilt under 
häckningsperioderna vår och höst. Planerad byggnation inom planområdet bedöms inte 
kunna påverka reservatet negativt.  
Länsstyrelsen arbetar just nu (under 2022) med ett uppdrag att föreslå nya marina 
fågelområden till Natura 2000-nätverket, vilket omfattar Strandstuviken. I materialet 
som är ute på remiss mellan 13 maj – 27 juni 2022 föreslås en utökning av befintligt 
Natura 2000-område. Utvidgningen föreslår ett tillägg i vattenytor och området kommer 
då sträcka sig till strandlinjen inom fastigheten Vivesta 1:15, men fortfarande utanför 
planområdet. 
Natura 2000-områden innehar värdefull natur och grundar sig på krav från EU:s 
fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv. Alla Natura 2000-områden är klassade som 
riksintressen och ingrepp är endast tillåtet om de inte påtagligt skadar områdenas 
natur- och kulturvärden. Syftet med Natura 2000-områden är att upprätthålla en så 
kallad gynnsam bevarandestatus för arter och naturtyper, vilket bidrar till den biologiska 
mångfalden och motverkar att arter utrotas och att dess livsmiljöer förstörs. Vid 
bedömning om eventuellt ingrepp ska turismens och friluftslivets intressen särskilt 
beaktas enligt 4 kap. Miljöbalken.  

Strandskydd 
Strandskydd gäller enligt Miljöbalken 100 meter från strandlinjen. I och med 
framtagandet av gällande detaljplan för området upphävdes strandskyddet inom vissa 
områden enligt beslut från Länsstyrelsen 2003-05-20 (Dnr 521-3723-202, 81-4-010).  
Strandskyddet är i gällande detaljplan upphävt inom kvartersmark för bostad (B), 
samlings- och konferenslokaler, kiosk och serveringslokaler, hotellstugor (CH) samt 
gäststugor (O). Även för Hamnområde för småbåtar (TH) och vattenområde för bryggor 
(WB) är strandskyddet upphävt i samma beslut.  
 
När en ny detaljplan tas fram ska frågan om upphävandes prövas på nytt. Upphävande 
av strandskyddat område i denna detaljplan görs inom mycket begränsad del med 
utgångspunkten att området redan är ianspråktaget och har bland annat används som 
parkering till badet, samt uppställning av husbilar. Läs mer i kapitel 5 Planförslag. 

Undersökning och miljökonsekvensbeskrivning 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har samrått undersökning om betydande 
miljöpåverkan med Länsstyrelsen i november 2019. Ett genomförande av planen 
bedömdes då innebära en betydande miljöpåverkan och en 
miljökonsekvensbeskrivning behöver därför tas fram, främst utifrån att man inom 
detaljplanen då vill möjliggöra för en småbåtshamn (likt i gällande detaljplan).  
 
Sedan dess har omfattningen av planen minskats och inget vattenområde berörs av 
planändringen. Det äldre Vivesta Strandcafé tas inte med i den nya planen, varpå 
frågorna om dennes kulturhistoriska värde inte är en fråga i planarbetet.  
 
Omständigheter som talar emot betydande miljöpåverkan: 
- Planens minskade omfattning, som inte längre omfattar strandcafé eller 

småbåtshamn. Den aktuella planens omfattning är till störst del utanför 
strandskyddat område. 

- Påverkan på landskapsbilden minskas då föreslagen bebyggelse minskats, samt 
planeras de tillkommande byggnaderna att gestaltas på likande sätt som 
omkringliggande fritidshusbebyggelse.  

- Planområdets läge, med tillgång till befintlig infrastruktur.  
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Omständigheter som talar för en betydande miljöpåverkan: 
- Avståndet till närmsta busshållplats är lite dryg 2 km. Bebyggelse i ett externt läge 

innebär risk för ett högt bilberoende. Dock anses ett tillskott på 7 villor inte tillskapa 
någon betydande ökning av utsläpp.  

 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att planens genomförande 
inte leder till någon betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning kommer 
därför inte upprättas. Ny undersökning om betydande miljöpåverkan har inte samråtts 
med Länsstyrelsen innan ordinarie samråd. I Länsstyrelsens samrådsyttrande har 
ingen avvikande mening framförts. 
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4 FÖRUTSÄTTNINGAR 
Området idag 
Området består till stor del av redan ianspråktagen mark, i form av husvagns-
uppställningen med tillhörande byggnader för toaletter, dusch och gemensamma 
utrymmen. Stora delar av område används på sommaren som parkering av gäster till 
den kommunala badplatsen som finns i nära anslutning till området . Badet ligger i den 
delen av området där den ursprungliga detaljplanen skall fortsätta gälla.  
 
Vivesta Strandcafé från 30-talet, har haft ett social-historiskt värde som samlingspunkt i 
området. Allteftersom standarden på fritidshusen har ökat har samlingslokalens 
betydelse minskat under de senaste 30 åren och har inte haft någon större funktion för 
området under senare år. Den gemensamma båtbryggan samt de centrala 
byggnationerna har förfallit. 

Områdets historia 
Vivesta camping och sommarstugeområde har växt fram som ett resultat av införandet 
av den lagstadgade semestern som infördes på 1930-talet. Stugorna placerades med 
omsorg till topografin och naturen. Genom att ofta uppföras på plintar minskades 
påverkan på platsen och vegetationen. Det var familjerna som själva byggde de mindre 
”sportstugorna” med enkla faciliteter. Badplatsen har varit en samlingspunkt för 
sommargästerna och välbesökt av både Oxelösundsbor och Nyköpingsbor. Med tiden 
uppkom ett behov av en samlingslokal för området, vilken då uppfördes. 
 
Sommarstugeområdet och badet binds samman av stigar mellan bebyggelsen. 
Området har i sin helhet en viktig del i historien med sin berättelse om reformer under 
industrialiseringen där arbetarna fick det bättre ställt och semester. Bebyggelsens 
karaktär i funktion, skala och placeringen i landskapet har stort samhällshistoriskt 
värde.   
 
Kulturhistorisk områdesbeskrivning  
Under 2016 lät kommunen upprätta en bebyggelsehistorisk områdesbeskrivning, som 
utgjorde underlag i framtagandet av den nya översiktsplanen. Området 
Brasstorp/Vivesta/Aspö (sida 49-51) beskrivs ha flera bevarandevärden. Utöver Aspa 
och Brasstorps gårdar och strandscafét har sommarstugeområdets anpassningar till 
naturliga topografi ett stort värde som i största möjliga mån bör behållas. Befintlig 
bebyggelse beskrivs vara uppförda mellan 1920–1960-talet med träfasader och 
varierande takmaterial, ofta med sadeltak men även andra takkonstruktioner finns i 
området (så som pulpettak). Ställningstaganden gjordes utifrån denna och skrevs in i 
översiktsplanen. (se kapitel 3 Tidigare ställningstaganden.) 

Service 
Området ligger i centralortens utkant. Närmaste skola med cykel är Ramdalen (ca 2,7 
km) och med bil Oxelöskolan (3,3 km) i centrum. Till Peterslundsskolan är det cirka 4 
km, till närmaste förskola ca 2 km och till butik ca 2,5 km.  
 
Friytor 
Alla människor ska ha möjlighet att få naturupplevelser, välbefinnande, social 
gemenskap och ökad kunskap om natur och miljö. Därav är möjligheterna att i 
framtiden nyttja badet och kringliggande naturområden av stor vikt.  
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Gator och trafik 
Området nås från Vivestavägen, som idag slutar vid befintlig vändslinga. Ner till 
strandcafébyggnaden, badet och befintlig outnyttjad byggrätt går sedan 
Niclaslundsvägen. Via parkeringsytan närmast badet fortsätter Backstugegränd som 
utgör angöring till ett antal fastigheter. Vägarna tillsammans försörjer även ett antal 
fastigheter utanför planområdet. Vägarna utgörs idag av enskilt väghållaransvar, 
genom gemensamhetsanläggning.  
 
Parkering 
Trafiken i området ökar under sommarhalvåret när besökare flitigt besöker badet. 
Parkeringsplatser finns idag vid badet samt längs Vivestavägen vid 
husvagnsuppställningsplatserna. Delar av Vivesta 1:15 används som parkering 
sommartid, av badgäster. Exakt antal befintliga platser är svårt att beräkna, men 
uppskattas till cirka 60. Under varma dagar kan det dock förekomma att antalet 
besökare till badet är betydligt fler och parkering sker på andra platser.  
 
Hållbara resor 
Närmaste busshållplats finns idag ca 2 kilometer från området. Enligt Region 
Södermanland finns det idag inte möjlighet att försörja området med kollektivtrafik, då 
området främst har besökare under sommartid. Badgäster och andra sommargäster 
utgör inte tillräckligt underlag för att förse området med buss, inte heller under 
sommarhalvåret. Vilka förutsättningar som finns i framtiden har inte kunnat förutses vid 
framtagandet av detaljplanen.  
 
Att välja gång eller cykel som transportalternativ före bilen och andra motordrivna 
fordon är fördelaktigt utifrån den egna hälsan, för miljön samt att dessa 
transportalternativ tar mindre plats i gaturummet. Cykelväg saknas på Vivestavägen. 
På Sundsörsvägen (800 meter från planområdet) och från Brannäsvägen (600 meter) 
finns cykelväg in mot centrum. 
 
Mark och vegetation 
Området är kuperat med i huvudsak 
omväxlande partier med gräsmatta 
respektive dominerande tall- och 
blandskog (på både plattare mark och på 
kullar). Morän, Urberg och Glacial lera i 
ungefär lika delar, ej sluttande lera vid 
byggnader. Den naturliga topografin bör i 
största möjliga mån behållas. 
 
En naturvärdesinventering har tagits fram 
för hela fastigheten Vivesta 1:15, 
planområdet omfattar en del av denna. 
Inventeringen fastställer att området 
domineras av ett glest trädskikt av relativt 
likåldriga högväxta tallar. Inom planområdet finns två träd särskilt utpekade, ett träd 
som värdefullt (5 Tall) och ett annat som skyddsvärt (6 Tall). På den skyddsvärda tallen 
finns Tallticka som är rödlistad, nära hotad signalart, varför det är önskvärt att träden 
här i största möjliga mån bör sparas.  
 
Inom streckat område mellan 5 Tall och 6 tall finns även grupper av träd som är nära 
att uppnå klassificeringen för värdefulla träd. Inom det streckade området 
rekommenderas därför att i möjlig mån bevara träd med varierande ålder för att erhålla 

Bildklipp från Naturvärdesinventeringen, sida 9.  
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ett trädbestånd med åldersvariation, kontinuitet, biologisk mångfald och 
rekreationsvärde.  
 
Värdefulla och skyddsvärda träd är viktiga 
inslag i landskapet som bidrar till biologisk 
mångfald. Det rekommenderas därför att 
samtliga eller så många som möjligt av 
träden sparas inom området. 
 
Geotekniska förhållanden 
Området består av berg i dagen eller ett 
tunt humuslager och morän. Föreslagen 
byggnation bedöms genomförbar utan 
grundförstärkning.  
 
Fornlämningar 
Det finns inga kända fornlämningar inom 
området. Om fornfynd eller fornlämning 
påträffas ska arbetet omedelbart avbrytas 
vad gäller fyndplatsen eller fornlämningen 
och dess närmaste omgivning. Anmälan 
ska omedelbart göras enligt Kulturmiljölag 
(1988:950) 2 kap 5§, till Länsstyrelsen. 

Miljökvalitetsnormer vatten 
Miljökvalitetsnormer används inom 
vattenförvaltning för att vid en viss 
tidpunkt uppnå kvalitet i vattenstatus. 
Vattendrag ska nå god ekologisk och 
kemisk status för att förbättra miljön. 
Enligt EU-direktiv får statusklasser 
inte försämras, varför hänsyn 
behöver tas vid nyproduktion.  
 
Aspafjärden kategoriseras i VISS 
som tillhörande Östergötlands och 
Stockholms skärgård (så kallat 
mellankustvatten). 
Vattenförekomsterna nedströms 
Aspafjärden bedöms inte beröras. 
Aspafjärden har måttlig ekologisk 
status (se Tabell 1). Kvalitetsfaktorn 
Växtplankton är klassad som måttlig 
och näringsämnen som måttlig eller 
dålig. Tillförsel av kväve till 
vattendrag sker främst från jordbruksmark, medan fosfor ofta följer med avloppsvatten. 
Aspafjärden uppnår ej god kemisk status på grund av att kvalitetsfaktorerna prioriterade 
ämnen PBDE och kvicksilver ej uppnår god status.  
 
För Aspafjärden är miljökvalitetsnormen (MKN) God ekologisk status 2027 samt God 
kemisk ytvattenstatus. Långväga atmosfärisk deposition av kvicksilver och PBDE till 
mark och vatten har resulterat i att samtliga vattenförekomster i Sverige överskrider 
sina gränsvärden för PDBE och kvicksilver i fisk. Sverige har därför beslutat att göra ett 
nationellt undantag för dessa ämnen (Undantag, mindre strängt krav) då det bedöms 
vara tekniskt omöjligt att åtgärda i dagsläget. De nuvarande halterna av PDBE och 
kvicksilver får dock inte öka. 

Tabell 1. Statusklassning Aspafjärden (VISS, 2021b. Bromerade 
difenyletrar = PBDE 

Utskrift från SGUs kartvisare (2022-05-13) Jordarter 
1:25 000–1:100 000. Röd = Urberg. Gul/Orange 0= 
Glacial lera. Ljusblå = Sandig morän. Planområdet 
ungefärligt markerat med mörkblå linje. 
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Hälsa, risk och säkerhet 
 
Förorenad mark 
Med tanke på tidigare markanvändning i området bedöms det inte finns förorenad mark 
inom eller angränsande till planområdet. 
 
Radon 
Vid detaljerad undersökning och bedömning av radonsituationen vid planläggning eller i 
samband med nybyggnation delas marken in i hög-, normal- och lågradonmark. 
Radonkartläggning finns på kommunnivå och visar att det inom planområdet är 
normala (10-50 kBq/m³) halter. Radonhalten kan variera mycket inom relativt korta 
avstånd. Fastighetsägaren behöver vara medveten om risken och kontrollera 
radonhalten i befintlig byggnad samt vidta eventuella radonsänkande åtgärder. Nya 
byggnader bör uppföras på ett sätt som säkerställer att radonhalten inte överskrider 
gällande riktvärden i bostäder. 
 
Buller 
Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för trafikbuller vid bostäder (nyproduktion) 
som har fastställts av riksdagen (Infrastrukturinriktning för framtida transporter, prop. 
1996/97:53). 

- Ekvivalent ljudnivå högst 55 dBA utanför fasad och 30 dBA inomhus  
- Maximal ljudnivå högst 70 dBA på uteplats och 45 dBA inomhus nattetid 

 
Tillämpning av riktlinjerna ska ske utifrån vad som är tekniskt möjligt samt ekonomiskt 
och miljömässigt rimligt. Några bullerstörningar föreligger inte finnas idag, då området 
ligger avsides och främst trafikeras av boende och badgäster. Den tunga trafik som 
trafikerar området är renhållningsfordon för sophämtning samt snöröjning. Inga 
fastigheter berörs i en sådan utsträckning att det påverkar möjligheterna att skapa goda 
boendemiljöer.  
 
Skyddsrum 
Området omfattas inte av kommunfullmäktiges beslutade kommunala 
skyddsrumsområde.  
 
Översvämning 
Någon risk för översvämning, erosion eller skred torde inte föreligga. Den risk som 
finns gäller stigande havsnivå, hanterats genom att ingen byggnation placeras på en 
lägre nivå än +2,5 m över 0-nivån i höjdsystemet RH 2000. (2019 hade kommunen ett 
medelvattenstånd på ca 10 cm över nollplanet). 

Teknisk försörjning 
Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. 
Utbyggnad i området pågår för omkringliggande fastigheter. Oxelö Energi ansvarar för 
utbyggnaden även inom planområdet.  
 
El är utbyggt fram till planområdet och den nya byggnationen kan koppla på sig på det 
befintliga nätet. Omdragning av befintlig luftledning pågår. 
 
Fiber är framdraget till planområdet och servisledning regleras via markavtal eller 
nyttjanderättsavtal. 
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5 PLANFÖRSLAG 
Sammanfattning 
På fastigheten Vivesta 1:15 södra del önskas 
skapa möjlighet för att uppföra 7 nya 
bostadshus. I nuvarande förslag placeras de 7 
fastigheterna samlat med en väg som går 
runt. Detta skapar även en tydlig gräns mellan 
den nya bebyggelsen, badet och 
husvagnsuppställningsplatserna samt ger 
möjlighet att bevara flera träd som pekats ut i 
naturinventeringen. 
 
Planförslaget innebär att: 
- Byggrätter för bostadsbebyggelse i sju 

fristående villor, á 130 m2 med en 
nockhöjd på 6 meter och taklutning 14-30 
grader.  

- Runt bebyggelsen anläggs ny lokalgata 
som även fungerar som tydlig 
avgränsning mot befintlig 
husvagnsuppställning, samt ger möjlighet 
till god framkomlighet för transporter och 
ev. framtida kollektivtrafik.  

- Nya parkeringsplatser för badet 
iordningställs längs med gatan, samt ny 
infart skapas till 
husvagnsuppställningsplatsen.  

Föreslagen struktur, bebyggelse  
Bostadsbebyggelse (B)  
Storleken på tillkommande bebyggelse har anpassats till befintliga byggrätter i 
angränsande detaljplan för Granliden, vilket ger en maximal byggrätt på 130 kvm 
huvudbyggnad och för komplementbyggnad 50 kvm. (e1 och e2). Den nya 
villabebyggelsen (f1) ska uppföras med träfasader (f2) och med en taklutning om minst 
14 grader (o1) och högst 30 grader (o2), samt utformas som sadeltak (f3).  
 
För att uppnå syftet att bevara 
småhuskaraktären samtidigt som 
områdets tillåts att utvecklas har 
högsta nockhöjd reglerats till 6 
meter och 4,5 m för 
komplementbyggnader (h). Detta 
innebär i praktiken att en och en 
halvplans hus tillåts med en 
takhöjd om 1,9 meter på vinden.  
 
Fastighetsindelningsbestämmelser  
Kvartersmarken för bostäder utgörs av en total yta om ca 7200 m2. Intentionen är att 
fastigheterna ska ha samma storlek som tillåts i angränsande detaljplan (minst 1000 
kvadratmeter). För att skapa en viss flexibilitet kring bildandet sätts dock minsta 
fastighetsstorlek till 950 kvadratmeter. Detta underlättar anpassning av de sju 
fastigheterna i förhållande till platsens naturvärden och topografin. 
 
 

Illustration över ny bebyggelse. 
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Mark och vegetation 
Viktigt för den tillkommande villabebyggelsen är att nyttja platsens naturliga 
förutsättningar så att utsikten och närheten till vattnet tas tillvara. Den nya bebyggelsen 
ska därför anpassas till befintlig topografi och naturvärden. Variationen mellan 
förutsättningarna för varje fastighet är stor. Val av grundläggning och eventuella 
markingrepp behöver övervägas noga, därav har ett antal bestämmelser införts på 
plankartan. Förbud mot källare (b1) samt att byggnaders placering ska anpassas till 
fastighetens naturliga topografi och terräng för att minimera ingreppen i marknivåerna 
och säkerställa karaktären. Schaktning och fyllning ska så långt som möjligt undvikas 
och är inte tillåtet annat än i nära anslutning till planerad byggnad eller för att möjliggöra 
infart till planerad byggnad samt nedgrävning av ledningar (b2).  
 
Inom området finns en samling av träd, till 
vilka hänsyn ska tas vid placeringen av 
hus. I naturvärdesinventering identifieras 
särskilt två värdefulla tallar inom tänkt 
område för nya bostäder. Dessa två träd 
skyddas genom bestämmelser på 
plankartan och tillkommande bebyggelse 
ska placeras för att minimera skada på 
dessa träd (n3- n4, sekundära 
egenskapsgränser). Mellan de skyddade 
träden krävs att anpassning sker utifrån 
platsens förutsättningar, därför finns ett 
korsmarksområde (sekundär 
egenskapsgräns) inritat mitt på planen som 
markerar en grupp av träd som behöver 
sparas för att långsiktigt säkra biotopen av 
tallar samt värna om områdets karaktär 
(n5). Inom korsmarken krävs marklov för 
fällning av träd (a5) men det går att varsamt 
bygga komplementbyggnader.  
 
Norr och direkt sydväst om korsmarken är 
fastigheterna belägna på bergsknallar vars 
topografi är viktig för naturupplevelsen i 
området. Viktigt att tänka på är att bestämmelsen om att anpassa byggnaden till 
fastighetens naturliga topografi kan försvåra tillgängligheten samt påverka 
byggnadernas höjd.  
 
Några allmänna platser för natur eller park igår inte i planförslaget.  
 
Upphävande av strandskydd  
Enligt gällande strandskyddslag 
återinträder strandskyddet 
automatiskt i en ny detaljplan och 
måste upphävas på nytt om ett 
sådant behov uppstår.  
Planområdets gräns hamnar ca 90 
meter från strandkanten, vilket medför att mindre del av planområdet berörs av 
strandskydd. Allmänhetens tillgänglighet genom fri passage påverkas inte av 
planförslaget genom att allmän plats säkerställs i form av lokalgata, mellan 
tillkommande bebyggelse och området för Natur i gällande plan. Endast ett mindre 
strandskyddat område utgörs av kvartersmark för bostäder. Strandskyddet föreslås 
upphävas inom denna begränsade del av planområdet.  

Illustration över fastighetsarea samt byggbar mark inom varje 
fastighet (avstånd till fastighetsgräns 4,5 meter illustreras i 
bilden som streckade linjer och mörkgrön yta), samt byggrätter 
brunt (inkl. bygglovsbefriat, i grått). Skyddade träd illustreras 
med gröna cirklar. 
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Det skäl som ligger till grund för upphävandet är att området redan är ianspråktaget för 
campingplatsen till väster och badet i öster, samt kringliggande fritidshusbebyggelse. 
Ytan inom planområdet saknar därför betydelse för strandskyddets syfte. 
Strandskyddet föreslås upphävas inom GATA (a2) och inom kvartersmark (a3, sekundär 
egenskapsgräns). Inom kvartersmark är hela ytan, cirka 150 kvadratmeter, försedd 
med prickmark och får inte bebyggas. 
 
Dagvatten  
Lokalt omhändertagande av dagvatten är att föredra, varför ytor för parkering inte får 
asfalteras på kvartersmark (n1). Vidare bör omhändertagande av dagvatten från 
byggnader samlas på respektive fastighet, för att inte minst kunna användas för 
bevattning under sommarhalvåret. Öppna diken mellan fastigheter och vägbana kan 
fördröja höga flöden vid stora mängder nederbörd.  
 
Planområdet ligger inom kommunens VA-verksamhetsområde. Dagvatten bedöms 
dock kunna omhändertas lokalt genom att inte hårdgöra yta och spara vegetation. 
Takavvattning kan ske till magasin (tunnor eller dylikt), inte minst som en 
dricksvattensbesparande åtgärd. Grusade gångytor och grönytor kan också utgöra ett 
effektivt system för rening och fördröjning av takvatten. Maximalt 50% av 
fastighetsarean får hårdgöras (n2), i detta inkluderar byggnadsarean (den plats som 
byggnaderna tar på marken). Syftet med begränsningen är fördröjning och infiltration 
av dagvatten.  
 
Planområdet ligger inom delavrinningsområde Aspafjärden vars ekologiska status 
bedöms som måttlig. Problemen består främst av tillförseln av näringsämnen. 
Tillkommande bebyggelse tros inte påverka Aspafjärden i någon större omfattning, då 
utbyggnaden är begränsad samt att bostäderna kommer anslutas till det kommunala 
VA-bolaget och inte ha enskilda avlopp.  

Föreslagen trafik, vägstruktur 
Planområdet nås via Vivestavägen som ansluter till Baravägen vid trafikplats 
Peterslund. Från Baravägen är det cirka 1,5 kilometer till planområdet. Vivestavägens 
standard bedöms som tillräcklig för att klara den framtida ökade trafikmängden som 
uppstår till följd av detaljplanen. I anslutning till fritidshusområdet Granliden finns det 
även en gång- och cykelväg till och från centrum.  
 
Mark inom fastigheten Aspa 2:8 som planläggs som allmän plats (gata) nyttjas som in- 
och utfartsväg av fastigheterna Vivesta 1:20-1:23. Framkomlighet till fastigheterna ska 
fortsatt vara möjligt och utformningen får inte påverka deras framkomlighet. Befintlig 
väg (Niclaslundsvägen) till badet och cafét lämnas i sin nuvarande dragning med 
dubbelriktad körning. Begränsning av in och utfartförbud har ritats in på plankartan för 
att säkerställa att möjligheterna till parkeringarna avsedda för badet inte riskerar hamna 
i konflikt med infarter. Vägsträckningen fram till badet utgörs av kommunalt 
huvudmannaskap för att säkerställa handlingsfrihet för kommunen. 
 
