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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

ASPA 1:77, Ansökan om bygglov för nybyggnad av pooldäck
med staket
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut är att ansökan om bygglov för nybyggnad av
pooldäck med staket avslås med stöd av 9 kap. 30 § PBL.

Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen (se besvärshänvisning.)
Sammanfattning
Ansökan om bygglov för pooldäck med staket inkom 2020-10-08. Åtgärden innebär en
byggnation av pool med omgivande däck och staket. Pooldäcket mäter 7 x 18,8 meter och
är som högst 1,5 meter. På detta uppförs staket om 1,2 meter. Byggnationen utförs av
tryckimpregnerat virke. Placeringen av byggnationen är i fastighetens västra del,
gränsande till sluttande och skogsbeklädd naturmark. Byggnationen placeras således högt
upp, i fastighetsgräns och mycket nära vägen för infart till området.
En viss revidering av förslaget skedde innan ärendet behandlades och ansökan avslogs vid
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2021-02-23. Sökande har därefter
överklagat Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut genom skrivelse inkommen
2021-03-25. Länsstyrelsen har i beslut 2021-06-30 upphävt Miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens beslut och återförvisat det för ny prövning.
Utifrån detta har Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen prövat ärendet igen.
Inför Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2021-09-21 har sökande
beretts möjlighet att lämna synpunkter och har via telefonsamtal 2021-09-02 och epost
2021-09-09 informerat att de väljer att låta pooldäckets inklädnad vara i grå
fibercementskiva och räcket i glas. Sökande har även inkommit med epost 2021-09-08 som
visar hur växtlighet döljer fastigheten.
Skäl till beslut
Byggnationen uppfyller inte definitionerna om bygglovsbefriad altan enligt PBL 9 kap 4 f §.
Byggnationen kan inte anses uppfylla kraven för byggnad och ska därför inte räknas in i
fastighetens byggrätt. Däremot prövas byggnationen mot PBL 2 kap 1 § och PBL 2 kap 6 §
1 stycket. Med detta vill Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden belysa byggnationen i ett
större sammanhang.
Föreslagen åtgärd innebär en byggnation av pool ovan mark som omges av trädäck med
staket. På grund av den valda placeringen hamnar byggnationen högt upp i en sluttning i
fastighetens västra del, väl synlig från områdets tillfartsväg. Marken mellan väg och
fastighet består av natur, en del uppväxta träd och en del sly och buskage.
Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324
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Området består ursprungligen av fritidshus som till stor del omvandlats till
permanentboende, genom ombyggnad eller nybyggnad. Fastigheterna är relativt stora och
byggnaderna är anpassade till natur och topografi. Byggnaderna är placerade i mitten av
respektive fastighet så att de är omgivna av växtlighet både på egen fastighet och
utanförliggande naturmark.
Den föreslagna åtgärden avviker således ganska kraftigt från bebyggelsemönstret i flera
avseenden. Placeringen är i fastighetens yttersta utkant, endast en meter från
fastighetsgräns, till skillnad från resterande område där byggnaderna mestadels är
placerade i fastighetens mitt. Pooldäcket är stort både i yta och höjd, till skillnad från
flertalet andra uteplatser och altaner i området som är betydligt mindre och mer marknära.
Skillnaden i storlek mellan befintlig byggnad och föreslagen byggnation är betydande.
Husets gavel är ungefär hälften så lång som pooldäcket. Området kännetecknas i övrigt av
att uthus och andra byggnationer är av underordnad karaktär gentemot huvudbyggnad.
Utifrån detta bedömer Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att förslaget skulle ha så
stor omgivningspåverkan att bygglov inte kan beviljas. Utgångspunkten vid bedömningar
om förvanskade och andra estetiska värden är att det är av betydelse hur synlig åtgärden
kommer vara. Byggnationen hamnar på grund av sin höga placering och sin storlek rakt i
blickfånget vid infart för ett flertal boende i området samt för alla de som besöker Vivesta
havsbad. Att byggnationerna inte skulle synas från vägen sommartid, troligen åsyftande
vegetation, delar inte Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Byggnationens placering är
så upphöjd i sluttningen att buskage och träd inte kan täcka den. Under större delen av året
är växtligheten avlövad och täcker inte alls och dessutom kan växtlighet tas bort
permanent. Byggnationen har föreslagits utföras i tryckimpregnerat virke, målat i vitt och
grått eller med glas och betong. Detta bedöms inte kunna påverka den upplevda storleken
eller skalan av byggnationen och få den att smälta in i landskapet eller få en mindre
områdespåverkan. Det åstadkommer bara att få altanen att passa ihop med det befintliga
huset och ge en upplevelse att huset är betydligt större än vad det egentligen är.
Området där fastigheten är belägen omfattas av detaljplan 0481-p16.1. Detaljplanens syfte
är att pröva en försiktig utveckling av området, med möjlighet till förtätning och möjliggöra
permanentboende, men fortfarande med en balans gentemot områdets karaktär.
Detaljplanen lyfter fram flera exempel på hur karaktären ska bevaras, exempelvis i hur
naturytorna ska omge bostadsområdena, de smala vägarna som ska bibehållas i sin
smalhet och att ny bebyggelse ska utformas så att de ansluter till karaktärsdrag hos
bebyggelse i omgivningen. Sörmlands museum belyser också området i sin
Kulturhistoriska områdesbeskrivning och anser att den kulturhistoriska miljön i området bör
bevaras. Området har, trots att flera fastigheter har blivit permanentboende, kvar sin känsla
av fritidshuskaraktär. Byggnaderna ligger anpassade till terräng och vegetation,
öppenheten finns kvar då knappt några staket, murar eller plank finns mellan fastigheterna
och ut mot vägen. Inte ens några större ansatser till avskiljning med häckar eller buskar
finns i fastighetsgräns.
Att bevilja föreslagen åtgärd skulle kunna ses som ett prejudikat för övriga fastigheter att
börja anlägga byggnationer av liknande karaktär som på ett menligt sätt skadar områdets
karaktär i strid med detaljplanens syfte. Området skulle då, både för de boende och
allmänheten, upplevas mycket instängt och begränsande.
Byggnationen uppfyller inte i ett större sammanhang de krav där den enskildes intressen
vägs mot de allmännas enligt PBL 2 kap 1 § samt gällande kraven enligt PBL 2 kap 6 § 1
stycket där byggnadsverkets utformning prövas gentemot stats- och landskapsbilden,
natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Således avslår,
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med stöd av detta, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansökan om nybyggnad av
pooldäck och staket.

Beslutsunderlag
Planritning och fasadritningar
Enkel nybyggnadskarta
Yttrande inför nämnd
Flygfoto över området Vivesta

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Sändlista (skickas som rekommenderat brev)
Sökanden
Hur man överklagar
Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du överklaga detta hos Länsstyrelsen i
Södermanlands län.
Överklagandeskrivelsen ska skickas eller lämnas till:
Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund.
Vill du överklaga måste du göra det inom tre veckor efter att du har tagit del av beslutet.
Ditt överklagande måste komma in till Oxelösunds kommun inom tre veckor från den dag
du skrivit under och skickat in det delgivningskvitto som följde med beslutet.
Om vi inte har skickat ut något delgivningskvitto till dig så beror det på att du enligt plan-och
bygglagen inte skall delges beslutet. Du kan trots detta ha rätt att överklaga beslut om lov
eller förhandsbesked. I så fall måste vi få in ditt överklagande senast fyra veckor efter att
beslutet kungjorts i Post och Inrikes Tidningar (https://poit.bolagsverket.se).
I ett överklagande ska du ange vilket beslut som överklagas och hur du tycker att beslutet
ska ändras, till exempel att beslutet helt ska upphävas. Bifoga gärna handlingar som stöder
din uppfattning.
Om överklagandet har kommit in i rätt tid ska vi snarast skicka handlingarna vidare till
Länsstyrelsen, om inte nämnden omprövar sitt beslut.
Glöm inte att uppge namn, adress och telefonnummer samt att underteckna
Överklagandeskrivelsen.
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Vi kan tänka oss att ändrautförandetför att minska på omgivningspåverkan.Dock så är det
fortfarande så att från maj till september så ser man knappt ens varat hus från vägen. Vi önskar också

att ni kan komma och besökaosstillsammans med osssåvi fårvisa, baraatt ni ringertill migeller
Mange och bokar en tid.