Vägområdet för lokalgatan har ritats med 10 meter bredd i detaljplanen för att inrymma 
framtida trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Dess inritade bredd betyder att själva 
vägbredden fortfarande kan vara mindre, men utgör de område som behövs för vägens 
bestånd, drift och underhåll. En vägbredd på 3,5 meter är vanligt förekommande i 
området och bedöms vara en bra riktlinje även inom det tillkommande området. Några 
bestämmelser om utformningen av gatan runt den tillkommande bebyggelsen finns inte 
då gatan är föreslås ha enskilt huvudmannaskap.  
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Parkering 
Parkering ska ordnas av fastighetsägare på egen fastighet. Ny yta för parkering till 
badet föreslås på gatumark, som idag delvis utgörs av vändplanen. Behovet av 
vändplanen tros upphöra då den nya vägen runt bostadshusen kommer kunna ersätta 
och fungera som vändning för större fordon, så som sopbilar. För bilar kommer en 
mindre vändplan ordnas vid parkeringen närmast badet. Uppskattningsvis blir antalet 
parkeringsplatser vid badet cirka 60 efter planens genomförande, lika många som i 
nuläget. Under sommarhalvåret kan även gatuparkering vara aktuellt längsmed den 
nya vägdragningen, då antalet besökare till badet ökar vid vackert väder.  

Sociala frågor  
Tillgänglighet och trygghet  
Hela området är tillgängligt för människor med nedsätt rörlighet och 
orienteringsförmåga. Utformningen av gaturummen och den tydliga avgränsningen mot 
tomtmarken gör området enkelt att orientera sig i. Närheten mellan villabebyggelsen 
och badet medför viss ökad trygghet, då folk tenderar att vara hemma under dygnets 
mörka timmar och då möjliggör för att det finns uppsikt i området.   
 
Barnperspektivet  
Barnperspektivet ska uppmärksamma barnens bästa och försöker att ta hänsyn till 
barnens behov. Attraktiva grönområden och utemiljöer främjar barnens psykiska, 
sociala samt fysiska och motoriska utveckling. En varierad naturmiljö uppmuntrar till 
upptäckter, väcker fantasi och kreativitet samt ger utrymme för rika lekupplevelser. För 
att skapa förutsättningar för att barn ska känna sig attraherade av utomhusmiljön måste 
den fysiska miljön planeras utifrån barnets perspektiv.  
 
Trafiken utgör ofta det största hindret för barns rörelsefrihet, barn ska helst kunna röra 
sig självständigt mellan hem, skola, kompisar och aktiviteter. Ambitionen är att 
gaturummet inom området utformas så att fordon håller låga hastigheter. 
 
Hela området skapas med hänsyn till:  
1. Säkerhet och trygghet i hela området för barn.  
2. Barnens kan uppleva i naturen i närområdet.   
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6 DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE 
Organisatoriska frågor 
Tidplan 
Beslut om: 
Samråd februari 2022 
Granskning juni 2022 
Antagande november 2022 
 
Genomförandetid 
Detaljplanens genomförandetid är 10 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. 
 
Lagrum 
Plankartan är upprättad enligt Plan- och bygglagen 2010:900, (SFS:2017:761), samt 
Boverkets allmänna råd (BFS 2014:5) om planbestämmelser för detaljplan.  
 
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Oxelösunds kommun är huvudman för allmän plats (gata) utmed Vivestavägen fram till 
badet. Kommunen är inte huvudman för allmän plats (gata) mellan nya 
bostadsbebyggelsen samt campingen (a1). Lantmäteriet utreder vilka som ska ingå 
genom en båtnadsutredning. För enskilt huvudmannaskap på allmän platsmark krävs 
särskilda skäl:  

• Kommunen har av tradition enskilt huvudmannaskap i liknande områden. Gamla 
fritidshusområden i Oxelösunds kommun har enskilt huvudmannaskap för väg, 
utan undantag och oavsett permanentningsgrad. Exempel på områden som har 
liknande karaktär med enskilt huvudmannaskap för väg är Jogersö, Danvik, 
Djursvik, Lastudden och Granliden. Det är alltså en fråga om lika behandling.  

• Planområdet bedöms under överskådlig tid ha fritidshuskaraktär trots förekomst 
av permanentboende. Området kan inte betraktas som tätortsnära då det ligger 
perifert och är relativt glesbebyggt. Den topografi och natur som omger och finns i 
nära anslutning till planområdet bedöms stärka fritidshuskaraktären. I sådana 
områden är även PBL-kommitténs bedömning att det bör vara enskilt 
huvudmannaskap (SOU 2005:77)  

 
Exploateringssamverkan 
Det är exploatören som ansvarar för iordningställande av allmänplats med enskilt 
huvudmannaskap, lokalgata med tillhörande diken. Tillika utbyggnad av kvartersmark 
för bostadsändamål vad avser utförande, kostnader samt framtida drift och underhåll. 
Ansvaret omfattar samtliga anläggningar inom kvartersmark, så som lösningar för 
dagvattenhantering.  
 
Avtal (Exploateringsavtal, markupplåtelseavtal) 
Planens genomförande omfattar iordningsställande av privatägd kvartersmark, allmän 
plats för ny gata omfattas av enskilt huvudmannaskap. Något exploateringsavtal 
kommer utifrån detta inte upprättas mellan kommunen och exploatören för att reglera 
kostnader och genomförandet av detaljplanen.  
 
Utförande av anläggningar inom allmän platsmark och i anslutning till planområdet, 
inklusive projektering och upphandling, som föranleds av detaljplanen utförs av 
kommunen på exploatörens bekostnad. Återställande och andra liknande åtgärder 
utanför planområdet ska utföras i samband med berörda fastighetsägare.  
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Exploatören ska samverka med ledningsägare och berörda kommunala förvaltningar så 
att samordning sker avseende ledningsdragning och eventuella flyttar av ledningar. 
Exploatören bekostar samtliga anpassnings- och återställningsarbeten på intilliggande 
fastigheter till följd av bygg- och anläggningsarbeten, inom eller i anslutning till 
planområdet. 
Markupplåtelseavtal kommer krävas mellan fastighetsägare och Oxelö Energi för 
avsättning till ledningar för vatten och avlopp.  

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsbildning  
Genomförandet av planen kommer att innebära lantmäteriåtgärder för att tillskapa nya 
bostadsfastigheter. Avsikten med området är att bilda bostäder som ägs av enskilda.  
Förrättningen initieras och bekostas av exploatör. Ansökan sker till Lantmäteriet. 
 
Fastighetskonsekvenser 
Det finns idag två servitut som berör fastigheterna Vivesta 1:15 samt Aspa 2:8. Vid 
kommande lantmäteriförrättning kommer dessa att behöva tas bort då de inte längre 
blir aktuella när vägen runt nya bebyggelsen blir allmän gata samt ny vändplan skapas 
på Aspa 2:8.  
Lokalgator inom området har egna föreningar medan den större Vivestavägen sköts av 
Brannäs GA2 (Brannäs-Vivesta vägförening). Nya fastigheter inom planområdet 
behöver dels anslutas till vägsamfällighet för lokalgatan, dels till Brannäs GA2. 
Ledningsrätter och övriga rättigheter 
Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med exploatören 
avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Avtal avseende 
omläggning av ledningar bör tecknas mellan ledningsägaren och exploatören innan 
detaljplanen antas av kommunen, för att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader, 
utförande samt ansökan om ledningsrätt. 

Namnsättning 
Inget särskilt kvartersnamn föreslås. Vid 
fastighetsbildning förväntas fastigheterna ha 
beteckningen Vivesta. För vägarna i området 
samt den nya vägen föreslås en förändring av 
vägnamnen. Vivestavägen föreslås förlängas 
till kommunens parkering vid Vivestabadet. 
Niclaslundsvägen som idag börjar vid 
vändplanen på Vivestavägen, föreslås istället 
bestå av den nya vägen samt den sista biten av 
vägen upp mot det före detta strandcaféet.  
Numrering av Niclaslundsvägen ska följa 
gängse regler. På västra sidan bör det lämnas 
utrymmet för ytterligare bostäder. 

Ekonomiska frågor 
Kostnader för framtagandet av detaljplan 
Detaljplanen bekostas genom 
plankostnadsavtal mellan fastighetsägaren och 
kommunen. Planavgift ska inte tas ut vid 
bygglov.  
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Tekniska frågor 
Vatten och avlopp, elnät, fiber och fjärrvärme finns i anslutning till planområdet. 
Exploatören bekostar anslutning. Dagvatten ska omhändertas lokalt genom infiltration, 
magasinering och fördröjning. 
 
Tekniska utredningar 
Översiktlig markundersökning –  
 
 Markförhållanden har sådan sammansättning och bärighet att en 

grundläggning utan grundförstärkning är helt möjlig. Grundläggning medelst 
platta på mark utföres på kapillärbrytande och dränerande lager om minst 15 
cm med överliggande cellplastisolering sedan det ytliga humuslagret har 
bortschaktats. Vid grundläggning med krypgrund bör humusjorden 
bortschaktas och plintar gjutes på frostfritt djup med en platta under plinten 
med sådan storlek, dimensionerad efter tillåtet grundtryck. Den översiktliga 
markundersökning bifogas i sin helhet. 
 

  



MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, OXELÖSUNDS KOMMUN 

21 

7 KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 
Förenligt med översiktsplan och miljöbalken 
De aktuella förslaget till detaljplan bedöms vara förenlig med en från allmän synpunkt 
lämplig användning av mark- och vattenresurser. De åtgärder som föreslås i 
detaljplanen är förenliga med gällande översiktsplan. Detaljplanen bedöms inte strida 
mot andra lagar och förordningar eller föreskrifter, vad gäller lämplig markanvändning 
eller mot bevakning av riksintressen. 
 
Miljökvalitetsnormer  
Miljökvalitetsnormer bedöms inte påverkas negativt av planförslagets genomförande. 
De nya bostäderna kommer anslutas till kommunalt vatten och avlopp, vilket inte borde 
medföra någon markant ökning av fosfor. Uppskattad trafikökning vid planens 
genomförande bedöms som mycket liten och bedöms därför inte medföra någon större 
risk för att miljökvalitetsnormerna överskrids. 
 
Kulturmiljö 
Ett antikvariskt utlåtande med konsekvensbeskrivning upprättades i april 2022 på 
uppdrag av fastighetsägaren. Den sammanfattade bedömningen var att den 
bebyggelse som är kulturhistoriskt värdefull ligger avgränsat från planområdet och det 
kulturhistoriska värdet påverkas inte nämnvärt av tillkommande bebyggelse. Däremot 
finns det viktiga miljöskapande komponenter och kvalitéer på platsen som behöver 
tillgodoses, främst för att skapa en bra relation till de områden som planen gränsar till 
mot nordost, ned mot badet. Bergsklacken och dess vegetation mot badet ses som en 
viktig sådan miljöskapande komponent som samspelar med slänten ned mot 
badplatsen och den glesa tallskogen. Att tillvarata landskapsbilden är viktigt för 
området i helhet. För att skydda den tallbevuxna bergsklacken behöver tillkommande 
bebyggelse anpassas till platsens värden med stor hänsyn till topografin och 
vegetationen på liknande sätt som gjordes när sommarstugeområdet uppfördes.  
 
Bedömningen är att det bebyggelsetillskott som planen presenterar i huvudsak bör vara 
acceptabelt betraktat från PBL 2 kap 6 §. I relation till området i stort innebär planen 
också en ganska liten exploatering. Områdets historiska karaktär består av mindre 
sommarstugor men det finns även ett flertal hus som i storlek och höjd 
överensstämmer med den bebyggelse som planeras i planen. Mot söder och mot öster 
gränsar exempelvis planområdet till bebyggelse som i likhet med planförslaget har 
liknande höjder och storlek. Mot norr gränsar dock planområdet till byggnader som 
bedöms vara viktiga ur kulturhistorisk synvinkel men dessa ligger på ganska stort 
avstånd från planområdet. Konsekvenserna för denna omgivande bebyggelse och för 
planområdets interaktion med bebyggelsen bedöms inte vara särskilt stora. 
 
 
 
Medverkande 
Det nu aktuella planförslaget är framtaget av Carlstedt Arkitekter AB i Nyköping genom 
planarkitekt Karin Tibbelin samt arkitekt Kajsa Blohm.  
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Bakgrund och syfte 
Fastighetsägarna till Vivesta 1:15 fick positivt planbesked av Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 2020-01-22 § 5.  
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ett tillskott av bostadsbebyggelse mellan 
befintliga områden, främst innehållande fritidshus med viss grad av permanentboende. 
Särskilt viktigt är placeringen av byggnaderna med hänsyn till topografin och att 
värdefulla naturvärden och träd bevaras. Tomterna ska tydligt gestaltas så att de inte 
ger upphov till en känsla av att den kommunala badplatsen privatiseras.   
 
Planförslaget innebär i huvuddrag att: 
- Sju nya fastigheter bildas för bostadsändamål.  
- Ny väg byggs runt tillkommande bebyggelse som ersätter befintlig vändplan. 

Parkeringar till badet blir möjligt inom gatumark. 
- Den nya bebyggelsen ska ha samma formspråk och skala som omkringliggande 

bebyggelse. 
- Särskilt viktigt är anpassningen till topografin och befintliga träd samt övriga 

naturvärden. 
 
Planförfarandet 
Granskning genomfördes 6 juli – 21 augusti 2022. Handlingarna har funnits uppsatta på 
kommunens bibliotek Koordinaten, i kommunhusets entré samt på kommunens 
hemsida.  
Underrättelse om granskning har sänts till berörda enligt sändlista. Annonsering i den 
lokala dagstidningen Södermanlands Nyheter skedde den 9 juli 2022. Kungörelse har 
publicerats på kommunens digitala anslagstavla 6 juli 2022. 
Granskningsutlåtandet redovisar inkomna synpunkter under samrådet från allmänhet, 
myndigheter och övriga. 
 

 
 



MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, OXELÖSUNDS KOMMUN 

3 

Inkomna synpunkter  
Under samråd/granskningstiden har 9 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. 
Fastighetsägare samt Vivesta Husvagnsförening (2022-07-31)  
Synpunkt 1: 
En lösning för infrastrukturen Vivestavägen måste till innan man detaljplanerar för 
ytterligare året runt boende i området. Det blir redan nu fler och fler fastboende och 
därmed en betydande ökning av vägtrafiken då både Brasstorp och Granliden området 
nu har tillgång till kommunalt vatten och avlopp året runt. Vägen är ytterst olämplig 
för den blandning och mängd av motorfordon och oskyddade trafikanter som det 
redan är i dag. 
 
Vi undrar även om vad planbeskrivningen grundar sitt antagande av Vivestavägens 
standard på för fakta, se citat: 
Vivestavägens standard bedöms som tillräcklig för att klara den framtida ökade 
trafikmängden som uppstår till följd av detaljplanen. 
 
Vägen har de senaste åren farit väldigt illa av den trafikbelastningen som 
uppgraderingen av el, vatten och avloppsnätet medfört. Den kommer framledes även 
att få en ökad trafikering under tjällossningsperioden som inte förekommit i någon 
betydande grad tidigare och detta är inte till det bättre. 
 
Synpunkt 2 
Vi tycker det är olämpligt att anlägga en gata direkt mot området där husvagnscamping 
sker i dag och så kommer det även att förbli framledes då Vivesta husvagnsförening 
har ett långsiktigt arrendeavtal av området. Enligt planbeskrivningen avses den nya 
gatan bland annat ersätta nuvarande vändplanen för större fordon se citat nedan, gatan 
kommer då även att användas av badgäster och andra söndagsåkare som redan i dag 
medför att en hel trafikanter tar sig en tur in på Vivestavägen för att bara se sig om, 
fordonstrafiken blir en säkerhetsrisk för husvagnscampingen och sannolikt kommer 
trafiken även att upplevas som störande vilket sammantaget medför en väsentlig 
miljöförsämring för de boende på husvagnscampingen. 
 
Om inte vägen projekteras om och dras inne bland husen eller på något annat sätt så 
bör det anordnas någon form av riskreducerande barriär mot husvagnscampingen för 
att eliminera påkörningsrisken. 
 
Citat ur planbeskrivningen angående vändplan: 
Behovet av vändplanen tros upphöra då den nya vägen runt bostadshusen kommer 
kunna ersätta och fungera som vändning för större fordon 

Kommentar: Vivestavägens standard har bedömts tillräcklig utifrån tillskottet av 
7 villatomter vilken är den fråga som hanteras i den här detaljplanen. 
Vivestavägens standard är dock något som Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer behöver lyftas i ett annat forum och 
tar frågan vidare i kommunen. 
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De stora fordon som avses är i huvudsak sophämtning. Övriga fordon kan 
vända på den nya vändplan som anläggs i vid Vivestabadets befintliga 
parkering. Kollektivtrafik är inte aktuellt i dagsläget. Eftersom gatan planläggs 
med enskilt huvudmannaskap finns möjlighet för delägarna att reglera 
möjligheten att åka på vägen och på så vis minska trafikmängden, till exempel 
genom att enkelrikta vägen. 

Privatperson (2022-08-03)  
Läser till min förfäran att Vivesta ska bebyggas med 7 villor som tvärt emot vad som 
skrivs i stadsplaneringen kommer att ockupera Vivesta havsbad som sitt eget lilla bad. 
Jag vet inte vem som ska tjäna pengarna på försäljningen av dessa tomter, om det är 
kommunen eller en privat ägare till marken. Men stilla er, det finns inte tillräckligt 
med rekreationsmöjligheter för allmänheten Femöre naturreservat är utslitet av alla 
besökare och Vivesta fullt en vacker sommardag. Dessa villa ägare kommer betrakta 
stranden som sin förmodligen som på Lidingö göra enskild väg av vägen till badet, 
försvåra för allmänheten att ta sig dig. 
 
Ska bara förmögna Stockholmare och rika sommarstugeägare ha tillgång till 
stränderna i Södermanland? Hur kan en socialdemokratisk styrd kommun som 
Oxelösund planera för detta? Det är redan så i Vivesta, sommarstugeägare som 
förmodligen inte har strandrätten sätter ut utemöbler alldeles vid standkanten så ingen 
kan gå eller fiska där. 
 
Planering av 50 parkeringsplatser ska visserligen göras, ska hela Vivesta asfalteras 
och kommunen hänvisar till andra bad. Vart då? Femöre är så använt att det är utslitet, 
Jogersö det är fullt, kanske det kan finnas en plats i Stenviksbadet för den i lägenhet 
boende. 
 
Dessa planer att förtäta vid mitt vattenhål och badplats Vivesta är ytterligare en 
anledning för mig att flytta till Ystad kommun, där kommunen verkar för att 
underlätta bad i Östersjön och kommunalskatten är lägre. Jag protesterar emot dessa 
planer att bygga villor i Vivesta. 
 
Kommentar:  
Vägen fram till badet (den östra vägen) är allmänplats GATA och planförslaget som 
det nu är utformat innebär att Oxelösunds kommun behåller huvudmannaskapet. 
Bommar eller andra typer av försvårande för allmänheten att nyttja kommunala vägar 
är inte- och kommer inte att vara tillåtet. Dessa vägar är för alla och Vivestabadet ska 
fortsatt vara till för alla – kommunen äger fortsatt marken där vägen går fram till badet 
och markytorna vid själva badet (fastigheten Aspa 2:8). 
 
Endast Gatumark med bestämmelsen a1 är väg med enskilt huvudmannaskap för 
vilken fordonstrafik kan begränsas. Allemansrätten gäller alltid på allmän plats. 
Merparten av parkeringsplatserna på allmänplats GATA (på kommunens fastighet 
Aspa 2:8) finns redan. Ett antal extra platser behövs när parkering flyttas från den 
privatägda fastigheten Vivesta 1:15 till kommunens mark och dessa kommer i 
huvudsak att anordnas längs med vägen. 
 
På den samfällighetsägda fastigheten Aspa 1:6 nordöst om Vivestabadet finns många 
bryggor men strandremsan mellan vattnet och de privata tomterna är allmän plats 
Natur-mark som ska vara tillgänglig för alla. 
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Lantmäteriet (2022-07-22)  
GRUNDKARTAN  
Fastighetsbeteckningar i grundkartan saknar traktnamn.  
SVÅRTOLKADE PLANBESTÄMMELSER  
- I teckenförklaringen ser rutan med korsmark ut som stora prickar.  
 
- Både a2 och a3 visar att strandskyddet är upphävt, vilket kan vara förvirrande. 
Lantmäteriet föreslår att a2 används på båda ställena.  
 
OLÄMPLIGT MED ILLUSTRATION AV FÖRESLAGNA BYGGNADER I 
PLANKARTA  
Lantmäteriet avråder från att illustrera föreslagna byggnader i plankartor. Anledningen 
till detta är att plankartan bör förbehållas för de juridiskt gällande planbestämmelserna. 
I många fall finns det behov av att illustrera möjlig framtida bebyggelse, men istället bör 
då antingen en särskild illustrationskarta upprättas eller illustrationen redovisas i 
planbeskrivningen. 
 
TOMT ELLER FASTIGHET  
I planförslaget har begreppet tomt använts flera gånger. Lantmäteriet vill påminna om 
att begreppet tomt enligt PBL är ”ett område som inte är en allmän plats men som 
omfattar mark avsedd för en eller flera byggnader och mark som ligger i direkt 
anslutning till byggnaderna och behövs för att byggnaderna ska kunna användas för 
avsett ändamål” (definitionen i 1 kap. 4 § PBL). Begreppet tomt har inte någon 
betydelse i äganderättsligt hänseende, medan däremot fastighet är ett 
fastighetsrättsligt begrepp. En fastighet kan ibland innehålla flera tomter och ibland kan 
en tomt kan vara uppdelad i flera fastigheter. Eftersom tomt inte är ett fastighetsrättsligt 
begrepp medför det att det i vissa situationer kan vara svårt att  
definiera vilken omfattning tomten har och var tomtgränsen går. Begreppet fastighet är 
därför ofta att föredra i planbestämmelser. 

Kommentar: Grundkartan uppdateras med traktnamnen till antagandet. Även 
korsmarken förtydligas så att korsen framgår bättre. 
Strandskyddets upphävande med två olika bestämmelser kommer sig av att den 
ena gäller för allmän plats och den andra för kvartersmark. Det finns ingen 
möjlighet att använda samma bestämmelse både för allmän plats och 
kvartersmark enligt nu gällande bestämmelsekatalog från Boverket. 
Föreslagna byggnader illustreras inte i plankartan utan i en separat karta, 
nedanför plankartan. 
Begreppet tomt har i de flesta fall ändrats till fastighet. 

Brasstorps Sommarstugeförening ekonomisk förening (2022-08-13)  
Föreningen äger sedan 1998 fastigheten Vivesta 1:24. Medlemmar i föreningen är de 
45 ägarna av fritidshusen på fastigheten. Fastigheten gränsar i väster till det område 
som planen omfattar. Arrendeavtalen med medlemmarna har alltsedan köpet av 
fastigheten omfattat en areal på 800 kvm. Det är en fortsättning på det som redan 
avtalats med de tidigare markägarna. I praktiken disponerar flertalet av medlemmarna 
betydligt större areal än angivna 800 kvm. Vårt område är inte planlagt och någon 
avstyckning av tomterna har inte skett. 
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Genom att vårt område inte är planlagt så får de bestämmelser som föreningen fastlagt 
stor betydelse för vilken byggnation som tillåts inom fastigheten. På årsstämman 2020 
bestämde föreningen att den maximala storleken på huvudbyggnaden ska uppgå till 
100 kvm. Stämman bestämde också att maxhöjden för husen får uppgå till högst 5,85 
m. Vidare bestämdes att övriga tillåtna byggnader får ha följande maximala storlek 40 
kvm, 30 kvm och 15 kvm. Det innebär maximalt 4 byggnader. Husen ska ha träfasad. 
Det finns hus på området som uppförts tidigare som inte uppfyller ovannämnda 
bestämmelser men årsstämmans beslut 2020 får inga konsekvenser för dessa hus. 
Utifrån de uppgifter som lämnats vid senaste fastighetstaxeringen så har huset på 
området storlek enligt nedanstående tabell: 
Ej taxerade vilket normalt innebär låg standard och liten storlek 9 hus 
25 – 39 kvm 9 hus 
40 – 59 kvm 11 hus 
60 – 79 kvm 14 hus 
90 kvm 1 hus 
115 kvm 1 hus 
Totalt 45 hus 
 
I planförslaget har stor vikt lagts på de planbestämmelser som gäller för Granliden. 
Föreningen anser att det även bör vägas in de bestämmelser som råder på 
Brasstorpsområdet och att husen som tabellen ovan visar i alla fall utom ett understiger 
100 kvm. Granliden och Brasstorp ligger på varsin sida om det område som 
planförslaget omfattar och reglerna i de båda områdena och hur det ser ut i praktiken 
bör därför väga lika tungt vid bedömningen av storleken på husen. 
Flera av de planerade husen kommer att ligga på en höjd och med den takhöjd som 
planförslaget anger kommer de att bli klart dominerande och avvikande jämfört med 
den betydligt lägre bebyggelsen runt om i angränsande områden. 
 
Den förlängning av Sundsörsvägen med gång- och cykelväg som kommunen 
genomförde för något år sedan förbättrade väsentligt kommunikationen till Oxelösund. 
Vivestavägen är redan nu i dåligt skick efter alla transporter som skett i samband med 
utbyggnaden av va-nätet.  
 
Genom att allt fler nu bosätter sig permanent i Vivestaområdet, att flera badgäster 
söker sig till badet efter att kommunen tog över badet och den aktivitet som den 
föreslagna utbyggnaden innebär så är risken stor att vägen ytterligare försämras. Det 
vore önskvärt att Vivestavägen får samma standard som Sundsörsvägen med gång 
och cykelväg fram till badet. 
 
Föreningens uppfattning är att en större vändplan belägen ungefär där nuvarande 
vändplan finns som alla fordon kan använda vore att föredra. Den smala grusvägen 
runt området bör enligt vår uppfattning enbart användas för att ta sig till fastigheterna 
och för de som bor på campingen. Att hänvisa tung trafik och eventuell framtida 
kollektivtrafik till denna grusväg och då även passera precis vid entrén till badet finner 
vi ytterst olämpligt. Avfallshantering bör kunna lösas med att ha en gemensam 
uppsamlingsplats för avfall för de sju fastigheterna i anslutning till Vivestavägen. 
Sopbilar behöver då inte åka in på grusvägen. 
 
Den föreslagna lösningen av parkering för badgäster finner föreningen varken lämplig 
eller tillräcklig. Den bästa lösningen vore att kommunen förvärvade den gräsyta i 



MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, OXELÖSUNDS KOMMUN 

7 

närheten av badet som de senaste åren använts som parkering fina sommardagar med 
många badgäster. 
 
Det skulle inte fordra något iordningställande och kräver enbart gräsklippning några 
gånger per år. Att använda den föreslagna smala grusvägen runt området för 
parkeringsändamål när det är många besökare skulle var mycket störande både för 
boende och för camparna. 
 
Den föreslagna lösningen med mindre vändplan nära badet, parkering på båda sidorna 
om Vivestavägen och genomfart för tung trafik ger inte någon säker lösning för gående. 
Det bör beaktas att många barn är i rörelse nära badet och att då ha vändplan för bilar, 
eventuell tung trafik och parkering på båda sidor av vägen är att utsätta oskyddade, 
framför allt barn, för stora risker. 
 
Den föreslagna planen omfattar enbart den södra delen av Vivesta 1:15. För att få en 
helhetsbild av hur kommunen och markägarna tänker om övriga delen av fastigheten 
vore det av stort värde att få del av hur denna del av fastigheten kan komma att 
användas i framtiden. Det är svårt att bedöma enbart den södra delen utan att få del av 
helheten. 
 

Kommentar: De bestämmelser som föreningen beslutat om saknar stöd i Plan- 
och bygglagen men kan givetvis tillämpas inom föreningens område så länge 
föreningen äger marken. De kan dock inte vara ett underlag för kommunens 
planläggning av angränsande områden då de snabbt kan ändras utan att 
kommunen har någon möjlighet till påverkan eller insyn, genom exempelvis ett 
nytt stämmobeslut eller genom fastighetsreglering/försäljning av marken. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tar med sig frågan om Vivestavägens 
standard. Den kan dock inte lösas i denna detaljplan som endast avser en liten 
del av vägen, den enda som idag ligger på kommunens mark.  

Brannäs-Vivesta samfällighetsförening (2022-08-15)  
l vårt yttrande 20220210 påtalar vi den ökande belastningen på vägen och vi kvarstår 
vid vår uppfattning gällande såväl drift som underhåll. 
 
Beträffande huvudmannaskap finns det olikheter i de olika områden som refererats till. 
Denna väg är tillfartsväg till allmänt bad och våtmark samt att det är en 
bruttoviktsbegränsning till max 12 ton. 
 
Under såväl markarbeten, vägbyggande som bostadsbyggande och liknande kommer 
det att belasta Vivestavägen kraftigt och stor risk för stora och kostsamma reparationer 
och underhåll som drabbar de boende utmed vägen som idag finansierar vägen. 
Skall man fortsättningsvis tillämpa likabehandlingsprincipen, som vi uppfattar något 
tveksam i nuläget, så skall den/de planerade vägarna i området inte tillföras nuvarande 
samfällighetsförening. 
 
Vi finner det inte rimligt att nuvarande c:a 200 fastighetsägare/arrendatorer som 
använder befintlig väg skall vara med och finansiera en lokalgata i det nya området. 
De vägar som ansluter till Vivestavägen bekostas till 100% av 
fastighetsägare/arrendatorer inom respektive område och därmed faller 
likabehandlingsprincipen i förslaget. 
 



MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, OXELÖSUNDS KOMMUN 

8 

Vi motsätter oss även förslaget att andelar överförs från Vivesta 1:15 då vår uppfattning 
är att detta blir en tillkommande och utökad trafik på vägen och bör således bli 
tillkommande andelar i vägföreningen. 

 
Kommentar: Planbeskrivningen uppdateras avseende rekommendationerna för 
vägen med enskilt huvudmannaskap och huruvida den ska ingå i Brannäs GA:2 
eller om det ska bildas en egen samfällighet för den biten väg. Hur andelar ska 
fördelas utelämnas ur planbeskrivningen. Det löses i lantmäteriförrättningen. 

 
Privatperson (2022-08-17)  
Vi överklagar igen planbeskrivning o detaljplan för Vivesta 1:15 då väldigt lite av 
tidigare överklagande tagits hänsyn till. 
1. Inledning 

Planens syfte och huvuddrag 
Hänsyn tas inte alls till omkringliggande fastigheter. Sju villor med tomter på 1000 
m2. Var i Granliden och Brasstorp finns det 130 m2 o 6 m höga hus i en klump med 
bara 1000 m2 tomt. 
Parkeringen till bad o campare räcker fortfarande inte till. 

3. Tidigare ställningstagande 
Under riksintressen högexploaterad kust 3 kap o 4 kap Miljöbalken. Planområdet 
ligger inom dessa riksintressen så stor hänsyn måste tas. Strandskyddet bryts 
fortfarande i denna variant. 
Förutsättningar 
Som jag skrev i förra överklagan har det inte funnits någon husvagnsuppställning 
på berörd mark men den användas idag som parkering för badets gäster o 
parkering för husvagnsägarna. 
Buller: för de nybyggda villornas ägare är det nog inget problem med buller men för 
oss som bor där idag är det helt klart att bullret kommer att öka både under 
byggtiden o när det är klart. 

4. Planförslag 
7 villor med 6 m nockhöjd o 130 m2 stora strider mot hur det ser ut idag. Var i 
Granliden och Brasstorp finns permanentboenden som har den tänkta storleken 
men de fastigheterna är utspridda på stora områden. Dessutom är jag tveksam till 
att de tomterna är bara 1000 m2.  
Ev framtida lokaltrafik. Hur skall det gå till på denna lilla väg? 
Återigen för få parkeringsplatser för badets gäster o husvagnsfolket. 
Dessutom vill vi fortfarande inte ha parkeringen som ligger nära vår tomt. Avgaser. 

7. Konsekvenser av planens genomförande 
Vem har bedömt att denna detaljplan bedöms ur allmän synpunkt vara lämplig 
användning av mark och vattenresurser. Inte vi som bor här i alla fall, troligen inte 
badets gäster och inte heller husvagnsfolket. 
Miljökvalitetsnormer 
Uppskattad trafikökning vid planens genomförande som mycket liten. Varför då en 
ev kollektivtrafik. Skall det byggas på den övriga marken som Vivesta 1:15 äger. 
Annars finns det ju rimligen inget behov av kollektivtrafik. 
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Kulturmiljö 
Denna bebyggelse o vägen runt påverkar ju hela miljön för oss som har 
sommarstuga här. I området finns även en hornugglefamilj. Hornugglan är nära att 
bli rödlistad. I 2020 års artdatahandlist står den som nära hotad.  
Hur man skall kunna bygga sju så stora hus o dessutom anlägga en väg runt om 
utan att spränga bort berg o fälla en massa träd förstår inte vi. Hur detta 
villaområde ska smälta in i bef bebyggelse övergår mitt förstånd. Detta strider mot 
PBL kap 2 paragraf 6, god helhetsverkan, hänsyn till natur o kulturvärden. 

Kommentar: Villor med den storleken och med den fastighetstorleken finns utspritt 
över området idag men är tillåtet inom hela området Granliden. Brasstorp är ännu inte 
detaljplanerat och har därför ingen reglerad byggrätt enligt Plan- och bygglagen. 
Campare bör parkera på campingen. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har 
gjort en avvägning för hur många parkeringar som är rimligt att ordna. Fler parkeringar 
skulle innebära minskad natur i anslutning till Vivesta badet och utnyttjas i väldigt liten 
omfattning. 
Hela Oxelösunds kommun ligger inom riksintresset vilket primärt syftar till att skydda 
större oexploaterade områden. Vid Vivesta finns gott om befintlig bebyggelse. 
Strandskyddet påverkas i mycket liten omfattning i planförslaget. 
Skillnaden i trafikmängd efter en genomförd (utbyggd) detaljplan jämfört med dagens 
situation är försumbar i sammanhanget. Under några veckor per år utnyttjas badets 
parkeringar, övrig tid bidrar parkeringen inte till något buller. Antalet parkeringar 
motsvarar är jämförbar med dagens situation. Det är definitivt så att byggbuller är ett 
störande inslag, det är dock övergående. 7 villor går relativt snabbt att bygga och 
perioden med buller torde därför vara hanterbar. 
Det är inte de tillkommande 7 villorna som skulle vara underlag för en eventuell 
kollektivtrafik utan hela Brasstorp – Vivesta – Granliden. Region Sörmland har bedömt 
att det inte är aktuellt i dagsläget men om området får en ökad permanentning vill 
kommunen inte stänga några dörrar i det här läget. 
Bedömningen av planens lämplighet görs av Oxelösunds kommun i samråd med 
remissinstanser. 
En av anledningarna till att vägen ligger runt husen och inte mellan är just ett mindre 
behov av sprängning. Grundläggning ska också ske utan sprängning så långt det är 
möjligt. Bebyggelsen kommer sannolikt inte smälta in eftersom området är väl synligt 
från Vivestavägen och en del skog behöver tas ned. När ett nytt område skapas 
smälter det sällan in i början. Med ny växtlighet på tomterna kommer detta bli bättre 
över tid. Skalan är anpassad utifrån vad som är tillåtet på platsen i övrigt. 
Region Sörmland (2022-08-17)  
Region Sörmland noterar med tillfredställelse att våra synpunkter från samrådet 
beaktats. 
Kommentar: Noterat. 
Länsstyrelsen (2022-08-18)  
Granskningsförslaget har beaktat de synpunkter som framförts i Länsstyrelsens 
samrådsyttrande daterat 2022-02-28. Länsstyrelsen har inget att tillägga i frågan om 
hur granskningsförslaget tillgodoser statliga eller andra allmänna intressen.  
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Länsstyrelsen bedömer därför, med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL 
och nu kända förhållanden, att ett antagande av detaljplanen inte kommer att prövas. 

Kommentar: Noterat. 
Sörmlands museum (2022-08-22)  
Museet fick inte samrådshandlingarna på remiss, men till granskningsskedet har 
kommunen beställt en antikvarisk konsekvensanalys/utlåtande av en extern antikvarisk 
konsult. Analysen är i sig ett utmärkt underlag, och visar på att kommunen 
tagit de kulturhistoriska aspekterna på stort allvar, vilket är mycket positivt. 
 
Detaljplanens övergripande påverkan på områdets kulturvärden bedöms som relativt 
låg, varför planförslaget generellt bedöms som genomförbart ur kulturmiljösynpunkt. 
Det finns emellertid enstaka detaljer som museet anser bör ändras och 
kompletteras innan detaljplanen antas. 
 
Bestämmelsen n2, som i gällande förslag anger att maximalt 50% av fastighetsarean 
får hårdgöras, bör ändras så att den tillåtna procentandelen hårdgjord yta 
minskar, förslagsvis till 35% eller 40%. Bestämmelsen b2, som anger att sprängning, 
schaktning och fyllning så långt möjligt ska undvikas, bör om möjligt skärpas. 
 
Detsamma gäller kravet på bevarande av träd inom området som bör skärpas, vilket 
även påpekas i den antikvariska konsekvensanalysen. Syftet med ändringarna 
är att i så hög grad som möjligt tillvarata områdets befintliga naturliga karaktär. 
Utnyttjandegraden på 130 m2 för huvudbyggnad och 50 m2 för komplementbyggnader, 
är avsevärt större än de befintliga sommarstugorna i närheten av 
planområdet, vars byggnadsvolym och karaktär den nya detaljplanen är tänkt att 
anpassas till. Därför bör utnyttjandegraden minskas. 
 
Vad angår utformning på husen inom planområdet anger detaljplanen inget 
mer förutom lutning på sadeltaken och att fasaderna ska vara av trä. Detta är 
inte tillräckligt för att uppnå en god och sammanhållen bebyggelsekaraktär, och 
kan riskera att området inom kort tid kommer att få ett spretigt utseende. Därför 
rekommenderas att plankartan kompletteras med tydligare utformningsbestämmelser, 
gärna med en tydlig koppling till de äldre sommarstugorna i närheten av 
planområdet. 

Kommentar: Det är beklagligt att museet inte fått utskicket inför samråd. Museet 
finns med i kommunens register över mottagare för ett fysiskt samrådsbrev. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ser ingen anledning att minska på 
byggrätten då det i stora delar av närområdet redan idag är tillåtet att bygga enligt 
föreslagen byggrätt. Planens bestämmelser är direkt hämtade ur angränsande 
detaljplan för Granliden. I denna regleras inte utformning mer än fasadmaterial 
och typ av tak. Förvaltningen har därför bedömt att det är rimligt att reglering här 
sker i samma omfattning. Sannolikheten för att befintlig sommarstugebebyggelse 
i området över tid kommer ersättas, med grund i större byggrätt och kommunalt 
vatten och avlopp, har bedömts som stor. 
Planbeskrivningen förtydligas med att marklovet för fällning av träd syftar till att 
bevara karaktären på området men att träd inom korsmarken kan tas ned 
restriktivt. Bestämmelsen n5 förs in i plankartan för att ytterligare förtydliga detta. 
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Det är dock fortfarande tänkt att det ska gå att passa in komplementbyggnader på 
ett varsamt sätt och då kan enstaka träd behöva tas ned. 

 
Sammanfattning 
Sammanfattningsvis har 9 samrådsyttranden inkommit under samrådstiden. Yttranden 
med synpunkter på planförslaget har bemötts med kommentarer ovan. 
Sammanfattningsvis ändras planförslaget enligt följande: 

• Redaktionella ändringar i planbeskrivningen 
• Planförslagets intention har förtydligats avseende trädfällning inom korsmarken. 
• Marklov för fällning av träd förs in på de två särskilt utpekade träden. 

 
Synpunkter som inte blivit tillgodosedda 

• Flera synpunkter önskar mindre byggrätter inom detaljplanen. Sörmlands 
museum önskar också mer reglering av hur husen ska få se ut. 

• Synpunkt om att lokalgatan ska ligga inne i kvarteret istället för runt kvarteret. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
 
 
Nils Erik Selin   Christoffer Karlström  
Miljö- och samhällsbyggnadschef  Planarkitekt  
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ANTIKVARISKT UTLÅTANDEVIVESTA 1:15

KALLE ANDERBERG BYGGNADSANTIKVARIE

1. Inledning bakgrund
Detta är ett antikvariskt utlåtande med konsekvensbeskrivning som har skrivits på uppdrag 
av fastighetsägaren Vivesta Udde AB som önskar skapa en detaljplan som medger 
bebyggelse av fristående villor på aktuellt område. 

På uppdrag av fastighetsägaren har ett detaljplaneförslag tagits fram av Carlstedts 
arkitekter.
Länsstyrelsen har i ett samrådsyttrande 2022 riktat kritik mot förslaget främst utifrån 
bebyggelsens exploateringsgrad och dess påverkan på landskapsbilden. Länsstyrelsen har 
därför efterfrågat en antikvarisk konsekvensbedömning.
 
Detta utlåtande baserar sig på platsbesök, de handlingar och som tagits fram av arkitekt 
och kommunen samt dokument från Länsstyrelsen. 

Den sammanfattande bedömningen är att planen med vissa anpassningar bör vara möjlig 
att genomföra. Den bedöms inte har någon betydande påverkan på kulturhistoriska värden 
på platsen såtillvida att den bebyggelse som är kulturhistoriskt värdefull ligger ganska 
avgränsat från planområdet. 
Däremot finns det viktiga miljöskapande komponenter och kvalitéer på platsen som behöver 
tillgodoses, främst för att skapa en bra relation till de områden som planen gränsar till mot 
nordost. 

I samband med granskning har planförslaget omarbetats med planbestämmelser och 
rekommendationer som i betydligt större utsträckning än tidigare syftar till att skydda 
topografi och vegetation på platsen

Utdrag ur Länskartan. Vivesta 1:15 är markerat med en ring.  
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KALLE ANDERBERG BYGGNADSANTIKVARIE

2. Fastighetsuppgifter 
Objekt/ fastighetsbeteckning: Vivesta 1:15
Adress: Vivestavägen, Niclaslundsvägen  
Kommun: Oxelösund 
Län: Sörmlands län 

3. Handlingar i ärendet
Planförslag från Carlstedts Arkitekter, 
daterat 2022 04 07, omarbetat 2022 05 11
Samrådsyttrande från Länsstyrelsen i 
Södermanlands län 402-979-2022
Material från Oxelösunds kommun 
avseende nockhöjder 
Material från Sörmlands museum. Utdrag ur 
kulturmiljöprogram. 

4. Gällande skyddsföreskrifter/ 
Kulturhistorisk klassning 

Planen ligger i ett område som 
betraktas som kulturhistoriskt 
värdefullt av kommunen. Området 
är upptaget i den kulturhistoriska 
områdesbeskrivning som utfördes av 
Sörmlands museum 2017. 

Plan- och bygglagen (2010:900)
PBL innehåller både förbud mot 
förvanskning och krav på varsamhet. 
I detta fall är framförallt 2 kap 6§ 
tillämplig som ställer krav på god 
helhetsverkan. Nedanstående text 
är ett utdrag ur paragrafen. Utöver 
punkt 1. finns ytterligare 7 punkter 
men dessa berör inte kultur och 
landskapsvärden:

 ”Vid planläggning, i ärenden om 
bygglov och vid åtgärder avseende 
byggnader som inte kräver lov enligt 
denna lag ska 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,”
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5. Kortfattad historik och beskrivning av 
området 
Inom området ligger Aspa gård som är 
omnämnd sedan 1400-talet. Väster Aspa 
tillhörde från 1638 Stjärnholm. I dag finns 
ingen mangårdsbyggnad kvar på Aspa 
men ett antal ekonomibyggnader berättar 
om gårdens existens. Området Vivesta 
har sannolikt varit odlings och betesmark 
tillhörande någon av gårdarna. Äldre kartor 
visar att området har varit delvis öppet och 
att slänten ner mot badstranden har funnits 
även innan området bebyggdes. 
Vivesta sommarstugeområde med 
campingplatsen och havsbadet växte 
fram under 1930-talet i samband med 
att lagstadgad semester infördes. Den 
traditionella karaktären på området utgörs 
av små sommarstugor väl anpassade till 
landskap och topografi. Delvis är denna 
karaktär väl bevarad.  
Planområdet består av ett område som 
enligt äldre kartor har varit den nordöstra 
änden på en odlings eller ängsmark. Mitt 

i planområdet finns en skogbevuxen 
bergsklack. 

Mot sydost vetter planområdet mot ett 
höjdparti där Krokvägen leder upp till 
bebyggda tomter, både med mindre 
sommarstugor och större hus av året runt 
karaktär.
Även mot väst och nordväst ligger 
bebyggelse som topografiskt befinner 
sig ovanför planområdet. På udden mot 
vattnet ligger några mycket välbevarade 
sommarstugor, sannolikt från 1930-talet. 

Utdrag ur Häradsekonomiska kartan, cirka 1905. Området där planen ingår är markerat med en ring. 
Noterbart är att det inte finns någon bebyggelse i området vid denna tid. Dock finns den öppna ängen som 
planområdet ingår i och mot den nuvarande badplatsen finns också en öppen yta. 
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Flygfoto ca 1960 (Lantmäteriet) 

Ekonomiska kartan från mitten av 1950-talet (Lantmäteriet) 
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7. Kulturhistoriskt värde/ Kulturhistoriska 
värdebärare
Planområdet och dess omgivningar ligger i 
ett äldre sjönära kulturlandskap. Områdets 
huvudsakliga kulturhistoriska karaktär utgår 
dels från detta kulturlandskap och dels 
från Sommarstugorna som till stor del är 
anlagda på naturtomter. Viktiga byggnader 
är exempelvis Vivesta Strandcafé och den 
välbevarade sommarstugebebyggelsen 
som ligger på den norra bergsryggen mot 
vattnet. Viktiga generella värden i området 
är karaktären med fristående villor med 
traditionella takformer och fasader av trä. 
Den glesa skogskaraktären med tallar som 
ljuset spelar mellan och topografin med 
berg som går i dagen är också viktiga 
karaktärsskapande komponenter. 
   

Vivesta Strandcafe, foto från 1952
(Sörmlands museum SLM 52-2289)

Välbevarad sommarstuga på den norra bergsryggen i områdets västra del. 
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Utblick från planområdet mot nordost.

Fastigheten Vivesta 1:21 som ligger i nära anslutning till planområdet
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8. Beskrivning av planförslag 
Detaljplaneförslaget upptar den södra delen 
av fastigheten Vivesta 1:15 och tanken är att 
7 tomter ska tillskapas inom planområdet. 
Mot campingplatsen planeras en mindre 
väg som dels avgränsar bebyggelsen från 
campingen och dels skapar tillfarter till 
tomterna. 
Bebyggelsen är tänkt att bestå av 
friliggande villor med en yta av 130 kvm. 
Husen ska ha sadeltak med en nockhöjd 
på max 6 meter och en taklutning på 14- 30 
grader. 
Bebyggelsen ska ansluta i form och volym 
till befintlig bebyggelse i anslutning till 
planområdet och ambitionen är att träd ska 
bevaras. 

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Kombinerad egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmän plats

LokalgataGATA

Kvartersmark
BostäderB

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
Upphävande av strandskydd

a1 Strandskyddet är upphävt. .

Utformning av allmän plats
parkering Parkeringsplats

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad

Fastighetsstorlek
d Minsta fastighetsstorlek är 1000 m²

Höjd på byggnadsverk
h Högsta nockhöjd på huvudbyggnad är 6 meter och för

komplementbyggnad 4,5 meter.

Markens anordnande och vegetation
n1 Parkeringen ska utformas med dränerande underlag, får ej

asfalteras.
n2 Maximalt 50% av fastighetsarean får hårdgöras.
n3 Trädet får endast fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk
n4 Markens höjd får inte ändras

Placering
p Komplementbyggnader får placeras på ett avstånd till

fastighetgräns om minst 1 meter.

Stängsel, utfart och annan utgång
In och utfart får inte finnas

j Häck eller staket ska finnas mot allmänplats

Takvinkel
o1 Minsta takvinkel är 14 grader
o2 Största takvinkel är 30 grader
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omarbetning i samband med gransKning

I samband med granskning har det 
ursprungliga planförslaget dock omarbetats, 
daterat 2022 05 11. Den omarbetade 
versionen har tydligare bestämmelser 
och riktlinjer för platsens topografi och 
vegetation. Det nya planförslaget har 
ändrad lovplikt för ändring av markens 
höjdläge samt för fällning av träd i den del 
som har bedömts som mest skyddsvärd. 
Diagonalt genom planområdet går 
även en yta som endast får förses med 
komplementbyggnader.  

Plankarta enligt omarbetat förslag från 2022 05 11. Den övre bilden visar hur tomter och bebyggelse är tänkt 
att placeras på planområdet. 
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länsstyrelsens synPunKter 
Länsstyrelsen har i yttrande daterat 
2022-02-28 hänvisat till att man tidigare 
har framfört att en upptrappad skala 
och förtätning av ny bebyggelse kan 
förändra karaktären i området och påverka 
upplevelsen av kulturmiljön negativt. 
Länsstyrelsen hänvisar till Oxelösunds 
styrdokument ”Kulturhistorisk 
områdesbeskrivning” där det framgår att ny 
bebyggelse inom sommarstugeområdet bör 
prövas restriktivt och anpassas till områdets 
karaktär av små och enkla sommarstugor. 
Under rubriken ”Landskapsbilden” 
konstaterar Länsstyrelsen att bestämmelser 
i planförslaget gällande markhöjd endast 
gäller inom de skyddszoner som omger 
de skyddsvärda träden. Man hänvisar 
vidare till kommunens egen formulering i 
planbeskrivningen som anger att sprängning 
och utfyllnad i största möjliga mån bör 
undvikas 

Dassbyggnad och latrinförråd. 
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9. Antikvarisk bedömning och 
konsekvensbeskrivning 
Bedömningen är att det bebyggelsetillskott 
som planen presenterar i huvudsak bör vara 
acceptabelt betraktat från PBL 2 kap 6 §. 
I relation till området i stort innebär planen 
också en ganska liten exploatering jämfört 
med det ursprungliga planförslaget som 
omfattade 30 tomter. Områdets historiska 
karaktär består av mindre sommarstugor 
men det finns även ett flertal hus som i 
storlek och höjd överensstämmer med den 
bebyggelse som planeras i planen. 
Mot söder och mot öster gränsar 
exempelvis planområdet till bebyggelse 
som i likhet med planförslaget har liknande 
höjder och storlek. Mot norr gränsar dock 
planområdet till byggnader som bedöms 
vara viktiga ur kulturhistorisk synvinkel 
men dessa ligger på ganska stort avstånd 
från planområdet. Konsekvenserna för 
denna omgivande bebyggelse och för 
planområdets interaktion med bebyggelsen 
bedöms inte vara särskilt stora.  

På själva planområdet finns idag två 
byggnader som har fungerat som dass 
och latrinförråd. Dessa har ett visst 
kulturhistoriskt värde men detta bedöms 
inte vara i sådan storleksordning att ett 
bevarande med påföljande påverkan på 
planens genomförande skulle vara aktuellt.  
En konsekvens av planförslaget kan vara att 
exploateringen öppnar för att även andra 
markägare vill stycka av tomter och förtäta. 
Samtidigt handlar det i planförslaget om en 
byggnadstyp i form av friliggande villa som 
redan förekommer och som det bör vara 
rimligt att komplettera befintlig bebyggelse 
med.  