Det vi tänker att vi kan ändra på är följande: (se bifogade ritningar där vi visar på ändringarna)
Den nedre delen/ grunden tänker vi klä med steniterra lika som grunden på huset dvs grått sten, sen

staketet/räcket ändrarvi och görglasstaket istället samt sänker det till 1, 10 m. Dessa ändringar gör
att det inte alls kommer att hamna i något blickfång.
Mvh Ann-sofie och Mange
Annsofie0707148332

Mange0729994165

iiU^li^

H.O ^V^v^-i CL^\
LU- O

0)|
c

"o
c

ro

£^
s ^
~m '-^

'0 -^

is- ro ö

II ^11
01|

§1

m

01-O
ro >< ro

Q. -Q W
W >' (D
< z u-

0)|
c

~a\
c

03

II
n

II ^y
0)|

§\
CO

\3"

a>-q
ro >. ro

o. -9 "
W' >' m
< Z LL

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Paus Catering
Oxelösunds kommun Bygglov
BYGG 2020 384
den 8 september 2021 17:56:05

Hej! Sänder med en bild som skall läggas till yttrandet hur det ser ut igår 7 sept när man
åker ner mot badet. Vårat hus är bakom träden, det skymtar lite vitt så det är vad
badgästerna ser under månaderna maj- sept. Mvh Annsofie

Skickat från min Galaxy

Yttrande/ förtydligande/ korrigering: 20210104
Dnr: BYGG.2020.384 pooldäck med staket

Vi vill att ärendet prövas i miljö och samhällsbyggnadsnämnden den 20210223 då vi inte är eniga
med att det har så stor områdespåverkan som kommer att vara negativ för området. Styrelsen i
föreningen samt grannarna har inga synpunkter på det trädäck som vi önskar bygga utan tycker det
är ok utan synpunkter. Dessutom så på sommaren så ser vi nästan inte vårat hus ifrån vägen och
campingen. Det som varit svårt att visa på ritningen (i den hörnan där vi tog bort och trubbade av det
90 gradiga hörnet enl Anns första synpunkt för att det var för nära tomtgräns) är att det är kuperat
just i den hörnan så där kommer man få klä ned med mer inklädnad av träpanel i vinkeln för att det
skall bli så snyggt som möjligt. (alltså inga synliga plintar) Det kan ses på fotomontage bilden söder
hur vi menar. Fotomontagen som är gjorda är inte helt exakta men i proportion så visar dom på hur
det kommer att se ut nerefrån vägen. Jag kommer också skicka in bilder på hur det ser ut nu.
Vi har för avsikt om vi får bygglovet GK att måla inklädnadsdelen i grå ton så att det smälter in mot
husgrund och smälter in mot naturen. (tror vi angav helt vitt i ansökan) Staketet är för avsikt att bli
vitt som huset. Däcket blir byggt snyggt och smälter in med den övriga Byggnaden utan att det stör
omgivningen

Mvh Ann-sofie och Magnus Norrman
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

KRÅKAN 66, Ansökan om bygglov för tillbyggnad av balkong
samt tillbyggnad av entré
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut:
Bygglov beviljas med liten avvikelse från detaljplan, med stöd av 9 kap. 31 b 1 § PBL.
Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap. 23 och 24 §§ PBL.
Kontrollansvarig erfordras ej i detta ärende. Byggherrens kontrollplan fastställs.
Kompletterande villkor kan ges med stöd av 10 kap. 29 § PBL.
Totala avgiften för beslutet är 9 500 kr i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige
2020-02-14 § 133. Tidsfristen började löpa 2021-08-30 och beslut fattades 2021-09-21,
vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte
reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900).

Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen (se besvärshänvisning).