När det gäller planens gränser mot öster 
och nordost finns däremot en risk för 
negativa konsekvenser på framförallt 
landskapsbilden.  
Bevarandet av träd är en uttalad ambition 
i planförslaget men sannolikt behöver 
detta formuleras tydligare i form av 
planbestämmelser för att ambitionen 
verkligen ska efterlevas i ett byggskede. 
Nuvarande planförslag skyddar egentligen 
endast två träd.
Bergsklacken och dess vegetation får ses 
som en viktig miljöskapande komponent 
som samspelar med slänten ned mot 
badplatsen och den glesa tallskogen. Här 
ligger också det före detta strandcaféet 
och ett antal karaktärsskapande 
skogsfastigheter, kanske främst Vivesta 
1:21 som även om det är en relativt 
nyuppförd byggnad infogar sig varsamt i 
topografin. Kring dessa landskapselement 
och komponenter finns en visuell och 
upplevelsemässig tyngdpunkt som borde 
skyddas bättre i planen. 
Det bör vara rimligt att placera bebyggelse 
på denna yta om det sker med ett stort och 
medvetet hänsynstagande till topografi och 
vegetation, på liknande sätt som har gjorts 
på grannfastigheten Vivesta 1:21. Kanske 
bör en del av bergsklacken få vara samfälld 
mark med ett utökat skydd av topografi och 
vegetation. 

Utdrag ur planbeskrivningen som visar platsens 
geotekniska förhållanden. Det röda området betecknar 
den tallbevuxna bergsklacken
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Den antikvariska bedömningen är att det 
omarbetade planförslag som har tagits fram 
i samband med granskning är betydligt mer 
hänsynsfullt mot platsens landskapsvärden. 
Detta skapar bra förutsättningar för en mer 
anpassad bebyggelse där landskapsvärden, 
topografi och växtlighet kan samverka. 

Kalle Anderberg 2022-05-03 Reviderad 
2022-05-27
Bebyggelseantikvarie fil.kand. certifierad sakkunnig 
kulturvärden KUL 
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1 INLEDNING 
Ett arbete pågår med att ta fram en ny detaljplan för fastigheten Vivesta 1:15 i Oxelösunds 

kommun. Länsstyrelsen har i ett yttrande föreslagit att en Naturvärdesinventering (NVI) 

genomförs för att en bedömning av eventuell påverkan på naturmiljön ska vara möjlig.  

Sweco tog kontakt med Länsstyrelsen i Södermanland för att klargöra om några undersökningar 

behöver göras utanför detaljplaneområdet eller om en NVI enligt svensk standard inom 

detaljplanegränsen är ett tillräckligt underlag. Detta med tanke på att en utökad båttrafik kan 

medföra indirekta effekter på naturen utanför gränsen. Länsstyrelsen förtydligade (e-post 2020-

04-28) att en NVI inom detaljplanegränsen är tillräckligt men att denna bör kompletteras med ett 

resonemang kring vad en utökad båttrafik kan innebära för fågellivet, såsom i det närliggande 

naturreservatet Strandstuviken. 

I området finns flertalet höga tallar som fastighetsägaren är intresserad av att till delar behålla 

genom att anpassa bebyggelsen. Därför fanns det ett behov av att inventering av värdefulla 

träd.  

Med anledning av detta har Sweco AB, på uppdrag av fastighetsägaren Vivesta Udde AB, 

genomfört en naturvärdesinventering inom detaljplaneområdet. Syftet med en NVI är att 

identifiera, beskriva och värdera områden som är värdefulla för biologisk mångfald. För detta 

finns en svensk standard från Svenska institutet för standarder (SIS) som används i detta 

uppdrag. I uppdraget ingick också att ungefärligt mäta in värdefulla träd samt resonera kring 

eventuella effekter av utökad båttrafik.  

Inventeringsområdet ligger i Oxelösunds kommun, på södra sidan av Stjärnholmsviken, 

nordväst om Oxelösund tätort (Figur 1). Inventeringsområdet är detsamma som gränsen för den 

nya detaljplanen och omfattar både land- och vattenområden. I uppdraget ingick att inventera 

både land och vattenområdet.  
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Figur 1. Planområdet (som också utgör inventeringsområdet) i Oxelösunds kommun, strax norr 
om Oxelösund tätort. 
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2 METOD 
2.1 METODBESKRIVNING NVI 

Inventeringen har genomförts enligt Svensk Standard SS 199000:2014 Naturvärdesinventering 

avseende biologisk mångfald (NVI) – Genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning 

med tillhörande Teknisk rapport (SIS-TR 199001:2014). En översktlig metodbeskrivning finns i 

Bilaga 1. 

2.2 METODVAL NVI I DET HÄR UPPDRAGET 

Naturvärdesinventeringen består av en förstudie och en fältinventering. När det gäller 

nogrannheten har ambitionsnivån Medel valts. Det innebär att naturvärdesobjekt som är minst 

0,1 hektar stora och linjeformade objekt som är minst 50 m långa och 2 m breda har eftersökts 

(se Tabell 1 i Bilaga 1). Inga standardens tillägg har ingått i inventeringen (se Tabell 2 i Bilaga 

1). Detta innebär att lägsta naturvärdesklass som ingå inventeringen är påtagligt naturvärde (se 

mer om metoden i bilaga 1). 

2.3 KRITERIER FÖR INVENTERING AV TRÄD 

Värdefulla och skyddsvärda träd inventerades enligt definitionen av värdefulla och skyddsvärda 

träd som har tagits fram av Ekologigruppen (2017) samt Naturvårdsverkets definition av särskilt 

skyddsvärda träd. Dessa definitioner sammanfattas i Tabell 1. 

Naturvårdsverket (2004) definierar särskilt skyddsvärda träd som:  

• Jätteträd; träd ≥ 1 meter i diameter.  

• Mycket gamla träd; gran, tall, ek och bok äldre än 200 år. Övriga trädslag äldre än 140 

år.  

• Grova hålträd; träd ≥ 0,4 meter på det smalaste stället upp till brösthöjd med utvecklad 

hålighet i stam (eller gren)  

 

Ekologigruppen utecklat metodiken och kompletterat denna klass med två ytterligare klasser 

(Ekologigruppen 2017):  

• Skyddsvärda träd; exempelvis gamla träd (för tall gäller över 150 år), träd påvuxna av 

rödlistade arter, eller hålträd som inte är grova  

• Värdefulla träd; utgörs främst av träd som kan utgöra ersättare till skyddsvärda och 

särskilt skyddsvärda träd. Exempel på värdefulla träd är nästan gamla träd (för tall 

gäller > 100 år) 

 
Tabell 1. Definition av värdefulla eller skyddsvärda träd. Träden definieras utifrån ålder 

(vidkronighet, senvuxenhet, spärrgrenar, stamgrovlek, bark-karaktär), stamdiameter i brösthöjd, 

hål-förekomst, mulmvolym och eventuella artfynd på stam eller i håligheter. Ett av kriterierna 

ska vara uppfyllda. (Definition av Särskilt skyddsvärda träd, Naturvårdsverket 2012. Definition 

av Skyddsvärda träd och Värdefulla träd, Ekologigruppen 2017) 

Värdeklass Ålder Storlek/grovlek 
(diameter) 

Hålträd m.m. Skyddsvärda 
arter 

Särskilt 
skyddsvärda träd 
(Naturvårdsverket 
2012) 
 

Mycket gamla 
träd; Gran, tall, 
ek och bok 
äldre än 200 år. 
Övriga trädslag 
äldre än 140 år. 

Jätteträd >100 
cm på det 
smalaste stället 
under brösthöjd. 

Grovt hålträd 
>40 
cm i diameter i 
brösthöjd 
med utvecklad 
hålighet i 
huvudstam 

Hotade arter eller 
flera rödlistade 
arter 
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Värdeklass Ålder Storlek/grovlek 
(diameter) 

Hålträd m.m. Skyddsvärda 
arter 

Skyddsvärda träd 
 
 

Gammalt, ek 
150-200år, tall 
150-200 år, 
björk 100-140 
år, 
asp 100-140 år 

Mycket grovt, 
tall 80-99 cm 
björk, asp 70-99 
cm 
 

Hålträd (asp 40-
60 cm) 
blottlagd ved 
 

Rödlistade arter 
eller 
flera 
naturvårdsarter 
 

Värdefullt träd 
 

Nästan 
gammalt. Tall, 
gran och ek 
100-150 år, 
björk 
och asp 65-100 
år 

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

Ersättningsträd 
till 
särskilt 
värdefullt 
träd 

Ej grovt hamlat 
träd 
 

  

2.4 TIDPUNKT OCH ANSVARIG PERSONAL 

För förstudien och bedömningarna av landmiljön ansvarar Elin Håkansson. För bedömningar av 

vattenområden ansvarar Johan Storck. För bedömning av värdefulla träd ansvarar Mari Nilsson. 

Fältinventeringen utfördes 26 maj 2020. Ansvarig för interngranskning av rapporten hos Sweco 

är Eva Grusell. 

2.5 INFORMATIONSKÄLLOR OCH LITTERATUR 

Olika informationskällor (databaser) har genomsökts för att undersöka om det finns tidigare 

kända naturvärden eller skyddad natur enligt 7 kap. Miljöbalken inom eller i direkt anslutning till 

inventeringsområdet. Källorna som har använts som underlag för listas i Tabell 2. Litteratur som 

använts i utredningen förtecknas i referenslistan. 

Tabell 2. Informationskällor som legat till grund för förstudien. 

Källa Beskrivning Datum för 
utdrag 

ArtDatabanken 

SLU 

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

maj 2020 

GIS skikt 
Skogsstyrelsen 

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

maj 2020 

GIS-skikt 
Naturvårdsverkert 

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

maj 2020 

GIS-skikt 
Jordbruksverket 

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

maj 2020 

Kartor 
Lantmäteriet 

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

maj 2020 
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2.6 UTRUSTNING VID FÄLTARBETE 

För datafångst i fält användes mobiltelefoner med ESRI:s applikation Collector. För inventering 

av vattenmiljön användes vattenkikare, vadarstövlar och Lutherräfsa. 

2.7 OSÄKERHET I BEDÖMINGEN 

Den aktuella fältinventeringen utfördes tidigt på säsongen, i maj 2020, vilket innebär att 

förekomsten av marksvampar och en del kärlväxter inte har kunnat undersökas inom ramen för 

denna inventering. Vid fältbesöket hade många kärlväxter inte hunnit bilda blommor vilket 

försvårar artbestämningen. Detta innebär att det kan finnas ytterligare naturvårdsintressanta 

arter vilka ej har kunnat identifieras vid fältbesöket.  

Noggrannheten på mobiltelefonernas GPS:er, som användes för att registrera data i fält, är i 

regel runt 5 meter. Viss justering av positioner och gränser gjordes i efterhand för att uppnå en 

högre noggrannhet. Justeringen gjordes i en GIS-programvara med stöd av flygfoton och 

höjddata/terrängmodell. Samtliga positioinsangivelser får dock betraktas som ungefärliga.  

3 RESLUTAT FÖRSTUDIE 
I Artportalen fanns två tidigare registrerade fynd av naturvårdsarter inom inventeringsområdet. 

Mandelblomma var registrerad på en fyndplats vid den öppna bergshällmarken i norra delen av 

området. Mandelblomma är en så kallade hävdgynnad art och en indikator för värdefulla ängs- 

och betesmarker. Sju fruktkroppar av tallticka var registrerades på en tall på tallbacken invid 

campingen. Tallticka är en indikator på gammal skyddsvärd tallskog. Se mer om naturvårdsarter 

i avsnitt 5.3.  

I övrigt fanns inga tidigare kända områden med naturvärden eller skyddad natur inom 

detaljplaneområdet. Ungefär 300 meter norrut i Stjärnholmsviken ligger Strandstuvikens 

naturreservat och natura 2000 – område. Reservatet är känt för sitt rika fågelliv och utgör ett av 

länets viktigaste rastlokaler för flyttfåglar. Området består av ett par smala utskjutande uddar 

och två grunda havsvikar, Snäckviken och Strandstuviken men även norra delen av 

Stjärnholmsviken ligger inom reservatets gränser.  

På historiska kartor från Lantmäteriet kan man se områdets markanvändning någon gång under 

perioden 1987 – 1901. Inom planområdet utgjordes området då av barrskog som sannolikt 

användes för skogsbete (Häradsekonomiska kartan (1897-1901). På historiska ortofoton från 

1960 respektive 1975 är markanvändningen snarlik dagens, men trädskiktet är aningen glesare 

och det finns lite fler öppnare partier. Konferensanläggningen syns på båda kartorna.  

4 RESULTAT FÄLTINVENTERING  
Inventeringsområdet presenteras översiktligt i avsnitt 4.1, resultatet av 

naturvärdesinventeringen och identifierade naturvärdesobjekt presenteras i karta och i text i 

avsnitt 4.2. I kartan presenteras redovisas också identifierade värdefulla och skyddsvärda träd. 

Resultatet av trädinventeringen och respektive träd beskrivs dock i detalj i avsnitt 5 tillsammans 

med rekommendationer kring hantering av träden. Foton på värdefulla och skyddsvärda träd 

finns i bilaga 2.  

4.1 ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING INVENTERINGSOMRÅDET 

Inventeringsområdet är ungefär 3 hektar stort, varav 2.7 hektar utgör landområde och 0.3 hektar 

vattenområde.  
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Inventeringsområdet gränsar i öster mot en populär badplats med sandstrand, Vivesta havsbad. 

Bebyggelsen i närområdet utgörs av småhus med blandat fritidshus och hus för 

permanentboende.  

Närområdet samt inventeringsområdet är kuperat med i huvudsak omväxlande partier med 

gräsmatta respektive talldominerad blandskog (på både plattare mark och på kullar) och ett 

hällmarksområde i norr med block och sten och en bergsbrant ner mot vattnet.  

I nordvästra delen ligger en liten sandstrand. Delar av gräsytorna nyttjas för uppställning av 

husvagnar/camping. Vägarna inom området har grusbeläggning. Centralt i området samt i 

anslutning till badplatsen finns grusytor som utgör parkering för bilar. Längst ut på 

Niclaslundsvägen på toppen av kullen i norr ligger ett trähus/tidigare konferensanläggning.  

Intrycket av området domineras av ett glest trädskikt av relativt likåldriga högväxta tallar (Figur 

2). Tallarna är ungefär 100 år gamla (bekräftat genom provborrning i ett av träden). Förmodligen 

har en avverkning skett i början av 1900 – talet och därefter har träden fått växta upp igen.  

 
Figur 2. Översiktsbild från inventeringsområdet. Bilden är tagen från en position centralt I 

området riktat mot norr. Bilden visar det glesa trädskiktet av likåldriga tallar som dominerar 

intrycket av platsen. Mellan trädstammarna skymtas den tidigare konferensanläggningen. 

Längst till höger i bilden ligger badplatsen Vivesta havsbad.  
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4.2 NATURVÄRDESOBJEKT 

Under fältbesöken avgränsades två naturvärdesobjekt (NVO) med påtagligt naturvärde ( 

Tabell 3 och Figur 3). Naturvärdesobjektens beskrivs nedan och presenteras på karta i Figur 3. 

Övrigt område bedömdes inte hysa tillräckligt höga värden för att uppnå någon 

naturvärdesklass enligt standarden (se beskrivning av övrigt område i avsnitt 5.4).  

 

Tabell 3. Resultatet av fältinventeringen. Antal identifierade naturvärdesobjekt inom 

inventeringsområdet. 

Naturvärdesklass Antal 
naturvärdesobjekt  

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

 
- 

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

 
- 

3 – Påtagligt naturvärde 
Av särskild betydelse att den totala arealen av dessa områden 
bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls 
eller förbättras. 

 
2 
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Figur 3. Resultat av naturvärdesinventeringen: identifierade naturvärdesobjekt, värdefulla och 

skyddsvärda träd, övriga värdeelement, samt förslag på grupper av träd att bevara. NVO 1= 

naturvärdsobjekt 1, NVO 2 = naturvärdesobjekt 2. Skyddsvärda och värdefulla träd beskrivs i 

avsnitt 5. 
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Naturvärdesobjekt 1 - Hällmark och bergsbrant med hävdgynnade arter 

Naturvärdesobjekt nr 1 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 
(klass 3) 

 

Areal (ha) 4,4 

Datum 2020-04-30 

Naturtyp Berg och sten 

Biotop Hällmarkstorräng 

Naturvårdsarter (funna 
under fältinv.) 

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

Naturvårdsarter arter 
(tidigare noterade) 

mandelblommaT, 

Artvärde Påtagligt 

Biotopvärde Visst 

Natura 2000-naturtyp - 

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

Motivering till 
naturvärdesklass 

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

Inventerare Elin Håkansson 

Utförande organisation Sweco 

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

Naturvärdesobjekt nr 2    

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 
(klass 3) 

 

Areal (ha) 4,4 

Datum 2020-04-30 

Naturtyp Ängs- och betesmark 

Biotop Trädklädd betesmark 

Naturvårdsarter (funna 
under fältinv.) 

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

grovtickaT,S talltagelT 

Naturvårdsarter 
(tidigare noterade) 

 

Artvärde Påtagligt 

Biotopvärde Visst 

Natura 2000-naturtyp - 

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

Motivering till 
naturvärdesklass 

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

Inventerare Elin Håkansson 

Utförande organisation Sweco 

T = Typiskt art, S = Signalart, F = fridlyst art 
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4.3 NATURVÅRDSARTER  

4.3.1 Begreppet naturvårdsarter 

Naturvårdsarter är ett samlande begrepp för ett antal kategorier av arter som man måste, bör 

eller kan beakta vid naturvårdsbedömningar (Hallingbäck 2013). Idag omfattar detta begrepp 

juridiskt skyddade arter, typiska arter, rödlistade arter, ansvarsarter, signalarter och nyckelarter 

(Figur 4). En naturvårdsart kan ingå i en eller flera av kategorierna. Mer att läsa om 

naturvårdsarter finns i rapporten Naturvårdsarter utgiven av SLU (Hallingbäck 2013).  

 

Figur 4. Figur som illustrerar de sex kategorier av naturvårdsarter som redovisas i rapporten 

Naturvårdsarter från ArtDatabanken SLU (Hallingbäck 2013).  

4.3.2 Naturvårdsarter inom inventeringsområdet 

Vid fältbesöket i maj 2020 noterades totalt 14 så kallade naturvårdsarter inom 

inventeringsområdet (Figur 5). Två av dessa fanns registrerade sedan innan i artportalen. Av 

naturvårdsarterna är tre kopplade till äldre skogsmiljöer (Tabell 4): tallticka, talltagel och 

grovticka. Resterande 11 är kopplade till jordbrukslandskapets äng- och betesmarker (Tabell 5), 

exempelvis brudbröd, bockrot, gullviva, och mandelblomma.  
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Figur 5. Naturvårdsarter funna tidigare samt under inventeringen 26 maj. T = Typiskt art, S = 

Signalart, R = Rödlistad art. NVO 1 = Naturvärdesobjekt 1. NVO 2 = Naturvärdesobjekt 2.  
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Tabell 4. Naturvårdsarter kopplade till skogsmiljöer noterade under fältinventeringen, samt inom 

vilka naturvärdesobjekt (NVO) som dessa hittades. Tallticka och talltagel noterades utanför 

identifeirade naturvärdesobjekt.  

Art  Kategori av naturvårdsart NVO 1 NVO 2 

Grovticka 
Signalart enligt Skogsstyrelsen 

Typisk art i 9060 Åsbarrskog 
 x 

Tallticka 

Rödlistad kategori Nära hotad 

Signalart enligt skogsstyrelsen 

Typisk art i 9010 Taiga 

Typisk art i 9060 Åsbarrskog 

    

Talltagel Typisk art i 9010 Taiga   

 

Tabell 5. Naturvårdsarter kopplade till ängs- och betesmark noterade under fältinventeringen, 

samt inom vilka naturvärdesobjekt (NVO) som dessa hittades. Ängsbräsman noterades utanför 

identifierade naturvärdesobjekt.  

Art  Kategori av naturvårdsart NVO 1 NVO 2 

blåsuga 

Typisk art i 9070 Trädklädd 

betesmark  

Typisk art i 4030 Torra hedar  

Typisk art i 6230 Stagg-gräsmarker 

Typisk art i 6270 Silikatgräsmarker 

x x 

bockrot Typisk art i 6270 Silikatgräsmarker x x 

brudbröd 
Typisk art i 5130 Enbuskmarker 

Typisk art i 6270 Silikatgräsmarker 
x x 

gul fetknopp 

Typisk art i 8230 Hällmarkstorräng 

Typisk art i 6280 Alvar 

Typisk art i 1230 Havsklippor 

Typisk art i 2130 Grå dyner 

x   

gullviva 

Fridlyst enligt 9 § 

Artskyddsförordningen 

Signalart i Jordbruksverkets ängs- 

och betesmarksinventering 2017 

Typisk art i 6270 Silikatgräsmarker  

Typisk art i 6510 Slåtterängar i 

låglandet  

Typisk art i 6530 Lövängar  

Typisk art i 9070 Trädklädd 

betesmark  

x x 

gulmåra 
Signalart i Jordbruksverkets ängs- 

och betesmarksinventering 2017 
x x 

mandelblomma Typisk art i 6270 Silikatgräsmarker x x 

styvmorsviol Typisk art i 8230 Hällmarkstorräng x x 

svartkämpar Typisk art i 6270 Silikatgräsmarker  x x 

vit fetknopp 
Typisk art i 6110 Basiska berghällar 

Typisk art i 6280 Alvar 
x   

ängsbräsma 
Signalart i Jordbruksverkets ängs- 

och betesmarksinventering 2017 
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4.3.3 Rödlistade arter inom inventeringsområdet 

Tallticka utgör den enda av arterna identifierade inom utredningsområdet som är rödlistad. Den 

är rödlistad i kategorin nära hotat (NT1). 

Rödlistade arter är arter som bedöms löpa risk att försvinna ur landet. Kategorierna i rödlistan 

presenteras i Figur 6. Rödlistan utarbetas vart femte år av SLU Artdatabanken med hjälp av 

expertkommittéer och finns förtecknad i boken Rödlistade arter i Sverige 2020. Information om 

arters kategori finns att söka på webbsidan artfakta.se. 

 

 
Figur 6. Förkortningar av de olika kategorierna i rödlistan.  

4.3.4 Fridlysta arter inom inventeringsområdet 

Gullviva utgör den enda av arterna identifierade inom utredningsområdet som är juridiskt 

skyddad och upptagen i artskyddsförordningen. I Södermanland är den fridlyst (skyddad) enligt 

9 §, vilken lyder: 

9 §   I fråga om sådana vilt levande kärlväxter, mossor, lavar, svampar och 

alger som anges i bilaga 2 till denna förordning är det förbjudet att i den 

omfattning som framgår av bilagan 

   1. gräva eller dra upp exemplar av växter med rötterna, och 

   2. plocka eller på annat sätt samla in exemplar av växter för försäljning eller 

andra kommersiella ändamål. 

4.3.5 Typiska arter inom inventeringsområdet  

Inom utredningsområdet noterades 12 så kallade typiska arter (t-arter). Tre av dessa är 

kopplade till barrskog: grovticka, tallticka och talltagel. Nio är kopplade till jordbrukslandskapet 

och ängs- och betesmarker: blåsuga, bockrot, brudbröd, gul fetknopp, gullviva, mandelblomma, 

styvmorsviol, svartkämpar och vit fetknopp. 

Typiska arter är arter vars förekomst indikerar så kallad gynnsam bevarandestatus hos aktuell 

naturtyp. Systemet med typiska arter har utvecklats inom arbetet med EU:s art- och 

habitatsystem och uppföljning av Natura 2000-områden. Begreppet avser ”mindre allmänna, lätt 

igenkännbara och lätthittade arter som genom sin närvaro indikerar fördefinierade kvalitéer i sin 

 
 
 

1 Förkortning NT brukar används för denna rödlistekategori, vilket är en förkortning av den 

engelska benämningen near threatened.  
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livsmiljö”. Typiska arter för respektive naturtyp beslutas av Naturvårdsverket efter underlag från 

bland annat ArtDatabanken. 

4.3.6 Signalarter inom inventeringsområdet 

Inom utredningsområdet noterades fem så kallade signalarter. Två är signalarter för skog: 

grovticka och tallticka. Tre är signalarter för äng- och betesmarker: gullviva, gulmåra och 

ängbräsma. Signalarter är arter som med sin närvaro eller frekvens indikerar att ett område har 

höga naturvärden. Signalarter har hittills främst använts i skog och signalarter för skog finns 

listade på Skogsstyrelsens hemsida. Jordbruksverkets har också pekat ut signalarter att 

använda för inventering av ängs- och betesmarker. 

 

4.4 ÖVRIGT OMRÅDE 

Hela inventeringsområdet har bedömts med samma noggrannhet. De delar av 

inventeringsområdet som inte ingår i något naturvärdesobjekt kallas övrigt område. Dessa ytor 

har bedömts inte uppfylla kriterierna för att uppnå påtagligt, högt eller högsta naturvärdesklass 

enligt standarden, eller så kan det finnas naturvärden inom övrigt område på ytor som är så 

små att de inte fångas upp med den valda detaljeringsgraden (medel), se avsnitt 3.2. 

Övrigt område består av vattenområdet, gräsmattor, blandskog, en liten sandstrand, grusvägar 

samt grusparkeringar.  

Följande värdeelement noterades inom övrigt område: tre värdefulla träd, ett skyddsvärt träd, ett 

särskilt skyddsvärt träd, ett småvatten och två högstubbar/död ved. Trädgårdsavfall har tippats i 

småvattnet och vattnet är kraftigt grumlat.  

Gräsmattor hyser generellt låga naturvärden då miljön är ensartad och artfattig, och ofta 

näringspåverkad.  

Skogsområdena i övrigt område har lite olika karraktärkaraktär: dels blandskog (likartad den i 

naturvärdesobjekt 2), med ett glest likåldrigt trädskikt av ca 110-åriga träd och visst uppslag av 

sly, dels blandskogsytor med inslag av hällmark och mindre träd och buskar och inslag av 

hävgynnade arter. Områdena saknar exempelvis äldre träd, död ved, andra värdeelement eller 

tillräckligt många naturvårdsarter för att uppnå en naturvärdesklass. Fältfloran har i huvudsak 

mer skoglig karaktär med exempelvis blåbärsris. Om naturvärdesklass 4 (visst naturvärde) hade 

ingått i inventeringen skulle antagligen delar av övriga skogsområden inom inventeringsområdet 

uppnått klassen visst naturvärde.  

Den lilla stranden i nordväst bidrar till en varierad miljö med sand, platta klipphällar, beskuggat 

vatten och ett trädskikt med al, sälg, en tall klassad som värdefull tall och ytterligare några tallar 

som är lite grövre än genomsnittet, nära att uppnå kriteriet för att klassas som värdefulla.  

Det undersökta vattenområdet håller låga naturvärden och vattnet är starkt näringspåverkat 

som i sin tur har påverkat undervattensvegetationen. Här finns ingen tät undervattensvegetation 

som skulle kunna vara lämplig som lek eller uppväxtplats för eventuell fiskfauna. Det finns inte 

heller några områden som exempelvis vassområden eller låga skär som skulle kunna vara 

viktiga häckningsplatser för fågel. 

5 VÄRDEFULLA TRÄD 
5.1 ÄLDRE TRÄD VIKTIGA FÖR BIOLOGISKA MÅNGFALDEN 

Ett gammalt träd har ofta utvecklade strukturer som gynnar biologisk mångfald. Exempel på 

sådana strukturer är stamhåligheter, vedblottor och döda grenar som kan bli hemvist för många 

arter. Många organismer är helt beroende av dessa mikrohabitat för sin överlevnad. Eftersom 
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gamla träd generellt sett är en bristvara i dagens skogar är många arter knutna till dessa 

strukturer hotade. Gamla träd är oftare vid sämre vitalitet än unga, och sjuka träd som börjat 

angripas av olika arter insekter och vedsvampar har generellt högre naturvärden än friska träd. 

Sammanfattat kan man säga att ju äldre ett träd tillåts bli desto högre natur-värden kommer det 

att få. 

5.2 RESULTAT INVENTERING AV TRÄD 

Vid fältinventeringen noterades sex träd inom detaljplaneområdet vilka uppfyllde kriterierna för 

att klassificeras som värdefullt, skyddsvärt eller särskilt skyddsvärt träd (Tabell 6). Av dessa 

klassificeras s fyra som värdefulla, ett som skyddsvärda och ett som särskilt skyddsvärt. 

Trädens placering presenteras på kartan i Figur 3. Foton på träden finns i bilaga 2.  

Ytterligare ett värdefullt och tre skyddsvärda träd noterades strax utanför detaljplanegränsen: en 

lärk, en björk, en sälg och en tall. Dessa markeras i kartan i Figur 3. 

Tabell 6. Särskilt skyddsvärda träd, skyddsvärda träd och värdefulla träd identifierade inom 

inventeringsområdet. Se trädens placering i Figur 3 

Träd - 

nummer 
Trädslag Kategori  Beskrivning 

1 Tall Värdefullt 75 cm i diameter 

2 Tall Värdefullt 70 cm i diameter 

3 Tall Särskilt skyddsvärt Hålträd, 60 cm i diameter 

4 Björk Värdefullt 50 cm i diameter 

5 Tall Värdefullt 70 cm i diameter 

6 Tall Skyddsvärt 

Tall med sju fruktkroppar av den 

rödlistade (NT) arten tallticka, 55 cm i 

diameter 

 

5.2.1 Särskilt skyddsvärda träd inom detaljplaneområdet  

Inom detaljplaneområdet identifierades ett träd som särskilt skyddsvärt träd; träd nummer 3, en 

grov tall (60 cm i diameter) som dessutom är hålträd med flera välutvecklade hål. Träd i denna 

kategorin är särskilt värdefulla för att bibehålla en biologisk mångfald i trädmiljöer och kan hysa 

en värdefull flora och fauna, med förekomster av rödlistade arter. Naturvårdsverket 

rekommenderar samråd kring särskilt skyddsvärda träd om det planeras åtgärder som bedöms 

påverka trädet:  

”Om en åtgärd på ett särskilt skyddsvärt träd kan komma att väsentligt 

ändra naturmiljön ska den som planerar att vidta åtgärden lämna in en 

anmälan för samråd hos länsstyrelsen” (Naturvårdsverkets webbsida, 

se länk i referenslistan).  

5.2.2 Skyddsvärda träd inom detaljplaneområdet  

Inom detaljplaneområdet identifierades ett träd som skyddsvärt träd, träd nummer 6, en tall med 

sju fruktkroppar av den rödlistade arten tallticka (kategori nära hotad, NT). Träd i denna kategori 

är nära att bli särskilt skyddsvärda träd. 
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5.2.3 Värdefulla träd inom detaljplaneområdet  

Inom detaljplaneområdet identifierades fyra träd som värdefulla: träd nummer 1, en grov tall (75 

cm i diameter) med brandspår på stammen, träd nummer 2, en grov tall (70 cm i diameter), träd 

nummer 4, en grov björk (50 cm i diameter) och träd nummer 4, en grov tall (70 cm i diameter). 

Träd i denna kategori är nära att bli skyddsvärda träd. 

5.3 REKOMMENDATION GÄLLANDE TRÄD I DETALJPLANEN 

Värdefulla och skyddsvärda träd är viktiga inslag i landskapet som bidrar till biologisk mångfald. 

Det rekommenderas därför att samtliga eller så många som möjligt av de värdefulla och 

skyddsvärda träden sparas. Särskilt rekommenderas att träd i kategorin särskilt skyddsvärda 

sparas.   

Utöver värdefulla/skyddsvärda träd finns flertalet träd, främst tallar, som är omkring 100 år inom 

inventeringsområdet. Dessa är inte fullt så gamla eller grova som de värdefulla och 

skyddsvärda träden men hyser ändå värden för biologisk mångfald. På relativt kort sikt kan de 

utveckla höga värden. I kartan i Figur 3 pekas ett antal tallar ut som är nära att uppå klassen 

värdefulla träd. Det är positivt om så många som möjligt av dessa träd sparas.  

Utöver dessa träd markeras också en medelstor ek (35 cm i diameter, inom naturvärdesobjekt 

2) och tre sälgar ut i Figur 3. Sälgar har ett särskilt värde som födokälla åt insekter då den 

blommar tidigt på säsongen. Vad det gäller ek råder det brist på ädellövträd i landskapet 

generellt och de har potential att många hundra år gamla och utveckla höga värden för biologisk 

mångfald. Det är positivt ut naturmiljösynpunkt om så många som möjligt av sälgar och ekar 

sparas. 

Ett tillvägagångssätt för att planera bevarandet av träd i detaljplaneområdet kan vara att bevara 

grupper av träd. Förslag på tre områden med grupper av träd att bevara presenteras i kartan i 

Figur 3. Områdena inkluderar värdefulla och skyddsvärda träd, och träd som är nära att uppnå 

klassen värdefulla. Inom dessa områden rekommenderas också att träd med variarande ålder 

sparas för att erhålla ett trädbestånd med åldersvariation, kontinuitet och rekreationsvärde.  

6 KONSEKVENS ÖKAD BÅTTRAFIK 
6.1 BAKGRUND FRITIDSBÅTARS PÅVERKAN 

Fritidsbåtar ger upphov till negativa effekter på kustmiljön. Med fritidsbåtslivet följer en rad olika 

aktiviteter som var och en ger upphov till flera olika typer av miljöpåverkan. 

Grunda miljöer med sand-, ler- och gyttjebottnar tillhör de mest produktiva och värdefulla 

miljöerna längs Sveriges kuster. De solbelysta bottnarna värms upp fort på våren och 

vattentemperaturen under vår och sommar är högre än i havet utanför. Detta tillsammans med 

naturligt näringsrika bottensediment ger en hög biologisk produktion av en stor mängd växter 

och bottendjur och goda uppväxtförhållande för unga fiskar.  

Dessa områden utgör en viktig miljö för olika arter av marina och limniska kärlväxter, såsom 

ålgräs natar samt kransalger vilka fyller viktiga ekosystemfunktioner längs Sveriges kuster.  

Vegetationen tillför fysisk struktur till en annars kal mjukbotten och utgör en viktig livsmiljö för 

många små växter och djur, vilket höjer den biologiska mångfalden. Vegetationsklädda 

mjukbottnar utgör också viktiga födosöks-, lek – eller uppväxtområden för många olika fiskarter 

Båttrafik och ankring leder till uppgrumling och erosion av sediment samt till skador på 

bottenmiljön. Undervattensbuller från båtarnas motorer kan störa fiskar och däggdjur. Vidare 
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medför användning av fritidsbåtar utsläpp av giftiga ämnen och föroreningar från 

båtbottenfärger och förbränningsmotorer. 

Det stora antalet motorbåtar och vattenskotrar, trenden att motorerna blir allt större, samt det 

faktum att båtarnas förbränningsmotorer idag saknar avgasrening medför att fritidsbåtar släpper 

ut stora mängder föroreningar och växthusgaser. Utsläpp av giftigt koppar från fritidsbåtars 

bottenfärger är också betydande och bidrar till att halten av koppar i vattenmassan är över 

gränsvärdet för god miljöstatus i 85 % av alla klassade kustvattenförekomster. 

6.2 VATTENOMRÅDET I DETALJPLANEOMRÅDET 

Det undersökta vattenområdet ligger på södra sidan av Stjärnholmsviken, nordväst om 

Oxelösund. Sträckan är helt öppen och utsatt för väder och vind vilket. Vattendjupet blir snabbt 

3 meter och håller det djupet på en sträcka av 25-30 meter ut från land innan djupet ökar till 

cirka 6 meter. Baserat på dessa observationer gjorda vid fältbesöket uppskattas att 

vattencirkulationen på platsen är god och att vattnet kan strömma fritt.  

Närmast land finns hällar, block och sten innan bottensubstratet en bit från land övergår till en 

sand/mjukbotten blandat med block och sten. Här finns även några större block. Både i den 

östra samt den västra delen av undersökningsområdet finns grundare sand/grus bottnar. 

Vegetationen är sparsam och det finns bara enstaka exemplar av natar och slingor. 

Blåstångsplantor finns närmast land men de är små och starkt påverkade av påväxt av 

fintrådiga alger. I zonen närmast land växer tätt med grönslick.  

Området bedöms inte ha sådana värden att det idag skulle kunna vara viktigt för fiskfaunan som 

födosöks-, lek- och uppväxtplats. Ej heller bedöms området viktigt som häcknings-, uppväxt- 

eller födosöksplats för fågellivet då det är så öppet samt att det saknar exempelvis 

musselbottnar.  

6.3 BEDÖMNING PÅVERKAN 

En ökad båttrafik skulle kunna ha en negativ påverkan på de strukturer som finns i området 

idag. Påverkan bedöms dock som liten, eftersom:  

• naturvärdena på platsen är låga  

• vattencirkulationen på platsen uppskattas vara god  

En god vattencirkulationen gör att eventuell påverkan av grumling blir liten då det suspenderade 

bottensubstratet skulle föras iväg och inte lägga sig direkt på platsen, om det exempelvis skulle 

byggas bryggor där. Påverkan från avgaser och läckage från bottenfärger blir även den liten 

genom utspädningseffekter tack vare den goda vattencirkulationen. 

En ökad båttrafik till Vivesta bedöms inte heller påverka andra områden i närområdet som 

exempelvis Strandstuvikens naturreservat då det ligger väl norr om den aktuella platsen då 

viken är bred.  
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7 SAMLADE REKOMMENDATIONER 
Följande rekommendationer inför framtagande av ny detaljplan ges ur aspekten 
naturvärden/biologiska mångfald: 
 

Naturvärdesobjekten 

• Spara i sin helhet de två naturvärdesobjekten med påtagligt naturvärde. Det bedöms 

vara av särskild betydelse att den totala arealen av dessa områden i landskapet blir 

kvar efter exploateringen och att kvaliteten bibehålles och gärna förbättras. 

• Om naturvärdesobjekt nummer 2 exploateras, flytta om möjligt  grässvålen med de 

hävdgynnade arterna till en annan plats 

Träden 

• Spara grupper av träd, se förslag på områden i Figur 3 samt resonemang kring detta i 

avsnitt 6.3. Alternativt bevara utpekade värdefulla, skyddsvärda och särskilt 

skyddsvärda träd med höga värden på annat sätt.  

• Spara om möjligt sälgar och ädellövträd såsom ek. Ädellövträd har potential att bli 

mycket gamla och hysa stora värden. Sälgar har ett särskilt värde för insekter då de 

blommar tidigt på året.  

• Spara om möjligt identifierade högstubbar. Om marken där högstubbarna står ska 

exploateras kan de fällas och läggas på annan plats inom området. Död ved utgör ett 

viktigt inslag i naturen för att upprätthålla den biologiska mångfalden. Det är dessutom 

generellt stor brist på död ved i landskapet. 

Småvattnet  

• Behåll om möjligt småvattnet och utför en restaurering i syfte att förbättra 

vattenkvaliteten. Dumpat material behöver rensas bort. Förekomst av vatten bidrar alltid 

positivt till biologiska mångfald och fiskfria småvatten har potential som livsmiljö åt 

groddjur. 

Rekommendationer gällande båttrafik  

• saknas 
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Bilaga 1 

METOD ENLIGT SIS-STANDARD 
Nedan beskrivs översiktligt principerna för en naturvärdesinventering 
(NVI) som följer den rådande standarden (SS 199000:2014). 

NATURVÄRDESINVENTERING ENLIGT SIS-STANDARD 

Sedan 2014 finns en standard för hur naturvärdesinventeringar avseende biologisk mångfald 

ska genomföras och rapporteras (SIS 2014). Naturvärdesinventering benämns ofta förkortat för 

NVI. Här följer en kort översikt av metoden.  

Syftet med en naturvärdesinventering är att träffsäkert identifiera, beskriva och värdera 

områden som har betydelse för den biologiska mångfalden. Genom att standardisera hur 

naturvärdesinventeringar ska göras underlättas arbetet för alla parter och bedömningarna kan 

bli mer enhetliga. 

Det ingår inte i en NVI enligt standard att bedöma hur den biologiska mångfalden påverkas av 

en planerad exploatering eller hur olika arter och områden ska skyddas juridiskt. Inte heller 

syftar en NVI till att belysa andra viktiga miljöaspekter som till exempel förutsättningar för 

friluftsliv, kulturmiljö eller olika ekosystemtjänster. Däremot kan en NVI vara ett viktigt underlag 

för sådana bedömningar.  

Den standardiserade arbetsmodellen följer ett antal steg:  

 
1 UTFORMA UPPDRAGET UTIFRÅN BEHOV 

Det finns enligt standarden tre sätt att anpassa en NVI till de aktuella behoven.  

För det första avgörs om NVI:n ska omfatta enbart en förstudie (kallas ibland för 

skrivbordstudie) eller även en fältinventering. Om man väljer enbart förstudie innebär det att 

naturvärdesobjekt (NVO) avgränsas utifrån kartor, flygbilder och andra tillgängliga 

kunskapsunderlag. De identifierade områdena behöver i så fall inte naturvärdesklassas, det 

räcker med att ange att de har ”potentiellt naturvärde”. En naturvärdesbedömning på 

förstudienivå är alltid preliminär. 

För det andra avgörs om om förstudien ska följas upp med en NVI på fältnivå, det vill säga att 

den ska inkludera inventering i fält. Då identifieras naturvärdeobjek med naturvärdesklass 1 

(högsta naturvärde), 2 (högt naturvärde) och 3 (påtagligt naturvärde). Man kan då välja mellan 

tre olika detaljegrader (Tabell 1). Detaljeringsgraden avgör hur små naturvärdesobjekt man har 

för avsikt att kunna identifiera i fält.  

 

 

 

 



   

Bilaga 1 

NVI Vivesta udde 

23  

 2020-06-16   

 Doikumentansvarig: Elin Håkansson   

 

Tabell 1. En NVI kan göras med tre olika detaljeringsgrader. Tekniska rapporten (SIS-TR 

199001:2014) har vissa rekommendationer om vilken detaljeringsgrad som är lämplig i olika 

sammanhang. 

Detaljeringsgrad Storlek på naturvärdesobjekt som ska kunna identifieras i 
fält 

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

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

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

 

För det tredje finns sex så kallade tillägg (Tabell 2). Tilläggen inte ingår i metodens 
grundutförande utan utgör tillval.  

Tabell 2. En NVI kan göras med sex olika tillägg.  

Tillägg Kommentar 

Naturvärdesklass 4 Även naturvärdesobjekt med ”Visst naturvärde” identifieras 
och avgränsas, på kartor markeras de med gul färg. 

Generellt 
biotopskydd 

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

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

Detaljerad 
redovisning av 
artförekomst  

Innebär att förekomst av naturvårdsarter redovisas på karta 
eller med koordinater och med en noggrannhet på minst 10-
25 meter. 

Fördjupad 
artinventering 

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

Kartering av Natura 
2000-naturtyp 

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

 

2. FÖRSTUDIE/SKRIVBORDSTUDIE 

Inventeringsområdet avgränsas, tidigare kända naturvärden studeras och en preliminär bedömning av 

vilka områden som kan antas ha störst betydelse för biologisk mångfald görs.  

3. INVENTERING I FÄLT 

Därefter genomsöks inventeringsområdet i fält. Metoden utgår ifrån två bedömningsgrunder och man 

letar specifikt efter så kallade naturvårdsarter (bedömningsgrund artvärde) och man bedömer olika 

biotopers förutsättningar att hysa biologisk mångfald (bedömningsgrund biotopvärde).  

4. TILLDELA VARJE NATURVÄRDESOBEJKT EN NATURVÄRDESKLASS 

När bedömningsgrunderna artvärde respektive biotopvärde är definierade för ett visst avgränsat fastställs 

dess naturvärdesklass med hjälp av matrisen i Figur 1. Om det finns en osäkerhet i bedömningen ska 

det anges, då betecknas klassningen som preliminär. I sitt grundutförande innehåller standarden tre 

naturvärdesklasser: 1 – Högsta naturvärde (markeras med vinröd färg på kartor), 2 – Högt naturvärde 
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(klarröd färg på kartor) och 3 – Påtagligt naturvärde (orange färg). Som tillägg finns klass 4 – Visst 

naturvärde (gul färg). Vad de olika klasserna står för beskrivs i Tabell 3 nedan. Områden som tilldelas en 

naturvärdesklass benäms naturvärdesobjekt (NVO). De delar av inventeringsområdet som inte 

avgränsas som NVO kallas övriga områden. 

 
Figur 1. Matrix som beskriver hur sammanvägning av bedömningsgrunderna biotop och art görs till en 

naturvärdesklass enligt Svensk standard SS 199000:2014. I metodens grundutförande ingår att identifiera 

naturvärdesobjekt med påtagligt, högt eller högsta naturvärde. Att identifiera naturvärdesobjekt med visst 

naturvärde utgör ett tillägg. Områden som får lågt naturvärde utgör inte ett naturvärdesobjekt.  

Tabell 3. Naturvärdesklasser enligt Svensk standard SS 199000:2014. 

Naturvärdesklass 1 (Högsta naturvärde) 

Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för att 
upprätthålla biologisk mångfald på nationell eller global nivå. 

Naturvärdesklass 2 (Högt naturvärde) 

Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för att 
upprätthålla biologisk mångfald på regional eller nationell nivå.  
(Naturvärdesklass 2 motsvarar ungefär Skogsstyrelsens nyckelbiotoper, lövskogsinventeringens klass 
1 och 2, ängs- och betesmarksinventeringens klass aktivt objekt, ängs- och hagmarksinventeringens 
klass 1–3, ädellövskogsinventeringen klass 1 och 2, skyddsvärda träd enligt åtgärdsprogrammet, 
våtmarksinventeringens klass 1 och 2, rikkärrsinventeringens klass 1–3, limniska nyckelbiotoper, 
skogsbrukets klass urvatten, värdekärnor i naturreservat samt fullgoda Natura 2000-naturtyper. Detta 
förutsatt att de inte uppfyller högsta naturvärde.) 

Naturvärdesklass 3 (Påtagligt naturvärde) 

Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass behöver inte vara av särskild 
betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det 
bedöms vara av särskild betydelse att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir större 
samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. (Naturvärdesklass 3 motsvarar ungefär 
ängs- och betesmarksinventeringens klass restaurerbar ängs- och betesmark, Skogsstyrelsens objekt 
med naturvärde, lövskogsinventeringens klass 3, ädellövskogsinventeringens klass 3, 
våtmarksinventeringens klass 3 och 4 samt skogsbrukets klass naturvatten.) 
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Naturvärdesklass 4 (visst naturvärde)  INGÅR EJ I GRUNDUTFÖRANDE AV METODEN, UTAN 
UTGÖR ETT TILLÄGG 

Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass behöver inte vara av betydelse 
för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det är av betydelse 
att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet 
upprätthålls eller förbättras. 
(Naturvärdesklass 4 motsvarar inte någon klass i de större nationella inventeringar som gjorts. 
Naturvärdesklass 4 motsvarar ungefär områden som omfattas av generellt biotopskydd men som inte 
uppfyller kriterier för högre naturvärdesklass. Naturvärdesklass 4 är användbar för områden som 
tydligt påverkats av mänsklig aktivitet men där det trots allt finns biotopkvaliteter eller arter av viss 
positiv betydelse för biologisk mångfald, t.ex. äldre produktionsskog med fler-skiktat trädbestånd men 
där andra värdestrukturer och värdeelement saknas.) 

 
5 REDOVISA RESULTATET AV INVENTERINGEN 

Enligt standarden ska resultatet av naturvärdesinventeringen redovisas i en rapport som 

innehåller den information som standarden kräver. Geografisk information ska även redovisas i 

GIS och observationer av naturvårdsarter ska registreras i Artportalen eller motsvarande 

nationell databas för artrapportering. 
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Bilaga 2 

FOTON AV VÄRDEFULLA, SKYDDSVÄRDA OCH 

SÄRSKILT SKYDDSVÄRDA TRÄD 
 

1. Tall Värdefullt träd, saknar pansarbark, 75 cm i diameter. 
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2. Tall, Värdefullt träd, saknar pansarbark, 75 cm i diameter.
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3. Tall, särskilt skyddsvärt träd, hålträd, 60 cm i diameter.
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4. Björk, värdefullt träd, 50 cm i diameter
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5. Tall, värdefullt träd, 70 cm i diameter 
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6. Tall, skyddsvärt träd, 55 cm i diameter, sju fruktkroppar av den 
rödlistade (kategori nära hotat, NT) arten tallticka.  

 
 



 

 

 

 

 

Naturvärdesinventering NVI Vivesta Udde 
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Sammanträdesprotokoll Blad 1

Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2022-10-18

Utdragsbestyrkande

Msn § 78 Dnr PLAN.2019.17

Detaljplan för del av Vivesta 1:15 och Aspa 2:8 - beslut om
godkännande

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

1. Godkänna detaljplanen.

2. Fastställa ändring av vägnamn i området. Vägen från befintlig vändplan upp till
parkeringen vid Vivestabadet får namnet Vivestavägen. Ny väg väster och norr om
kvartersmarken samt upp till Vivesta strandcafé ges namnet Niclaslundsvägen.

3. Överlämna detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande.

Sammanfattning

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gav positivt planbesked till Vivesta Udde AB
och fastigheten Vivesta 1:15 2020-01-22 § 5. Detaljplanen var ute på samråd i
februari 2022.

Planförslaget bygger till stora delar på angränsande detaljplan för Granliden.
Byggrätten inom planområdet föreslås till 130+50 kvadratmeter och med en nockhöjd
på 6 meter. Det möjliggör 1 ½-planshus med sadeltak. Med en minsta
fastighetsstorlek på 950 kvadratmeter möjliggörs maximalt 7 tomter. Bebyggelsen
anpassas till de naturvärden som framkom i naturvärdesinventeringen och håller sig
inom Vivesta 1:15. Runt villorna föreslås en ny väg för tillfarter och sophämtning.
Infarter till tomterna har i de fall det varit möjligt styrts bort från vägen till badet och
ska ordnas mot rundslingan. Detta styrs genom utfartsförbud.

Idag används de öppna ytor som finns inne på Vivesta 1:15 av besökande till
Vivestabadet. När denna mark nu planläggs för bostäder behöver mark på
kommunens fastighet Aspa 2:8 planläggas så det finns stöd för att utöka
parkeringarna. I förslaget finns möjlighet att anlägga drygt 50 parkeringsplatser vilket
bedöms vara tillräckligt för att säkerställa en god tillgänglighet till badplatsen.

Den nya tillfartsvägen runt området föreslås ha enskilt huvudmannaskap likt övriga
vägar i området men parkeringen med tillhörande väg föreslås nu ha kommunalt
huvudmannaskap.