Sammanfattning
Ansökan om bygglov inkommer 2021-07-29. Föreslagen åtgärd innebär en tillbyggnad av
balkong samt tillbyggnad av entré. På sydvästra sidan om huset, mot havet, byggs
balkongen ut från 10 m2 till 32 m2 och under detta utrymme skapas utrymme för större
uteplats och ett förråd. På andra sidan huset, vid entrén, byggs tidigare förråd om till hall.
Då åtgärden innebär en smärre avvikelse gällande placering och utformning gentemot
gällande detaljplan, 04-OXS-165, ges berörda sakägare, det vill säga närmsta grannar,
möjlighet att yttra sig. Ett negativt yttrande inkommer som i huvudsak vänder sig mot den
ökade insyn och försämringen av utsikt. Övriga sakägare har inget att erinra. Liknande
åtgärder, i avseende med uteplatsens utformning och storlek, har godtagits flera gånger i
området.
Sökande har fått ta del av synpunkterna och har haft möjlighet att revidera eller dra tillbaka
sin ansökan inför Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde men detta har inte
skett.

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324
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Skäl till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bedömer att byggnationen har stöd i PBL och
beviljar i och med det bygglov för åtgärden.
I området har knappt någon av byggnaderna kvar sin ursprungliga utformning utan har
byggts ut, byggts om och förändrat sina uteplatser och balkonger. Den tidigare enhetliga
utformningen med, med dagens mått mätt, mindre balkonger och uteplatser har nu ersatts
av likartade utbyggda balkonger med inglasade uterum och stora trädäck.
Föreslagen åtgärd följer dessa åtgärder och bedöms i jämförelse med resterande
ombyggnationer inte sticka ut nämnvärt. Området är redan idag tätt bebyggt och har en
känsla av radhuskaraktär då huskropparna består av två eller fyra fastigheter, och att dessa
är tätt placerade.
I avseende kring de inkomna synpunkterna kring påverkad utsikt, insyn och närhet
bedömer Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att förslaget inte påverkar dessa
faktorer alltför menligt. Den tillkomna ytan är redan i anspråkstagen, om än med en uteplats
och trädgård, med samma förutsättningar kring insyn och närhet. Utsikten bedöms inte
påverkas annat än att en viss förskjutning eller förändring sker med tanke på att
förhållandet mellan de två närliggande balkongerna. Från att den klagandes balkong har
varit den mer utskjutande enheten blir det nu den föreslagna åtgärdens balkong som gör
det.
Sammantaget bedömer Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att med tanke på att
liknande avvikelser har skett vid ett flertal tillfällen är den föreslagna åtgärden att betrakta
som liten i enlighet med PBL 9 kap 31 b 1 § och kan därmed bevilja bygglov.
Följande handlingar ska inlämnas till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som
underlag för slutbesked
- Verifierad kontrollplan
- Relationshandlingar - om ändringar gjorts som inte kräver nytt bygglov.
- Lägeskontroll
Upplysningar
Lovet ska påbörjas inom två år. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller
bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft.
Startbeskedet innebär att byggnadsarbeten får påbörjas fyra veckor efter att lovbeslutet
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.
Åtgärden bör inte påbörjas innan lovet har vunnit laga kraft. Beräknat laga kraft datum är
fyra veckor efter att beslutet kungjorts i post- och inrikes tidning.
Byggnationerna sker på egen risk om bygglovet inte har vunnit laga kraft. Om bygglovet
överklagas och startbesked har utfärdats sker byggnationerna på egen risk med en
möjlighet att rättelse kan komma att ske. Med rättelse menas att det som har byggts kan
behöva tas bort på sökanden/ byggherrens bekostnad ifall bygglovet upphävs i sista
instans.
Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.
Byggnadsdelen får inte tas i bruk innan slutbesked har meddelats.
I detta ärende krävs lägeskontroll. Arbetena ska utföras av person med grundläggande
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mätteknisk färdighet enligt Lantmäteriets rekommendationer samt i samråd med Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens kartenhet. Mer information om lägeskontroll finns på
www.oxelosund.se.
Vid ändringar av beviljat bygglov ska ny ansökan om bygglov inlämnas till Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Förkortningar: Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL), Plan- och byggförordningen (PBF),
Miljöbalken (MB), Kulturmiljölagen (KML).