Detaljplanen var ute på granskning under sommaren. Under granskningen inkom 9
synpunkter. Liksom i samrådet berörde de i huvudsak storleken på hus samt
parkeringsplatser för badgäster. Eftersom angränsande detaljplan har samma
byggrätt och snarlik tillåten minsta tomtstorlek föreslår Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen att detta ligger kvar även inför antagandet.
Sammanfattningsvis har främst redaktionella ändringar och förtydliganden gjorts efter
granskningen.

Länsstyrelsen hade inget att invända mot detaljplanen i granskningsskedet.



Sammanträdesprotokoll Blad 2

Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2022-10-18

Utdragsbestyrkande

Msn § 78 Dnr PLAN.2019.17

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-09-15.
Plankarta (daterad 2022-09-15)
Planbeskrivning (daterad 2022-09-15)
Granskningsutlåtande (daterad 2022-09-15)
Antikvariskt utlåtande (daterad 2022-05-27)
Naturvärdesinventering (daterad 2020-06-16)

______

Beslut till:
Planarkitekt (för åtgärd)
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-11-23

Utdragsbestyrkande

Ks § 145 Dnr KS.2022.120

Program för uppföljning och insyn av privata utförare

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Fastställa befintligt program för uppföljning och insyn av privata utförare gällande för
mandatperioden 2022-2026

Sammanfattning

Enligt kommunallagens kapitel 5 § 3, ska fullmäktige för varje ny mandatperiod anta ett
program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata
utförare. I programmet ska det enligt kommunallagen också anges hur fullmäktiges mål och
riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.

Kommunstyrelseförvaltningen har stämt av befintligt program med förvaltningarna i
kommunen som verkar inom verksamhetsområden där kommunen har överlåtit vården av
kommunala angelägenheter till privata utförare. Efter avstämningarna med förvaltningarna
har kommunstyrelseförvaltningen inte fått in några indikationer på att det idag antagna
programmet skulle stå i konflikt eller förhindra det sätt på vilket tillsynen idag sker av privata
utförare. Kommunstyrelseförvaltningen har säkerställt att det befintliga programmet idag
uppfyller de krav som ställs i kommunallagen avseende programmets utformning och
innehåll.

Bestämmelsen i kommunallagen kräver endast att beslut om program tas under varje
mandatperiod. Detta innebär att man inte måste ta fram ett nytt program för varje
mandatperiod utan att det räcker med att fastställa det befintliga programmet. Samtidigt
finns det möjlighet för fullmäktige att närsomhelst under innevarande mandatperiod revidera
befintligt program eller att anta ett helt nytt program för uppföljning och insyn av privata
utförare.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att befintligt program fastställs och blir
gällande för den innevarande mandatperioden 2022-2026.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks Fastställande av program för uppföljning och insyn av privata utförare
Program för uppföljning och insyn av privata utförare

Dagens sammanträde



Sammanträdesprotokoll Blad 2

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-11-23

Utdragsbestyrkande

Framskrivet förslag

Fastställa befintligt program för uppföljning och insyn av privata utförare gällande för
mandatperioden 2022-2026

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns ett framskrivet förslag till beslut och finner att
styrelsen beslutar i enlighet med det samma.

______

Beslut till:
Kommunsekreterare (för åtgärd)
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Datum Dnr

2022-11-02 KS.2022.120
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v 1.0
2007-
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Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
registrator@oxelosund.se

Fastställa program för uppföljning och insyn av privata utförare

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Fastställa befintligt program för uppföljning och insyn av privata utförare gällande för
mandatperioden 2022-2026

1. Sammanfattning
Enligt kommunallagens kapitel 5 § 3, ska fullmäktige för varje ny mandatperiod anta ett
program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av
privata utförare. I programmet ska det enligt kommunallagen också anges hur fullmäktiges
mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.

Kommunstyrelseförvaltningen har stämt av befintligt program med förvaltningarna i
kommunen som verkar inom verksamhetsområden där kommunen har överlåtit vården av
kommunala angelägenheter till privata utförare. Efter avstämningarna med förvaltningarna
har kommunstyrelseförvaltningen inte fått in några indikationer på att det idag antagna
programmet skulle stå i konflikt eller förhindra det sätt på vilket tillsynen idag sker av privata
utförare. Kommunstyrelseförvaltningen har säkerställt att det befintliga programmet idag
uppfyller de krav som ställs i kommunallagen avseende programmets utformning och
innehåll.

Bestämmelsen i kommunallagen kräver endast att beslut om program tas under varje
mandatperiod. Detta innebär att man inte måste ta fram ett nytt program för varje
mandatperiod utan att det räcker med att fastställa det befintliga programmet. Samtidigt
finns det möjlighet för fullmäktige att närsomhelst under innevarande mandatperiod
revidera befintligt program eller att anta ett helt nytt program för uppföljning och insyn av
privata utförare.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att befintligt program fastställs och blir
gällande för den innevarande mandatperioden 2022-2026.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Fastställa program för uppföljning och insyn av privata utförare

Program för uppföljning och insyn av privata utförare

Johan Persson Mårten Johansson
Kommunchef Kommunsekreterare

Kommunstyrelseförvaltningen
Mårten Johansson

Kommunstyrelsen



Tjänsteskrivelse 2(2)

Datum

2022-11-02 KS.2022.120

Beslut till:
Kansliet (för åtgärd)
Vård- och omsorgsnämnden (för kännedom)
Utbildningsnämnden (för kännedom)
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (för kännedom)
Kultur- och fritidsnämnden (för kännedom)



Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat

Kommunfullmäktige 2018-09-19

Dokumentansvarig Förvaring Dnr
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Dokumentinformation

Program för uppföljning
och insyn av privata
utförare

1. Bakgrund
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Datum

2018-06-26

Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål
och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Syftet är att
förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare samt öka
allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet.

Kommunen ska följa upp verksamhet som genom avtal lämnats över till
en privat utförare. Genom avtalet ska kommunen tillförsäkra sig
informationen som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den
verksamhet som lämnats över.

Allmänheten har rätt till information om olika utförare när kommunal
verksamhet är konkurrensutsatt och valbar för den enskilde.

2. Regelverk
Enligt kommunallag (2017:724) (KL) ska kommunen:

- Kontrollera och följa upp verksamhet som enligt avtal drivs av en privat
utförare,

- Genom avtal tillförsäkra informationen som gör det möjligt för allmänheten
att få insyn,

- Se till att kommunala företag ger allmänheten insyn i verksamhet som de
lämnar till privata utförare

- Tillgodose en generell informationsskyldighet när enskilda personer kan
välja mellan olika utförare.

3. Privata utförare
Privat utförare definieras i 10 kap. 7 § KL som en juridisk person eller en
enskild individ som har hand om vården av en kommunal angelägenhet.
En juridisk person är ett aktiebolag, handelsbolag eller ideell förening.
Även idéburna organisationer och kooperativa föreningar kan vara privata
utförare.

4. Programmets omfattning
Programmet gäller all den verksamhet som upphandlats inom de flesta
verksamhetsområden och som tydligt riktar sig till kommunens
medlemmar.

Programmet gäller för avtal med privata utförare som ingås efter
programmet fastställs i kommunfullmäktige.

Programmet omfattar inte fristående förskolor och skolor eftersom de är
egna huvudmän för verksamheten och alltså inte är upphandlad
verksamhet utan reglerad genom tillståndsgivning.
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5. Kommunstyrelsens och nämndernas ansvar
Nämnderna ska i samband med upphandlingar reglera på vilket sätt
avtal med privata utförare ska följas upp.

Nämndernas uppföljning av den privata utföraren ska ske i samband
med redovisning av den interna kontrollen. All uppföljning och kontroll
ska dokumenteras.

Kommunstyrelsen ansvarar för att följa hur nämndernas uppföljningar
utfaller.

Kommunstyrelsen får utfärda riktlinjer för uppföljningarna.

6. Avtalsuppföljning
Uppföljning och kontroll av verksamhet som lämnats över till privata
utförare ska särskilt inriktas på:

- De mål som finns i upphandlingspolicyn

- Medborgarfokus

- Risk för ekonomiska oegentligheter

- Risk för muta och korruption

Avtal ska utformas på så sätt att verksamheten hos de privata utförarna
kvalitetsmässigt bedrivs i enlighet med kommunens krav. Kraven ska
vara tydliga, relevanta och tillräckliga. Det ska tydligt framgå:

- Hur samverkan mellan beställaren och utföraren ska genomföras
och

- Hur brister i verksamheten ska hanteras

Den kommunala huvudmannens möjligheter att besluta om sanktioner
eller häva ett avtal ska vara tydligt reglerat i avtal.

I avtalen ska det säkras att utföraren biträder kommunen vid
uppföljningen och utvärderingen av verksamheten, lämnar nödvändiga
statistikuppgifter och rapporterar in andra uppgifter som är nödvändiga
för uppföljningen.
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7. Information
Varje nämnd ska i avtal tillförsäkra sig information som gör det möjligt att
ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över till en privat
utförare.

Utförarens skyldigheter att lämna uppgifter bör begränsas till att omfatta
sådant som kan lämnas utan omfattande merarbete, inte strider mot lag
eller annan författning eller inte anses utgöra företagshemligheter enligt
lag.

När enskilda kan välja mellan olika utförare av kommunala tjänster
ansvarar nämnden för att informationen lämnas om samtliga utförare.
Informationen ska finnas tillgänglig på kommunens webbplats och på
andra sätt som bedöms lämpliga utifrån målgruppen.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-11-23

Utdragsbestyrkande

Ks § 146 Dnr KS.2022.132

Delårsrapport Nyköping Oxelösunds vattenverksförbund 2022

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Delårsrapporten från Nyköping Oxelösunds vattenverksförbund 2022 godkänns

Sammanfattning

Revisorerna har granskat delårsrapporten för Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund.

Revisorerna finner att rapporten i all väsentlighet är upprättad i enlighet med lagens krav
och god redovisningssed. Revisionen påpekar att viss information kan förbättras för att
tydligare följa kraven enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning.

Förbundets resultat för delåret uppgår till 4 356 tkr, vilket är 752 tkr högre än samma period
förra året. Det beror främst på att verksamhetens kostnader är lägre mot föregående år.

Förbundets prognos för helåret uppgår till 0 tkr, vilket är i linje med budget. I prognosen
ingår posten avsättning till investeringsfond vilket resulterar i ett nollresultat.

Revisionen bedömer att verksamhetsmålen med koppling till god ekonomisk hushållning är
förenliga med de av förbundsdirektionen fastställda målen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks Delårsrapport Nyköping Oxelösunds vattenverksförbund 2022
NOVF2022-13-3 Utdrag ur direktionens protokoll 2022-09-14 p 27, Delårsrapport
NOVF2022-13-4 Delårsrapport 2022-08-31, Antagen
Avrapportering för NOVF delårsrapport 2022 - Slutlig
NOVF Revisionens utlåtande delårsrapport 20221116

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Delårsrapporten från Nyköping Oxelösunds vattenverksförbund 2022 godkänns

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns ett framskrivet förslag till beslut och finner att
styrelsen beslutar i enlighet med det samma.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-11-23

Utdragsbestyrkande

______

Beslut till:
Revisorerna (för kännedom)
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Delårsrapport Nyköping Oxelösunds vattenverksförbund 2022

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Delårsrapporten från Nyköping Oxelösunds vattenverksförbund 2022 godkänns

2. Sammanfattning
Revisorerna har granskat delårsrapporten för Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund.

Revisorerna finner att rapporten i all väsentlighet är upprättad i enlighet med lagens krav
och god redovisningssed. Revisionen påpekar att viss information kan förbättras för att
tydligare följa kraven enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning.

Förbundets resultat för delåret uppgår till 4 356 tkr, vilket är 752 tkr högre än samma period
förra året. Det beror främst på att verksamhetens kostnader är lägre mot föregående år.

Förbundets prognos för helåret uppgår till 0 tkr, vilket är i linje med budget. I prognosen
ingår posten avsättning till investeringsfond vilket resulterar i ett nollresultat.

Revisionen bedömer att verksamhetsmålen med koppling till god ekonomisk hushållning är
förenliga med de av förbundsdirektionen fastställda målen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Delårsrapport Nyköping Oxelösunds vattenverksförbund 2022

Antagen delårsrapport Nyköping Oxelösunds vattenverksförbund 2022

Utdrag ur direktionens protokoll NOVF 2022-09-14

Avrapportering för NOVF delårsrapport 2022 KPMG

Revisionens utlåtande

Johan Persson Mårten Johansson
Kommunchef Kommunsekreterare

Beslut till:
Nyköping Oxelösunds vattenverksförbund NOVF (för åtgärd)
Revisionen (för kännedom)

Kommunstyrelseförvaltningen
Mårten Johansson

Kommunstyrelsen
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NOVF § 27 Dnr NOVF2022-13 
 
Delårsrapport 2022 
Förbundet ska varje år upprätta ett delårsbokslut för perioden 1 januari till 
sista augusti. Delårsrapporten ska granskas av förbundets revisorer och 
därefter behandlas av förbundsmedlemmarnas fullmäktigen. 
Ett förslag till delårsrapport har upprättats av förvaltningen. I bokslutet för 
perioden gör förbundet ett positivt resultat om 4,4 mnkr. Ungefär 
motsvarande överskott prognostiseras för helåret, men avses avsättas till 
den investeringsfond som direktionen inrättat i och med årsredovisningen 
2021. 
Resultatet är högre än budgeterat, och förklaras till stor del av lägre 
elkostnader, lägre räntekostnader samt lägre personalkostnader än 
budgeterat. 
I delårsrapporten görs också en genomgång av de mål som ställs i 
budgeten för 2022, samt en prognos på huruvida de kommer att uppfyllas 
vid årsskiftet lämnas. 
Ärendet föredras av förbundscontroller Hannes Holmberg, som även svarar 
på direktionens frågor. 
Förbundscontroller Hannes Holmberg redogör för redaktionell ändring.  
Inlägg i ärenden Carl-Åke Andersson (S) och Tapio Helminen (M). 
 
Direktionen beslutar  
att anta Delårsrapport 2022 enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2022-
09-12, med de redaktionella ändringar som redogjorts för ovan. 
 
Beslutet expedieras till: 
Förbundets revisorer 
Nyköpings kommun 
Oxelösunds kommun 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Direktionen för Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund av år 1960 org nr 222000–0182
lämnar härmed följande berättelse över förvaltningen de första åtta månaderna av
räkenskapsåret 2022.

Organisation
NOVF drivs genom en av de båda kommunerna tillsatt förbundsdirektion. Förbundsdirektionen
består av fem ledamöter, varav tre från Nyköpings kommun och två från Oxelösunds kommun,
samt lika många ersättare från respektive kommun. Ledamöterna och ersättarna är valda för
perioden 2019-01-01 till 2022-12-31.

För granskning av förbundets räkenskapsår 2019–2022 har medlemskommunernas
fullmäktigen utsett varsin revisor samt revisorssuppleant.

Direktionen

Ordinarie Ersättare
för Nyköping
Carl-Åke Andersson(S) ordförande Ylva Franzén (MP)
Linda Forså (S) Eva Andersson (C)
Tommy Jonsson (M) Lars Lundqvist (KD)

för Oxelösund
Tommy Karlsson(S) vice ordförande Håkan Carlsson (S)
Tapio Helminen (M) Bengt Björkhage (M)

Revisionen

Ordinarie Ersättare
för Nyköping
Göran Silfverling (L) Christer Gustavsson (S)

för Oxelösund
Eva Asthage (M) Mayvor Lundberg (S)

Förvaltning

Förvaltningen leds av förbundsdirektören som är förbundets högsta tjänsteperson.
Förbundsdirektören har ansvar för att driva förbundets verksamhet och att verkställa direktionens
beslut. Direktören är direkt underställd direktionen och direktionens ordförande.

Förbundsdirektören leder tjänstepersonsorganisationen. Under perioden arbetar ytterligare två
tjänstepersoner för förbundet, en förbundscontroller och en processingenjör samt en arbetare,
driftsansvarig. Förbundscontroller har varit tjänstledig större delen av perioden.

Tekniska divisionen i Nyköpings kommun hyr ut drifttekniker till förbundet enligt överenskommelse
som ingås inför varje räkenskapsår. Under perioden har tre drifttekniker haft Högåsens Vattenverk
som sin arbetsplats.

Förbundet har upphandlat ekonomi- och löneadministration av bolaget Grant Thornton Sweden AB.
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Händelser av väsentlig betydelse

Under perioden har förbundet anlagt nya förbindelsepunkter till Enstaberga och Stigtomta. I
samband med projekt Ostlänken och bibanan har nya huvudvattenledningar anlagts på sträckan
Väderbrunn-Minninge. Gamla anläggningar har tagits ur drift och tagits bort. Samtidigt har
upprustning gjorts av anläggning för nödvatten i Väderbrunn.

I juni uppstod en läcka på huvudvattenledningen mellan Minninge och Hemgården. NOVF kom i gång
med vattenleveransen till kommunerna efter knappt ett halvt dygn. Förbundet deltog i
krisledningsarbetet tillsammans med de två medlemskommunerna, och utvärdering och
incidentrapportering sker under resterande 2022.

Under året beslutade direktionen att välja reningsmetod för reningsanläggningen som planeras att
byggas 2025, rening genom ozon- och kolfilter. Beslutet föregicks av en multikriterieanalys av två
pilotutredningar som förbundet genomfört de senaste 10 åren.

Förbundet har i slutet av perioden annonserat om en driftteknikertjänst, enligt tidigare beslut
angående behov av resurser till förbundet.

Förväntad utveckling avseende ekonomi och verksamhet
Förbundet planerar en fortsatt hög investeringstakt, och en stor investering i ny lågreservoar planeras
börja under senare delen av 2022. För att finansiera investeringarna avser förbundet uppta ytterligare
lån av Nyköpings kommun under hösten, vilket har godkänts av medlemmarna samt långivaren
Nyköpings kommun.

Förbundet har haft ett fördelaktigt elavtal under de senaste tre åren, vilket lett till låga kostnader
jämfört med elmarknaden. Avtalet går ut 2022-12-31 och förbundet räknar med väsentligt högre
elkostnader därefter. Ett arbete med att sänka elkostnaderna genom egenproduktion har påbörjats av
förvaltningen och kommer fortsätta utifrån uppdrag från direktionen i budget 2023.

Ostlänken-projektet påverkar förbundet i stor utsträckning. Järnvägens dragning går rakt igenom
vattenskyddsområdet för Högåsen och det är av stor vikt att åtgärder kommer vidtas av Trafikverket,
för att minimera skador på vattentäkten och grundvattnet. Förbundet behöver även anlägga nya
vattenledningar på flera sträckor som berörs av ny järnväg. Större delen av den nya ledningen är
färdig, men vissa sträckor kvarstår.

Förbundet har fortsatt oförändrad prognos för sålt vatten, men ser att det snart kan vara dags att
revidera den något högre, med anledning av ökande befolkning i Nyköping och Oxelösund.

För att finansiera ökande kostnader, framför allt elkostnader och finansiella kostnader, kan en höjning
av vattentaxan vara nödvändig om några år. Direktionen signalerade detta till förbundsmedlemmarna
i och med budgetramen för 2023.
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Måluppfyllelse
MÅL AKTIVITET UPPFÖLJNING KOMMENTAR

God ekonomisk
hushållning

Resultat följer budget Resultaträkning i
årsbokslut

Resultatet under delårsperioden
är bättre än budgeterat.
Årsprognosen pekar också mot
ett bättre årsresultat än
budgeterat.

Baserat på delårsresultatet och
prognosticerat resultat för
helåret bedöms arbetet för att
nå målet God ekonomisk
hushållning följa uppsatt plan.

Målet prognostiseras uppfyllas
vid årsredovisningen.

Hållbar ekonomi 100 % egenfinansiering av
driftkostnader

Vattenavgifterna ska
finansiera
driftkostnaderna

Under delårsperioden har drift-,
underhålls-, avskrivnings- och
lånekostnader i sin helhet
finansierats genom
vattenavgifterna.

Detta innebär att verksamheten
anses ha burit sina egna
kostnader under perioden vilket
hittills skapat förutsättningar att
nå målet om Hållbar ekonomi.

Målet prognostiseras uppfyllas
vid årsredovisningen.

God vattenkvalitet Utveckling av
vattenprovtagningsprogram

Årsredovisning Ett förnyat
undersökningsprogram för
provtagning och analys av vatten
har tagits fram under 2021, i
samråd med kommunens
livsmedelenhet.

Undersökningsprogrammet är
fastställt av Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.

Målet prognostiseras uppfyllas
vid årsredovisningen.

Ökad leveranssäkerhet Utreda reservvattentäkt Rapportering till
Direktionen om
fortlöpande arbete

Arbetet har följts upp vid varje
direktionssammanträde under
Verksamhetsuppföljning.

Målet bedöms vara uppfyllt för
perioden, samt prognostiseras
uppfyllas vid årsredovisningen.
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Sammantaget bedöms samtliga mål som följs upp vid delårsbokslutet vara uppfyllda. Samtliga mål
som ska följas upp vid årsredovisningen prognostiseras uppfyllas.

Uppföljning av nyckeltal

*I och med årsredovisningen 2021 ändrade förbundet en redovisningsprincip som omklassade upparbetat eget kapital till en
investeringsfond retroaktivt, vilket innebar att soliditeten ändrades retroaktivt. Vid beräkningen av soliditeten för 2022-08-31 räknas därför
inte periodens resultat med bland eget kapital, eftersom motsvarande årets resultat kommer att avsättas till investeringsfonden i och med
årsredovisningen. Soliditeten för 2022-08-31 om resultatet räknas med uppgår till 19 %.

DIREKTIONENS MÅL AKTIVITET UPPFÖLJNING

Driftsorganisation Säkerställa driftsorganisation
avseende bemanning och
kompetens

Årsredovisning Förbundet fortsätter arbeta med
kompetenshöjning inom den egna
organisationen, så att
tjänstepersonerna i större utsträckning
ska kunna utföra varandras arbeten vid
behov. Under hösten 2022 rekryteras
ytterligare en arbetare, drifttekniker,
till förbundets personal.

Målet följs ej upp vid
delårsredovisning, men prognostiseras
uppfyllas vid årsredovisning.

Förnya anläggningar och
ledningar

Förnya förbundets ledningar med
minst ett genomsnitt på 2 % per
år

Årsredovisning Under perioden har nyinvestering av
vattenledning Väderbrunn-Minninge
pågått. Projektet motsvarar 8 % av
förbundets ledningsnät. Även sträckan
Minninge-Nyköpingsbanan planeras
nyinvesteras under 2022.

Målet följs ej upp vid
delårsredovisning, men prognostiseras
uppfyllas vid årsredovisning.

Genomföra driftsprojekt Genomföra projekt och
utredningar som krävs för att
genomföra investeringar enligt
investeringsplanering

Årsredovisning Underhållsplan följs upp löpande inom
driftsorganisationen, och rapport sker
till direktionen inom ramen för
verksamhetsuppföljning samt
internkontroll.

Målet bedöms uppfyllas vid
årsredovisningen.

Nyckeltal 2019-08-31 2020-08-31 2021-08-31 2021-12-31 2022-08-31

Levererat dricksvatten till Nyköping, m3 2 202 767 2 226 790 2 372 035 3 653 252 2 453 098

Levererat dricksvatten till Oxelösund, m3 970 560 970 410 940 910 1 385 883 1 023 667

Elkostnad/m3 levererat dricksvatten,
kr/m3

0,48 0,58 0,53 0,51 0,44

Energiförbrukning för produktion, kWh 2 014 932 1 837 968 1 948 266 2 825 679 1 816 794

Energikostnad för produktionen, kr 1 525 102 1 857 396 1 738 746 2 561 131 1 516 418

Energiförbrukning/levererad m3 dricks-
vatten, kWh/m3

0,63 0,57 0,59 0,56 0,52

Soliditet i % 22 24 17 17 16*
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Beskrivning av drift- och investeringsverksamhet

Drift under perioden

Vatten har levererats till kommunerna under verksamhetsåret, med ett oplanerat avbrott i och med
vattenläcka i juni 2022. Vattenleveransen var avbruten i cirka ett halvt dygn. Utöver vattenläckan i
juni har det inte varit några avvikelser i vattenleveranserna.

Grundvattennivåerna är låga i de stora magasinen i upptagningsområdet. Grundvattennivåerna i
Högåsens Västra brunnsområde ligger normal medan ett lägre vattenuttag än normalt i det Östra
brunnsområdet har lett till högre grundvattennivåer än normalt i området. Flöden i sjöar och
vattendrag är under de normala för årstiden.

Investeringar under perioden

Under perioden har förbundet haft ett nyinvesteringsprojekt för en ny vattenledning sträckan
Väderbrunn-Minninge. Projektet är i slutbesiktningsfas men ännu inte helt färdigställt vid periodens
slut.

En upphandling för uppförande av ny lågreservoar med sugledning har påbörjats under perioden, och
planeras färdigställas under hösten.

En investering inom ramen för budgetposten Underhållsåtgärder 2022 har genomförts under
perioden: projektet Anslutningsledning Stigtomta och Enstaberga.

Investering i ny grundvattenbrunn var i budgeten 2022 planerad till senare i flerårsperioden, men
tidigarelades med anledning av samförläggning med arbetet på Husbymalmen till 2022. Direktionen
har tagit ställning till detta i och med budgetramen 2023.