Beslutsunderlag
Situationsplan, fasad-, sektion- och planritningar
Förslag till kontrollplan
Yttrande från granne

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Sändlista
Sökanden
Fastighet Kråkan 65 (Granne som inte fått sin synpunkt tillgodosedd)
Kungörelse
Kungörelse sker i Post- och inrikes tidningar, www.bolagsverket.se.
Meddelande om kungörelse skickas till (9 kap 41b § Plan- och bygglagen):
Fastigheterna Kråkan 1, 43, 65 och 67 samt Stjärnholm 5:37
Hur man överklagar
Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du överklaga detta hos Länsstyrelsen i
Södermanlands län.
Överklagandeskrivelsen ska skickas eller lämnas till:
Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund.
Vill du överklaga måste du göra det inom tre veckor efter att du har tagit del av beslutet.
Ditt överklagande måste komma in till Oxelösunds kommun inom tre veckor från den dag
du skrivit under och skickat in det delgivningskvitto som följde med beslutet.
Om vi inte har skickat ut något delgivningskvitto till dig så beror det på att du enligt plan-och
bygglagen inte skall delges beslutet. Du kan trots detta ha rätt att överklaga beslut om lov
eller förhandsbesked. I så fall måste vi få in ditt överklagande senast fyra veckor efter att
beslutet kungjorts i Post och Inrikes Tidningar (https://poit.bolagsverket.se).

Tjänsteskrivelse
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I ett överklagande ska du ange vilket beslut som överklagas och hur du tycker att beslutet
ska ändras, till exempel att beslutet helt ska upphävas. Bifoga gärna handlingar som stöder
din uppfattning.
Om överklagandet har kommit in i rätt tid ska vi snarast skicka handlingarna vidare till
Länsstyrelsen, om inte nämnden omprövar sitt beslut.
Glöm inte att uppge namn, adress och telefonnummer samt att underteckna
Överklagandeskrivelsen.

KRÅKAN 66/BYGG.2021.306

Grannyttrande/Synpunkter KRÅKAN 66
Datum: 2021-08-22
Ärendenummer: BYGG.2021.306
Fastighet: KRÅKAN 66 med adressen Näsuddsvägen 23B.
Synpunkter på ärendet avser ansökan om bygglov för tillbyggnad av balkong samt
tillbyggnad av entré på fastigheten KRÅKAN 66 med adressen NÄSUDDSVÄGEN 23B.
Avsändare: Fastighetsägare Caroline Bill och Jonathan Andreassen, närboende,
intilliggande tomt KRÅKAN 65 med adressen NÄSUDDSVÄGEN 25A.
Mottagare: Oxelösunds kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 613 81
Oxelösund.

Bakgrund
*Tomt 23B ligger i en vinkel från tomt 25A som skapar den luftighet från och mellan 23B och
25A som vi finner unik för detta område - vilket även var en av anledningarna till att vi köpte
just denna fastighet.

När man vistas på uteplats/balkong samt inomhus i rummen med tillhörande fönster så finns
det i dagsläget flera vinklar som kan beskrivas som en privat sfär utan insyn med endast
skog/hav i sikte vilket vi värdesätter högt.

Synpunkter
*Synpunkterna baseras från bakgrunden till yttrandet som beskrivs i stycket ovan.
1: Den tilltänkta utbyggnaden av balkongens storlek/placering skulle resultera i att
balkongerna hamnar oönskat nära varandra.
2: Den tilltänkta utbyggnaden skulle innebära en påtaglig volymökning mot
tomtgränsen sett till tomtens storlek.
Förklaring av synpunkter, se sida 2 och 3
1
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1: Den tilltänkta utbyggnaden av balkongens storlek/placering skulle resultera i att
balkongerna hamnar oönskat nära varandra.
Balkongen är enligt förslaget nära tomtgränsen. Om balkongerna hamnar så nära medför
det omfattande insyn på balkong, uteplats samt in i fönster på övre/nedre plan – vilket kan
upplevas som påträngande och trångt.
Utsticket i hörnet på den tilltänkta balkongen är det som orsakar det största problemet. Det
skulle kunna avhjälpas delvis genom en anpassning av hörnet på den tilltänkta
balkongutbyggnaden, tex genom en vinkel - det skulle göra att utbyggnaden inte syns från
varje vrå. Förslag har tagits upp för diskussion tidigare.