I tabellen presenteras pågående investeringar under perioden. Inga belopp som kan påverka
pågående eller framtida upphandlingsprocesser presenteras i tabellen, utan maskeras med ett ”X”.
Värdena i kolumnen Total Budget avser budget för varje projekt över samtliga aktiva år, och summan
motsvarar därför inte investeringsbudget för 2022. Alla belopp i tkr.

Projekt 2021-12-13 2022-01-01
till 2022-08-
31

2022-08-31 Prognos Total
Budget

Väderbrunn-Minninge 20 8 504 8 524 12 000 12 000

Minninge-Nyköpingsbanan 0 0 0 X X

Ny lågreservoar 1 088 0 1 088 X X

Ny inflitrationsdamm 0 0 0 X X

Underhållsåtgärder 2022:
Anslutningsledning
Stigtomta-Enstaberga.

0 310 310 310
1 000

Ny brunn Ö9 0 41 41 1 500 1 500

SUMMA 1 108 8 855 9 963 42 810 43 500
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Ekonomiskt resultat för delårsperioden

Resultatet för perioden uppgår till 4,4 (fg år 3,6) mnkr.

Medlemmarnas betalning av levererat vatten är schabloniserad för perioden, och justeras först i och
med slutavräkning efter december månad för räkenskapsåret. Därför följer intäkterna i stort sett
budget för perioden.

Produktionskostnaderna prognostiseras att bli lägre än budgeterat. Detta beror i första hand på färre
levererade timmar från Nyköpings Vatten, lägre lönekostnader på grund av tjänstledighet samt lägre
elkostnader än budgeterat.

Avskrivningskostnaderna för delåret uppgår till 2 491 mnkr vilket är något lägre än budgeterat. Detta
beror på att investeringar inte är driftsatta ännu, och att avskrivningen blir fördelad med högre
kostnader under årets sista tertial.

De finansiella kostnaderna har ökat jämfört med motsvarande period föregående år, till följd av ökad
upplåning 2021. De finansiella kostnaderna är dock lägre än budget, med anledning av att
räntekostnaden blivit lägre än budgeterat samt att nyupplåning under 2022 upptas senare än
planerat.

Utfallet för delårsperioden är positivt om 4,4 mnkr. Vid årsredovisningen kommer dock ett positivt
resultat att motsvaras av en avsättning till investeringsfonden för projektet Anläggning för ny
reningsprocess, vilket innebär att det fastställda resultatet i årsredovisningen beräknas bli 0. Se
diskussion under rubriken Helårsprognos.

Balanskravsutredning

Budget och prognos
Utfall 2022-08-31 Budget 2022 Prognos 2022

VERKSAMHETENS INTÄKTER    

Försäljning vatten m m 16 139 24 610 24 623

   
VERKSAMHETENS KOSTNADER

Produktion -8 280 -14 994 -13 217

Driftprojekt -648 -3 000 -2 500

Avskrivningar -2 491 -3 953 -3 953

   

FINANSIELLA INTÄKTER 0 0 0

   

FINANSIELLA KOSTNADER -364 -1 040 -575

   

ÅRETS RESULTAT 4 356 1 623 4 378

Avsättning av resultat till ny
reningsprocess

0 -1 623 -4 378

TOTALT 4 356 0 0
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Nedanstående tabell utvisar balanskravsresultatet per 2022-08-31.

Säsongsvariationer eller cykliska effekter

Verksamhetens kostnader är i viss mån påverkade av säsongsmässiga variationer då våren i stor
utsträckning har utgjorts av arbete med pågående investeringar, och i lägre grad har belastat
förbundets resultaträkning. Under hösten kommer arbeten ske mer på underhållsprojekt än på
investeringsprojekt, vilket leder till att kostnaderna för drift och underhåll blir något högre under
slutet av året. Samma sak gäller förbundets driftsprojekt, för vilka kostnaderna beräknas bli högre på
hösten än på våren.

Vissa cykliska effekter förekommer också i verksamheten kopplat till investeringar. Enskilda år kan
investeringarna vara betydande vilket, när anläggningarna driftsätts, kan ha en betydande påverkan
på avskrivnings- och utrangeringskostnader. Under 2022 väntas stora investeringar att aktiveras som
anläggningar under andra halvan av året, vilket ger högre avskrivningskostnader efter delårets period.

Personalkostnaderna är något lägre under perioden jämfört med helåret, till följd av en tjänstledighet
perioden januari-augusti.

Inga väsentliga säsongsvariationer eller cykliska effekter förväntas påverka verksamhetens intäkter
under 2022.

Helårsprognos
Intäkterna prognostiseras hamna nära budgeterad nivå för helåret. Levererat vatten kan komma att
överstiga budgeterad nivå, men osäkerheten är för stor för att påverka prognosen för 2022. I budget
finns en ersättning om knappt en halv miljon från Trafikverket för åtgärder i och med Ostlänken-
projektet, som kan komma att försenas till år 2023.

Produktionskostnaderna prognostiseras understiga budget, av samma anledningar som beskrivs
under det ekonomiska resultatet för delåret: elkostnader, inhyrd personal samt tjänstledig ordinarie
personal.

Kostnaderna för driftsprojekt prognostiseras understiga budget. Till stor del beror det på att arbetet
med provinfiltration på Husbymalmen försenats och att fas 1 inte påbörjats enligt plan.

De finansiella kostnaderna prognostiseras bli lägre än budgeterat. Detta beror dels på att lånet om 30
miljoner kronor upptogs senare på året än planerat, dels på att förbundets ränta till kommunen blivit
lägre än budgeterat.

Verksamheten prognostiseras ge ett positivt resultat om 4,4 mnkr. Överskottet avses avsättas till
upprättad investeringsfond enligt Lag om allmänna vattentjänster 30 § enligt den investeringsplan

Balanskravsresultat 2022-08-31

Periodens resultat enligt resultaträkningen 4 356
Realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med god
ekonomisk hushållning, 0
Realisationsförluster till följd av försäljning som står i
överensstämmelse med god ekonomisk hushållning, 0
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper, och 0
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper.

0

Summa Balanskravsresultat 4 356
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som direktionen fastställt 2021-12-09 (NOVF2021-39-5) för investeringen Anläggning för ny
reningsprocess. Med anledning av detta prognostiseras resultatet för året till 0 mkr.

Balanskravsresultatet uppnås utifrån helårsprognosen. Inga reavinster som behöver justeras i
balanskravsresultatet förväntas för helåret.

Direktionens signaturer

Visby 2022-09-14

Carl-Åke Andersson Tommy Karlsson

Linda Forså Tapio Helminen

Tommy Jonsson
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RESULTATRÄKNING

Belopp i Tkr Not 2022-08-31 2021-08-31
Prognos

2022
Budget

2022

Verksamhetens intäkter 2 16 139 16 917 24 623 24 610

Verksamhetens kostnader 3 -8 928 -10 899 -15 717 -17 994

Avskrivningar -2 491 -2 108 -3 953 -3 953

Verksamhetens nettokostnader 4 720 3 910 4 953 2 663

 

Finansiella intäkter 0 0 0 0

Finansiella kostnader -364 -306 -575 -1 040

Avsättning till investeringsfond 0 0 -4 378 -1 623

Resultat före extraordinära poster 4 356 3 604 0 0

 

Extraordinära intäkter/kostnader - - - -

Årets resultat 4 356 3 604 0 0
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BALANSRÄKNING

Belopp i Tkr Not 2022-08-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR  

Anläggningstillgångar  

Materiella anläggningstillgångar  

Byggnader, mark och markanläggningar 4 86 022 78 983

Inventarier 5 8 616 9 292

Summa anläggningstillgångar 94 638 88 275

 

Omsättningstillgångar  

Fordringar 6 406 2 770

Kassa och bank 15 070 8 943

Summa omsättningstillgångar 15 476 11 713

 

SUMMA TILLGÅNGAR 110 114 99 989

 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  

Eget kapital 7  

Ingående eget kapital 17 097 17 097

Årets resultat 4 356 0

Summa eget kapital 21 453 17 097

 

Avsättningar  

Avsättning till investeringsfond 8 28 345 28 345

Summa avsättningar 28 345 28 345

 

 

Skulder  

Långfristiga skulder 9 50 000 50 000

Nyköpings Kommun (Koncernkontokredit) 9, 10 0 0

Kortfristiga skulder 11 10 316 4 547

Summa skulder 60 316 54 547

 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 110 114 99 989

 

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Inga Inga
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NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning, rekommendationer

från Svenska Kommuner och Regioner och Rådet för kommunal redovisning.

Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den

senaste årsredovisningen.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges

nedan.

Intäkter
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att

tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade

avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte

skrivs av. Avskrivningsunderlaget utgörs normalt av anskaffningsvärdet exklusive eventuellt förväntat

restvärde vid nyttjandeperiodens slut.

Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk och nyttjandeperioden omprövas när det finns

omständigheter som gör att det är nödvändigt, till exempel vid teknikskiften eller väsentliga

verksamhetsförändringar.

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande

och när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. Det innebär att i anläggningen

ingående komponenter ges olika avskrivningstid utifrån bedömning av faktisk nyttjandetid.

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuellt kvarvarande del av den

gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande

reparationer redovisas som kostnader.

Komponentredovisning av anläggningstillgångar utifrån RKR-R4 Materiella anläggnings-tillgångar

tillämpas för byggnader, markanläggningar, inventarier och tekniska anläggningar vid nyanskaffning.

Modellen används även på befintliga anläggningar vid återanskaffning och vid tillkommande

komponenter.
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I tabellen nedan framgår tillämpade avskrivningstider:

Pensioner
Pensioner redovisas i enlighet med RKR-R10 Pensioner. Samtliga pensionsplaner är avgiftsbestämda
där AKAP-KL tillämpas. Pensionsavgifter för den avgiftsbestämda ålderspensionen redovisas det år
avgiften avser, dvs för det år som den pensionsgrundande lönen som ligger till grund för beräkningen
är intjänad.

Avskrivningstider: 2022 2021

Markanläggningar 10 – 50 år 10 – 50 år

Byggnader

- Stommar, tak, väggar och golv 50 år 50 år

- Elinstallationer 10 år 10 år

- Pumpar och doseringsutrustning 20 år 20 år

Inventarier 5 – 20 år 5 – 20 år
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NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN

Inga väsentliga säsongsvariationer eller cykliska effekter har påverkat verksamhetens intäkter.

Sedan 2022 har förbundet genomgått en förändringsfas där en allt större del av personalen utgörs av
egen anställd personal snarare än inhyrd personal av Nyköpings kommun. Processen visar sig i en
stigande kostnad för anställd personal samt sjunkande kostnad för inhyrd personal för personal för
perioden jämfört med föregående period.

Not 2 - Verksamhetens intäkter
2022-08-31 2021-08-31

Va-intäkter 16 000 16 000

Övriga rörelseintäkter 139 917

Verksamhetens intäkter 16 139 16 917

Not 3 - Verksamhetens kostnader 2022-08-31 2021-08-31

Energikostnader -1 516 -1 739

Övriga externa kostnader -4 554 -5 220

Förlust vid utrangering av markanläggning 0 -838

Kostnader för inhyrd personal (från Nyköpings kommun) -794 -1 559

Kostnader för anställd personal (inkl. sociala avgifter) -1 278 -737

Förbundsdirektör (inkl. sociala avgifter) -695 -720

Styrelse- & Årsarvode (inkl. sociala avgifter) -91 -87

Verksamhetens kostnader -8 928 -10 899
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NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

Not 4 - Byggnader och mark, markanläggningar 2022-08-31 2021-12-31

Byggnader  

Ingående anskaffningsvärde 11 051 11 051

Årets investering 0 0

Ackumulerat anskaffningsvärde 11 051 11 051

 

Ingående avskrivningar -4 646 -4 082

Årets avskrivning enligt plan -376 -376

Ackumulerade avskrivningar -5 022 -4 458

Bokfört värde byggnader 6 029 6 593

Mark

Ingående anskaffningsvärde 492 492

Årets investering 0 0

Ackumulerat anskaffningsvärde 492 492

Bokfört värde mark 492 492

Markanläggning

Ingående anskaffningsvärde 100 509 83 106

Årets investering 8 854 17 514

Utrangeringar -2 711 -1 387

Omklassificering 0 -3 882

Ackumulerat anskaffningsvärde 106 652 95 351

 

Ingående avskrivningar -28 423 -27 258

Omklassificering 0 38

Årets avskrivning enligt plan -1 439 -1 053

Utrangeringar 2 711 549

Ackumulerade avskrivningar -27 151 -27 723

Bokfört värde markanläggning 79 501 67 627

 

SUMMA Byggnader, mark och markanläggningar 86 022 74 713
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Avskrivningstider: 2022 2021

Markanläggningar 10 – 50 år 10 – 50 år

Byggnader

- Stommar, tak, väggar och golv 50 år 50 år

- Elinstallationer 10 år 10 år

- Pumpar och doseringsutrustning 20 år 20 år

Not 5 - Inventarier 2022-08-31 2021-12-31

Inventarier  

Ingående anskaffningsvärde 22 218 17 825

Årets investering 0 0

Omklassificering 0 4 393

Ackumulerat anskaffningsvärde 22 218 22 218

 

Ingående avskrivningar -12 926 -11 871

Omklassificering 0 -38

Årets avskrivning enligt plan -677 -1 017

Ackumulerade avskrivningar -13 602 -12 926

SUMMA Inventarier 8 616 9 292

Avskrivningstider: 2022 2021

Inventarier 5 – 20 år 5 – 20 år

Not 6 - Fordringar 2022-08-31 2021-12-31

Kundfordringar 43 21

Redovisning moms 287 1 443

Upplupna intäkter/ förutbetalda kostnader 76 1 306

Övrigt 0 0

SUMMA Fordringar 406 2 770

Not 7 - Eget Kapital 2022-08-31 2021-12-31

Ingående eget kapital 17 097 17 097

Årets resultat 4 356 0

SUMMA Eget kapital 21 453 17 097
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Not 8- Långfristiga skulder 2022-08-31 2021-12-31

Långfristigt lån (från Nyköpings kommun) 50 000 50 000

Koncernkontokredit (via Nyköpings kommun) 0 0

SUMMA Långfristiga skulder 50 000 50 000

Not 9 – Koncernkontokredit (via Nyköpings kommun) 2022-08-31 2021-12-31

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 17 000 17 000

Utnyttjad kredit uppgår till 0 0

Not 10 - Kortfristiga skulder 2022-08-31 2020-12-31

Leverantörsskulder 930 3 362

Upplupna kostnader 894 1 077

Förutbetalda intäkter 8 000 0

Mervärdesskatt 0 0

Skatter 492 108

SUMMA Kortfristiga skulder 10 316 4 547
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Sammanfattning
Vi har av NOVFs revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten per 2022-08-31. Uppdraget ingår 
som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2022.
Kommunalförbundets (Förbundet) revisorer ska enligt Kommunallagen (2017:725) kapitel 12 bedöma om 
resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorernas uttalande avges i 
revisorernas bedömning av delårsrapporten.
Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna tillräckliga underlag för sin bedömning.

Räkenskaperna och delårsrapporten

De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:
 Förbundets resultat för delåret uppgår till 4 356 tkr, vilket är 752 tkr högre än samma period förra året. 

Det beror främst på att verksamhetens kostnader är lägre mot föregående år.
 Förbundets prognos för helåret uppgår till 0 tkr, vilket är i linje med budget. I prognosen ingår posten 

avsättning till investeringsfond vilket resulterar i ett nollresultat.

Vi har med reservation för de eventuella effekter av att granskningen utförts enligt de avgränsningar som anges 
under rubriken avgränsning, inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet, och i granskningen 
har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet inte är 
upprättat i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning. Vi noterar att viss information kan 
förbättras för att tydligare följa kraven enligt kommunal bokföring och redovisning.
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Sammanfattning forts.

Underlag för revisorernas bedömning utifrån förbundsdirektionens mål
Enligt bestämmelser i kommunallagen ska förbundsdirektionen i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål 
som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsbokslutet är 
förenligt med de av förbundsdirektionen beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen.

Finansiella- och verksamhetsmål
Vår sammanfattande bedömning är att målen enligt delårsrapporten är förenligt med de av förbundsdirektionen 
fastställda mål. Gällande prognosen för år 2022 har vi inte funnit några indikationer på att förvaltningens bedömning 
skulle vara väsentligen felaktig. Gällande delåret kan vi inte bedöma måluppfyllelsegraden för de mål som anses 
vara verksamhetsmål, då målen är oprecisa. 

Linköping 2022-11-10

John Johansson Staffan Ahlqvist
Auktoriserad revisor Revisor
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Av kommunala bokförings- och redovisningslagen framgår att kommunalförbund ska upprätta minst en delårsrapport 
som ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret, det vill säga minst sex 
månader och högst åtta månader. Det är även den rapport som faller inom ramen för denna period som ska 
behandlas av kommunfullmäktige och som de förtroendevalda revisorerna ska göra en bedömning 
av. Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av förbundets verksamhet och resultat 
sedan föregående räkenskapsårs utgång. 
Förbundets revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de 
mål som fullmäktige beslutat (2 §). Revisorernas uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 
 Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?
 Är resultatet i delårsrapporten förenligt med de av förbundsdirektionen fastställda målen för god ekonomisk 

hushållning, det vill säga finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

Resultatet av vår granskning utgör underlag för de förtroendevalda revisorernas utformning av utlåtandet till 
kommunfullmäktige.

Inledning
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Revisionskriterier

Granskningen av delårsrapporten omfattar: 
 Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten 
 Förvaltningsberättelsens innehåll
 Hur förbundet redovisar hur det prognostiserade resultatet är förenligt med målen för god ekonomisk 

hushållning, finansiella och verksamhetsmässiga mål. 

Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer:
Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR)
God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges Kommuner och 

Regioner, SKR
Interna regelverk och instruktioner
Förbundsdirektionens beslut

Metod

Granskningen har genomförts genom:
Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive delårsrapporten 
Intervjuer med berörda tjänstepersoner
Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är 

förenligt med de av förbundsdirektionen beslutade målen
Översiktlig analys av resultat- och balansräkningen

Inledning forts.
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Avgränsning

Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2022-08-31.
Vår granskning har skett i den omfattning som följer av god revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom 
denna definieras av SKR och Skyrev. Det innebär att vi planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att 
med begränsad säkerhet försäkra oss att delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter. Granskning har 
således ej utförts i enlighet med ISA, ISRE 2410 eller den nya standarden för kommunal räkenskapsrevision som 
träder i kraft 2023.

En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser. De 
granskningsåtgärder som vidtas gör det inte möjligt att sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga 
omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en fullständig revision utförts.
Vår granskning av redovisningen utgår från en bedömning av väsentlighet och risk. Granskningen har inte som syfte 
att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.
I delårsrapporten har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning samt tillhörande noter. Övriga delar har 
enbart granskats med utgångspunkt från att informationen är förenlig med informationen i de finansiella delarna.
Granskningen av finansiella mål och verksamhetsmål är grundat på den återrapportering som finns i delårsrapporten. 
Denna rapport sammanfattar främst i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från granskningen.

Inledning
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Ansvarig förvaltning

Granskningen avser förbundsdirektionens delårsrapport som enligt 11 kap 16 § kommunallagen ska behandlas av 
kommunfullmäktige.
Rapporten är faktakontrollerad av förbundscontroller.

Inledning forts.



Resultat av 
granskningen
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Förvaltningsberättelsen 
Enligt 13 kap. 2 § LKBR ska en delårsrapport innehålla en resultaträkning, en balansräkning och en förenklad 
förvaltningsberättelse. RKR preciserar i R17 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum för att motsvara 
kraven på en förenklad förvaltningsberättelse.
Enligt RKR R17 Delårsrapport ska vidare uppgift i förvaltningsberättelsen bland annat lämnas om: 
Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under delårsperioden eller efter dess slut, men innan 

delårsrapporten upprättas. 
Upplysningar om förbundets förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om 

god ekonomisk hushållning. 
En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande 

verksamheten. 
En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen.

Vi noterar att förvaltningsberättelsen uppfyller kraven som preciseras i RKR R17 Delårsrapport förutom en 
bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen saknas.
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Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av 
god ekonomisk hushållning  
Enligt kommunallagens bestämmelser ska förbundsdirektionen i budgeten ange finansiella mål och 
verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. 
I delårsrapporten framgår att förbundet har totalt 7 mål som de jobbar utefter. Dessa är:
 God ekonomisk hushållning
 Hållbar ekonomi
 God vattenkvalitet
 Ökad leveranssäkerhet
 Driftsorganisation
 Förnya anläggningar och ledningar
 Genomföra driftsprojekt

Förbundet har till dessa mål identifierat aktiviteter som ska genomföras under räkenskapsåret för att uppnå
målen. Förbundet bedömer vid delårsbokslutet att samtliga mål kommer att uppfyllas vid helår. 
Vår sammanfattande bedömning är att målen enligt delårsrapporten är förenligt med de av förbundsdirektionen 
fastställda mål. Gällande prognosen för år 2022 har vi inte funnit några indikationer på att förvaltningens 
bedömning skulle vara väsentligen felaktig. Gällande delåret kan vi inte bedöma måluppfyllelsegraden för de mål 
som anses vara verksamhetsmål, då målen är oprecisa. 
Kommentar
Förbundet har inte tydligt delat in sina mål inom finansiella och verksamhetsmål vilket lagen preciserar.
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Balanskravsresultat 
Förbundet ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet och detta ska redovisas i 
förvaltningsberättelsen.
Från och med 2013 har kommuner, regioner och kommunalförbund möjlighet att använda sig av de nya reglerna 
om resultatutjämningsreserv, RUR. Denna reserv kan sedan användas för att utjämna intäkter över en 
konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt. RUR är frivillig att 
tillämpa, de kommuner, regioner och kommunalförbund som tänker göra det måste besluta om hur reserven ska 
hanteras. Detta ska framgå av de riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige ska besluta om.
I kommunallagen stadgas även att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som ett 
överordnat krav och innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att intäkterna enbart täcker kostnaderna, 
eftersom det på längre sikt urholkar kommunernas ekonomi. 

Förbundsdirektionen redovisar en bedömning av balanskravsresultatet i förvaltningsberättelsen. Av 
delårsrapporten framgår det att kommunens balanskravsresultat per 2022-08-31 uppgår till 4 356 tkr.
Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.
RUR uppgår till 0 tkr.
Beräkningen som ligger till grund för förbundets balanskravsresultat innehåller enligt vår bedömning inga 
väsentliga felaktigheter.
Vi noterar att förbundet inte har gjort någon balanskravsutredning baserat på det prognostiserade resultatet så 
som kommunallagen kräver.
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Resultaträkning  
Ett förbunds långsiktiga utveckling är beroende av att 
intäkterna ökar mer än kostnaderna för att inte urholka 
det egna kapitalet. Förbundets resultat för delåret 
uppgår till 4 356 tkr, vilket är 752 tkr högre än samma 
period förra året. Det beror främst på att 
verksamhetens kostnader är lägre mot föregående år. 
Drivande faktorer är att förbundet har efterfrågat 
mindre konsulttjänster under året, då f g år var mer 
konsulttjänster kopplat till ett ärende med mark och 
miljödomstolen som nu är avslutat. Vi noterar också att 
ändringar i personalstrukturen har minskat kostnaderna 
för förbundet.
Förbundets prognos för helåret uppgår till 0 tkr, vilket 
är i linje med budget. I prognosen ingår posten 
avsättning till investeringsfond vilket resulterar i ett 
nollresultat. Avsättning sker enligt Lagen om allmänna 
vattentjänster 30 § enligt antagen investeringsplan.
Vi förstår att förbundet har utrett redovisningsfrågan i 
hur denna avsättning ska hanteras. Vi rekommenderar 
förbundet att se över den utredningen igen baserat på 
de idéskrifter som Rådet för Kommunal Redovisning 
har tagit fram.
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Balansräkning  
Pågående nyanläggningar

Pågående nyanläggningar har ökat med ca 8,5 mkr från årsskiftet fram till delårsbokslutet. 
Det som primärt driver ökningen är en investering i en ny vattenledning, Väderbrunn-Minninge på ca 8,5 mkr. Total 
prognostiserad kostnad ligger på 12 mkr för projektets totala livslängd. 
Summeringsraden för kolumnen Prognos och Total Budget kan förklaras av att värdet visar prognostiserade och 
budgeterade investeringar över hela investeringsperioden, det vill säga inte endast för 2022. Notera även att 
summeringen inte stämmer eftersom en del projekt har maskats med ett X för att de fortfarande är under 
upphandling.
Vi noterar att pågående nyanläggningar ligger klassificerat som markanläggningar och utifrån vår granskning har 
inga avskrivningar bokförts under perioden vilket är korrekt.
Se nedan över förbundets pågående projekt:
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Redovisningsprinciper 
I delårsrapporten ska enligt RKR R17 Delårsrapport samma beräkningsmetoder användas som i den senaste 
årsredovisningen eller, om dessa principer eller metoder har ändrats, en beskrivning av karaktären på och 
effekten av förändringen. Upplysningar ska även lämnas kring säsongsvariationer, cykliska effekter som har 
påverkan på verksamheten, karaktären och storleken på jämförelsestörande poster, effekten av ändrade 
uppskattningar och bedömningar samt förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser.
I delårsrapporten anges under avsnittet ”Not 1 Redovisningsprinciper” att redovisningen skett enligt god 
kommunal redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med LKBR och RKRs rekommendationer. Det 
anges även att samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den 
senaste årsredovisningen.
Vi bedömer att förbundets delårsrapport är upprättad enligt gällande lagar och regelverk samt att 
redovisningsprinciperna bedöms som korrekta. 
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Drift- och investeringsredovisning 
Drift- och investeringsredovisningen ska ingå i delårsrapporten i enlighet med RKR R14 Drift- och 
investeringsredovisning och i de egna rapporterna i enlighet med RKR R14. 
Vi bedömer att förbundets driftsredovisning saknas då det i under avsnittet Driftsredovisning framgår en text över 
väsentliga händelser över räkenskapsperioden.
Investeringsredovisningen saknar information om budgeterade investeringar för räkenskapsåret 2022, samt om 
eventuella avvikelser från budget.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-11-23

Utdragsbestyrkande

Ks § 147 Dnr KS.2022.126

Taxa för handel med vissa receptfria läkemedel, folköl och tobak

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Anta ”Taxa för handel med vissa receptfria läkemedel, folköl, tobaksvaror och tobaksfria
nikotinprodukter”

Sammanfattning

1 augusti i år så trädde en ny lagstiftning i kraft, Lag (2022:1257) om tobaksfria
nikotinprodukter, Bifogat förslag till ny taxa för handel med vissa receptfria läkemedel, folköl,
tobaksvaror och tobaksfria nikotinprodukter är kompletterad utifrån denna lagstiftning. Miljö-
och samhällsbyggnadsnämnden har tillsynsansvaret när det gäller försäljning av dessa
produkter och har föreslagit att taxan ska kompletteras med tobaksfria nikotinprodukter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks taxa för handel med vissa receptfria läkemedel folköl och tobaksvaror
Protokoll20221018Msn79_471701
Förslag till revidering av taxa för handel med vissa receptfria läkemedel folköl och
tobaksvaror

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Anta ”Taxa för handel med vissa receptfria läkemedel, folköl, tobaksvaror och tobaksfria
nikotinprodukter”.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns ett framskrivet förslag till beslut och finner att
styrelsen beslutar i enlighet med det samma.

______

Beslut till:
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (för åtgärd)
Kommunsekreterare (för åtgärd)
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-11-23

Utdragsbestyrkande



Tjänsteskrivelse 1(2)

Datum Dnr

2022-11-03 KS.2022.126

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
registrator@oxelosund.se

Taxa för handel med vissa receptfria läkemedel, folköl, tobak
och tobaksfria nikotinprodukter

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Anta ”Taxa för handel med vissa receptfria läkemedel, folköl, tobaksvaror och tobaksfria
nikotinprodukter”.

2. Sammanfattning
1 augusti i år så trädde en ny lagstiftning i kraft, Lag (2022:1257) om tobaksfria
nikotinprodukter, Bifogat förslag till ny taxa för handel med vissa receptfria läkemedel,
folköl, tobaksvaror och tobaksfria nikotinprodukter är kompletterad utifrån denna lagstiftning.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tillsynsansvaret när det gäller försäljning av
dessa produkter och har föreslagit att taxan ska kompletteras med tobaksfria
nikotinprodukter.

3. Ärendet
Under senare år så har en mängd nikotinprodukter som är snusliknande utvecklats.
Eftersom produkterna inte innehåller tobak så har de inte omfattats av tobakslagstiftningen.
Därför trädde en ny lagstiftning i kraft, Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter, den
1 augusti 2022. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tillsynsansvaret när det gäller
försäljning av dessa produkter och har föreslagit att taxan ska kompletteras med tobaksfria
nikotinprodukter.

Beslutsunderlag
Taxa för handel med vissa receptfria läkemedel, folköl, tobaksvaror och tobaksfria
nikotinprodukter.

Johan Persson Nils-Erik Selin
Kommunchef Miljö- och samhällsbyggnadschef

Beslut till:

Kommunstyrelseförvaltningen
Nils-Erik Selin

Kommunstyrelsen
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Taxa för handel
med vissa receptfria
läkemedel, folköl,
tobaksvaror och
tobaksfria
nikotinprodukter
Antagen av Kommunfullmäktige 2022-05-11, § 22
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Taxa för handel med
vissa receptfria
läkemedel, folköl,
tobaksvaror och
tobaksfria
nikotinprodukter

1(2)

Taxa för handel med vissa receptfria läkemedel, folköl och
tobaksvaror och tobaksfria nikotinprodukter

Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens kostnader för
handläggning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622), lag om handel med vissa
receptfria läkemedel (2009:730), lag om tobak och likande produkter (2018:2088) samt
lag om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257).

2 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 1021 kronor.

3 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

4 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.

5 § Om det finns särskilda skäl, får Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, med hänsyn till
verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter, sätta ned eller
efterskänka avgiften.

6 § För inspektioner och andra tillsynsåtgärder med anledning av bristande efterlevnad och
som är utöver den normala tillsynen tas avgift ut för nedlagd tillsynstid. Avgiften för extra
tillsyn debiteras efter utfört tillsynsbesök.

7 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig
vara obefogat

Receptfria läkemedel och folköl
Enligt 23 § lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) ges kommunen rätt
att ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel.

Avgiften betalas av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel enligt lagen om
vissa receptfria läkemedel.

Enligt 8 kap 10 § alkohollagen (2010:1622) ges kommunen rätt att ta ut avgifter för den
löpande tillsynen av detaljhandel med öl.

Avgiften betalas av den som bedriver anmälningspliktig försäljning av öl till konsument.

Avgift för anmälan och tillsyn
För handläggning av anmälan om folköl tas en avgift ut motsvarande en timmes
handläggningstid.

För återkommande tillsyn av försäljning av folköl och kontroll av försäljning av vissa
receptfria läkemedel tas en avgift ut motsvarande nedlagd handläggningstid.



Tillsynsavgiften betalas i efterskott.



Tobaksfria nikotinprodukter
Enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257) ges miljö- och

samhällsbyggnadsnämnden rätt att ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver

anmälningspliktig detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter.

Avgiften ska betalas av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med tobaksfria

nikotinprodukter.

Tobaksvaror
Enligt lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) ges Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden rätt att ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver
tillståndspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror.

Avgiften betalas av den som bedriver tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror till
konsument.

Avgift för ansökan, anmälan och tillsyn

För handläggning av anmälan och ansökan om tobak tas en fast avgift ut enligt tabellen
nedan.

För återkommande yttre tillsyn tas en avgift ut motsvarande nedlagd
handläggningstid. Tillsynsavgiften betalas i efterskott.

För återkommande inre tillsyn tas en fast årlig avgift ut. Den fasta årliga avgiften
tas ut genom att den handläggningstid som anges i nedan tabell multipliceras med
gällande timtaxa. Fast årlig avgift ska täcka nämndens beräknade kostnader för
den inre tillsynen som sker löpande under året.

Handläggning/tillsynstid
Anmälan om försäljning av folköl 1 h

Återkommande tillsyn av öl klass II (folköl) Efterhandsdebitering motsvarande nedlagd
tid

Återkommande tillsyn av receptfria
läkemedel

Efterhandsdebitering motsvarande nedlagd
tid

Återkommande tillsyn av försäljningsställen
för folköl och receptfria läkemedel

Efterhandsdebitering motsvarande nedlagd
tid

Handläggning/tillsynstid

Anmälan om försäljning av tobaksfria

nikotinprodukter

1 h

Återkommande tillsyn av försäljningsställen

för tobaksfria nikotinprodukter

Efterhandsdebitering motsvarande nedlagd tid

Handläggningstid/tillsynstid
Ansökan för tillstånd för att sälja tobak 8 h
Ansökan om tillfälligt tillstånd för tobak 4,5 h



Anmälan om ändrade ägar- eller
bolagsförhållanden

5,5 h

Anmälan om förändrat tillstånd 1,5 h
Anmälan om försäljning av elektroniska
cigaretter/påfyllningsbehållare

1 h

Återkommande yttre tillsyn av
tobaksförsäljningstillstånd

Efterhandsdebitering motsvarande nedlagd
tid

Återkommand inre tillsyn för
tobaksförsäljningstillstånd

3 h/år

Återkommande tillsyn av försäljningsställen
för elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare

Efterhandsdebitering motsvarande nedlagd
tid
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2022-11-22

Utdragsbestyrkande

Von § 52 Dnr VON.2022.6

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt
Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS)

Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut i Kommunfullmäktige

Rapporten godkänns.

Sammanfattning

Kommunerna har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, kommunens
revisorer och kommunfullmäktige rapportera in gynnande beslut som inte verkställts
inom tre månader från beslutsdatum. Motsvarande rapporteringsskyldighet gäller
även beslut som inte verkställts på nytt inom tre månader efter det att verkställigheten
avbrutits. Rapportering ska ske en gång per kvartal.

Inspektionen för vård och omsorg har möjlighet att hos förvaltningsrätten ansöka om
att en kommun, som inte verkställt ett gynnande beslut, ska åläggas en särskild
avgift, så kallad sanktionsavgift.

När ett ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt senare verkställs, ska
nämnden anmäla detta till Inspektionen för vård och omsorg och revisorerna.

Oxelösunds kommun rapporterar per 30 september 2022:

SoL:

Äldreomsorg 0 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från
beslutsdatum.

0 avbrott i verksamhet som inte åter har verkställts inom tre
månader.

IFO 3 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från
beslutsdatum.

Funktionsstöd 0 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från
beslutsdatum.

LSS: 0 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från
beslutsdatum.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltningen 2022-11-08.
Sammanställning ej verkställda gynnande beslut enligt SoL, kvartal 3 2022 .

______

Beslut till: Kf (för åtgärd), Revisorerna (för kännedom)



Per 2022-09-30 – Äldreomsorg, Funktionsstöd, IFO

Gynnande beslut enligt SOL, ej verkställda inom 3 mån efter beslutsdatum alt. avbrutna och ej åter verkställda inom
3 mån.

Kön Födelseår Bistånd Beslutsdat. Ant.

Kvinna 1924 SÄBO 220413
Har ej fått plats på boende pga platsbrist. Har hemtjänst./ Beslutet
verkställt 220830

Man 2010 Kontaktfamilj 220622
Brist på tillgängliga uppdragstagare. Annonserat behov på flera
plattformar, kollat annonser på familjehemsbanken, inventerat
befintliga och tidigare uppdragstagare.

Man 2013 Kontaktfamilj 220622
Brist på tillgängliga uppdragstagare. Annonserat behov på flera
plattformar, kollat annonser på familjehemsbanken, inventerat
befintliga och tidigare uppdragstagare.

Man 1963 Kontaktperson SoL 220701
Insatsen har inte startats upp till följd av längre tids sjukhusvistelse.
Finns tilltänkt person för uppdraget och kan startas upp då
förutsättningar för honom finns.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-11-23

Utdragsbestyrkande

Ks § 143 Dnr KS.2021.127

Riktlinje för god ekonomisk hushållning

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Föreslagen reviderad riktlinje för god ekonomisk hushållning godkännes.

Sammanfattning

2021-12-08 beslutade Kommunfullmäktige om en riktlinje för god ekonomisk hushållning
och resultatutjämningsreserv. Efter att ha arbetat med riktlinjen nästan ett år finns det vissa
förslag till justeringar som behöver göras för att få riktlinjen ändamålsenlig kring olika
målnivåer i definitionen av god ekonomisk hushållning och få den likställd med den praxis
som tillämpas av bland annat av KKIK vid måluppföljning av mål.

I dag består definitionen av god ekonomisk hushållning av tre målnivåer:

Grön Nivå: Samtliga finansiella mål är uppfyllda och minst 75 % av kommunfullmäktiges
beslutade mål för verksamheterna. Vid uppfyllande av dessa kriterier har kommunen
uppnått mycket god ekonomisk hushållning.

Gul Nivå: 100 procent av de finansiella målen är uppfyllda och 50 procent av
kommunfullmäktiges beslutade mål för verksamheterna. Vid uppfyllande av dessa kriterier
har kommunen uppnått en god ekonomisk hushållning.

Röd Nivå: Allt under 100 procent av de finansiella målen och 50 % av kommunfullmäktiges
beslutade mål för verksamheterna. Vid ett resultat som understiger dessa kriterier har
kommunen inte nått målet om god ekonomisk hushållning.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår nu att graden av måluppfyllelse för varje nivå sätts
inom ett intervall och att några mindre förtydliganden införs. Detta för att vår definition av
god ekonomisk hushållning bättre skall stämma överens om hur praxis ser ut i omvärlden
tex hur KKIK bedömer sina mål.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att reviderad riktlinje för god ekonomisk hushållning
och resultatutjämningsreserv (RUR) antas enligt bifogat förslagförslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks Riktlinje för god ekonomisk hushållning

Beslutad riktlinje god ekonomisk riktlinje reviderad version 2022-11-04
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-11-23

Utdragsbestyrkande

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Föreslagen reviderad riktlinje för god ekonomisk hushållning godkännes.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns ett framskrivet förslag till beslut och finner att
styrelsen beslutar i enlighet med det samma.

______

Beslut till:
Controller (för åtgärd)
Kommunsekreterare (för åtgärd)
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Datum Dnr

2022-11-06 KS.2021.127

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
registrator@oxelosund.se

Riktlinje för god ekonomisk hushållning

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Föreslagen reviderad riktlinje för god ekonomisk hushållning godkännes.

2. Sammanfattning
2021-12-08 beslutade Kommunfullmäktige om en riktlinje för god ekonomisk hushållning
och resultatutjämningsreserv. Efter att ha arbetat med riktlinjen nästan ett år finns det vissa
förslag till justeringar som behöver göras för att få riktlinjen ändamålsenlig kring olika
målnivåer i definitionen av god ekonomisk hushållning och få den likställd med den praxis
som tillämpas av bland annat av KKIK vid måluppföljning av mål.

I dag består definitionen av god ekonomisk hushållning av tre målnivåer:

Grön Nivå: Samtliga finansiella mål är uppfyllda och minst 75 % av kommunfullmäktiges
beslutade mål för verksamheterna. Vid uppfyllande av dessa kriterier har kommunen
uppnått mycket god ekonomisk hushållning.

Gul Nivå: 100 procent av de finansiella målen är uppfyllda och 50 procent av
kommunfullmäktiges beslutade mål för verksamheterna. Vid uppfyllande av dessa kriterier
har kommunen uppnått en god ekonomisk hushållning.

Röd Nivå: Allt under 100 procent av de finansiella målen och 50 % av kommunfullmäktiges
beslutade mål för verksamheterna. Vid ett resultat som understiger dessa kriterier har
kommunen inte nått målet om god ekonomisk hushållning.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår nu att graden av måluppfyllelse för varje nivå sätts
inom ett intervall och att några mindre förtydliganden införs. Detta för att vår definition av
god ekonomisk hushållning bättre skall stämma överens om hur praxis ser ut i omvärlden
tex hur KKIK bedömer sina mål.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att reviderad riktlinje för god ekonomisk hushållning
och resultatutjämningsreserv (RUR) antas enligt bifogat förslagförslag.
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OBS: Fetmarkerat i rött förändringar mot nuvarande riktlinje.

Bakgrund
Kommunallagen stipulerar dels att kommuner och regioner ska ha en god
ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som
bedrivs genom andra juridiska personer, dels att fullmäktige ska besluta om
riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen eller regioner. Om
kommunen eller region har inrättat en resultatutjämningsreserv ska
riktlinjerna även omfatta hanteringen av den.

Oxelösunds kommuns ”Riktlinje för god ekonomisk hushållning och
resultatutjämningsreserv” är utformad för att svara upp mot kommunal
lagens krav på riktlinjer om god ekonomisk hushållning.

Riktlinjen avser i huvudsak den skattefinansierade verksamheten. För den
verksamhet som drivs i bolagsform sker styrningen med hjälp av
ägardirektiv och andra styrande dokument.

God ekonomisk hushållning
Hållbar utveckling är ett viktigt begrepp för Oxelösunds kommuns
långsiktiga planering. Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet är lika
viktiga och ömsesidigt beroende av varandra. God ekonomisk hushållning
är en viktig del i den hållbara utvecklingen.

God ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare
och längre tidsperspektiv. Det förutsätter ett långsiktigt tänkande. För att
säkerställa det, krävs att varje generation står för de kostnader de ger
upphov till. I annat fall kommer morgondagens medborgare att få betala, inte
bara för den verksamhet de själva konsumerar, utan även för tidigare
generationers överkonsumtion.

Oxelösunds kommun ska, som ansvarig för förvaltningen av medborgarnas
skattepengar, sträva efter att dessa används kostnadseffektivt och
ändamålsenligt. De ekonomiska medlen utgör ramen för verksamhetens
omfattning. Mål och riktlinjer för verksamheten ska bidra till att resurserna i
verksamheten används till rätt saker och att de används på ett effektivt sätt.
I de fall konflikt uppstår mellan verksamhetsmål och budget, är fastställd
budget överordnad målen.

Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning
För att nå en god ekonomisk hushållning har kommunen definierat:

• Finansiella mål

• Mål för verksamheten
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Avstämningen av god ekonomisk hushållning görs av kommunfullmäktige i
samband med behandlingen av, delårsrapport och årsredovisning.

Oxelösunds kommuns definition:

God ekonomisk hushållning i Oxelösund är en sammanvägd bedömning av
kommunens grunduppdrag, vilket innebär att såväl kommunens
ekonomiska som verksamhetsmässiga kvalitetsnivåer ska mätas. Nivåerna
för god ekonomisk hushållning delas in enligt följande:

Grön Nivå: Samtliga finansiella mål är uppfyllda och 100 % - 75 % av
kommunfullmäktiges beslutade mål för verksamheterna och beslutade
nämndsmål. Vid uppfyllande av dessa kriterier har kommunen uppnått
mycket god ekonomisk hushållning.

Gul Nivå: 100 procent av de finansiella målen är uppfyllda och 74 % - 25 %
av kommunfullmäktiges beslutade mål för verksamheterna och beslutade
nämndsmål. Vid uppfyllande av dessa kriterier har kommunen uppnått en
god ekonomisk hushållning.

 Röd Nivå: Allt under 100 procent av de finansiella målen och 24 % -
0 % av kommunfullmäktiges beslutade mål för verksamheterna och
beslutade nämndsmål. Vid ett uppfyllande av dessa kriterier har
kommunen inte nått målet om god ekonomisk hushållning.

Denna riktlinje skall tillämpas vid uppföljning av finansiella mål och
verksamhetsmål i delårsbokslut och årsbokslut. (Tillägg mot tidigare)

Finansiella mål
I Oxelösunds kommuns finansiella policy och budgetregler regleras de
väsentligaste delarna av kommunens ekonomiska styrning. Finansiella mål
fastställs på kort och lång sikt.

Finansiella mål blir de styrande för vad kommunen långsiktigt vill uppnå
ifråga om förmögenhetsutveckling, vad den löpande verksamheten kan
kosta, vilka resultatnivåer som krävs, investeringsverksamhetens
omfattning och finansiering. Om de finansiella målen inte uppnås ett
enskilt år skall kommunen vidta åtgärder under nästkommande år så
att de finansiella målen uppnås. (Tillägg mot tidigare)

En ekonomi i balans utgör en miniminivå för det ekonomiska resultatet på
kort sikt. Resultatet bör vara tillräckligt stort så att motsvarade servicenivå
kan garanteras även för nästkommande generation utan att den ska
behöva uttaxeras en högre skatt.

Slutgiltig nivå på de finansiella målen fastställs varje år i MBB av
Kommunfullmäktige.
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Årsresultatets andel av skatteintäkter och statsbidrag ska uppgå till
minst 1 - 2 %

Ett överskott i verksamheten skapar förutsättningar för

- att långsiktigt finansiera ny- och reinvesteringar av anläggningstillgångar

- att långsiktigt finansiera de pensionsåtaganden som redovisas som
ansvarsförbindelser

- en beredskap för oförutsedda kostnader

Nettokostnadsandelen som andel av skatteintäkter och statsbidrag ska
vara max 99 %

Höga investeringsnivåer ökar sårbarheten i kommunens ekonomi när
behovet av lånefinansiering ökar. Lånefinansiering av investeringar innebär
på sikt ökade finansiella kostnader som tar resurser från verksamheterna.

Kommunkoncernens soliditet skall vara minst 30 %

Soliditet är ett nyckeltal som används för att mäta den finansiella styrkan i
ett långsiktigt perspektiv. Soliditeten anger hur stor del av tillgångarna som
finansierats med eget kapital. Soliditeten är beroende av förhållandet
mellan förändringen av tillgångarnas storlek i balansräkningen och den
förändring som tillförs det egna kapitalet genom årets resultat. Om det egna
kapitalet och totala tillgångarna förändras i samma procentuella takt så
uppnås en oförändrad soliditet.

Mål för verksamheten
Kommunens styrmodell visar sammanhang och samband mellan de
väsentligaste delarna av kommunens styrning av verksamheten. Dessa
innefattar därigenom Oxelösunds kommuns mål- och riktlinjer för
verksamheten:

Vision

Oxelösunds kommuns Vision 2025 är en viljeinriktning för ett önskvärt
framtida tillstånd. Den ska ha en bred förankring i samhället och bygga
konsensus. Det ger förutsättningar för att den ska kunna vara aktuell under
en relativt lång tid.

Koncernmål Kommunmål

Koncernmålen är en precisering av visionen i ett antal mål med tillhörande
beskrivning. Målen tillsammans med beskrivningarna är de mål som
nämnderna och bolagen ska fokusera på under budgetperioden.

Kommunfullmäktiges mål

Till koncernmålen har fullmäktige ytterligare preciserat dessa som
tillhörande fullmäktigemål under innevarande budgetår.
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Nämndmål

I verksamhetsplanen ska koncernmålen med tillhörande fullmäktigemål
brytas ner och kompletteras till nämndens mål för lämplig styrning av
verksamheterna i syfte att uppnå koncernmålen med tillhörande
fullmäktigemål. Om tillhörande fullmäktigemål inte kan uppfyllas/brytas ned
inom nämndens ansvarsområde har nämnden att sätta kompletterande mål
för koncernmålet då alla nämnder ska bidra till koncernmålens uppfyllnad.
Detta läggs fast i nämndens verksamhetsplan.

Nämndernas verksamhet/uppdrag

Verksamheten ska enligt det politiska uppdraget vara ändamålsenlig och
präglas av god ekonomisk hushållning. Oxelösunds kommun är en
organisation med verksamheter som ska ge ändamålsenlig service och ta
ett samhällsansvar.

En ändamålsenlig verksamhet förutsätter att rätt saker görs på ett
kvalitetssäkrat sätt, det vill säga att resultatet motsvarar en på förhand
bestämd standard. Detta läggs fast i verksamhetsplanen.

Intern kontroll

I en förutseende organisation säkerställer den interna kontrollen att risker
elimineras innan det sker sådant som kan rubba förtroendet, innebära
allvarliga brister eller medföra stora ekonomiska förluster.

Resultatutjämningsreserv – RUR
Kommunallagen stadgar att kommuner och landsting kan bygga upp en
resultatutjämningsreserv. Reserven gör det möjligt att avsätta en del av ett
överskott i goda tider och sedan använda medlen för att täcka underskott
som uppstår på grund av en svag utveckling av skatteunderlaget. Genom
en sådan reserv kan det balansmässiga resultatet justeras/utjämnas mellan
olika år. Syftet är att kunna möta konjunkturvariationer för att nå jämnare
villkor för de verksamheter kommunen bedriver. Kommunfullmäktige
beslutar om inrättande av RUR och fastställer riktlinjer för hanteringen av
den. Kommunfullmäktige beslutar också om avsättning till och användande
av medel ur RUR.

Avsättning och användande av medel ur RUR sker i en
balanskravsutredning vid sidan om resultaträkningen. I balansräkningen
ska RUR synliggöras som en delpost till det egna kapitalet, men posten är
inte resultatpåverkande.
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För Oxelösunds kommun gäller följande riktlinje för avsättning till
RUR och användning av medel från RUR:

Avsättning till RUR

För kommuner finns möjlighet att inrätta resultatutjämningsreserv-RUR.
Under vissa förutsättningar kan inom ramen för balanskravsutredningen en
resultatutjämningsreserv byggas upp. Reserven gör det möjligt att avsätta
en del av ett överskott i goda tider och sedan använda medlen för att täcka
underskott som kan uppstå till följd av en lågkonjunktur. Genom en sådan
reserv kan balanskravsresultatet utjämnas mellan olika år. Syftet är att
kunna möta konjunkturvariationer och därigenom ge de verksamheter som
kommuner bedriver jämnare villkor. Kommunfullmäktige beslutar om
inrättande av RUR och fastställer riktlinjer för hantering av den.

Reservering till RUR

Reservering kan göras då resultatet så medger enligt Kommunallagens
regler dvs. den del av årets resultat, efter balanskravsutredning som
överstiger 1 % av skatter och statsbidrag, får avsättas till
resultatutjämningsreserven. Om kommunen har ett negativt eget kapital får
det resultat som överstiger 2 % avsättas.

Vid uträkning av avsättningen utgör balanskravsresultatet, som det
definieras i lag om kommunal redovisning, grund för beräkningen.

Disposition från RUR

Kommunallagen stadgar att medel från en resultatutjämningsreserv får
användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Någon närmare
precisering än så görs inte i lagen. I första hand skall
resultatutjämningsreserven användas för att reglera underskott i bokslutet
som uppkommit till följd av försämrade skatteintäkter än de budgeterade.

Oxelösunds kommuns lokala tillämpning innebär att:

Resultatutjämningsreserven skall kunna användas om det uppstår stora
svårigheter att uppfylla balanskravet på ett ansvarsfullt sätt. Därmed ges
möjlighet att utjämna hastiga förändringar i de ekonomiska
förutsättningarna mellan åren.

Disposition får inte förekomma för sänkning av utdebiteringen/skattesatsen.
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