På bilden nedan (utklipp från ritningarna tillhörande bygglovet) framgår det hur nära
tomtgränsen tillbyggnaden hamnar. Dock är befintlig balkong på kråkan 65 ej inritad – därav
är bilden något missvisande gällande det faktiska utrymmet mellan fastigheternas befintliga
förhållanden.

2
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2: Den tilltänkta utbyggnaden skulle innebära en påtaglig volymökning mot
tomtgränsen sett till tomtens storlek. I ärendet framgår det att fastighetens tillåtna
byggnadsyta överskrids och volymökningen påverkar vår fastighet negativt.
Konsekvenser:
-

Risk för brandspridning om utbyggnaden under balkongen placeras närmare
tomtgräns än 4,5 meter.

-

Volymökningen påverkar skuggbilden på tomten - som i sin tur kan ge negativa
effekter på växtligheten.

-

Volymökningen sett till tomtens storlek kan göra läget mindre attraktivt för att på sikt
ge en ekonomisk påverkan vid eventuell försäljning. Tomten och utsikten förändras
på så sätt att den känns trängre och ger grannar fri sikt in på balkong samt in i
fönster på övervåningen samt nedre plan.

-

Volymökningen mot tomtgränsen ger Kråkan 66 ett företräde att bygga ut fastigheten
eftersom en motsvarande byggnation på Kråkan 65 skulle innebära att tomterna mer
liknas vid ett radhus. Därav ser vi att en kompromiss är nödvändig för att se till att
båda fastigheterna har likvärdiga utgångslägen och rimliga ytor att ta till anspråk för
framtiden.

Sammanfattning
Vi ställer oss negativa till förslaget eftersom det hamnar för nära tomtgränsen och påverkar
vår utsikt samt insyn för mycket enligt vårt tycke. Där byggnader likt denna uppförts i
området har det så vitt vi vet ej varit i direkt anslutning till angränsande grannar och därmed
har förutsättningarna inte varit densamma.

Vi är öppna för en fortsatt dialog kring nya lösningar som är mer anpassade efter tomternas
förutsättningar.

Slut.

3

Ny Entré
under
befintligt tak
2700mm
5000mm

3600mm

Ny Balkongyta
32m2

10220mm

1700mm

4000mm

Confidentiality: C2 - Internal

Förklarande föreskrifter:
Glasparti och glasade vik/skjutdörrar enligt fasadritning
Förrådsutrymme under del av balkong
Glasat räcke runt balkong
5.97 m

Brandkrav beaktas när nya BOA skapas.

1.9 m

Befintlig balkong om 10 m2
byggs ut till ca 32 m2

Balkong
9.98 m
Vardagsrum

Kök

Ytterdörren flyttas ut
befintlig vägg mot
förråd rivs + ca 8m2
BOA

Confidentiality: C2 - Internal

Toa

Kråkan 66
Entréplan
Skala 1:100 (A3)
Ny hall

2021-07-07
Peter Seger

Förklarande föreskrifter:
Utvändigt förråd under balkong.

5m

Sovrum

Sovrum

2.3 m

Utvändigt förråd under
del av balkong.
Sovrum

Toa/Bad

Kråkan 66
Bottenplan
Skala 1:100 (A3)
2021-07-07
Peter Seger

Confidentiality: C2 - Internal

2.43 m

2.3 m

2.2 m

Förklarande föreskrifter:
Ny ytterdörr med inslag av glas.
Hallen byggs ut under befintligt yttertak.
Förrådsutrymme nyttjas till hall/entré (se planritning)
Befintlig marknivå bibehålls.

1.65 m

Kråkan 66
Fasad mot Norr
Skala 1:100 (A3)
2021-07-07
Peter Seger

Confidentiality: C2 - Internal

Förklarande föreskrifter:
Glasparti ner mot balkongnivå (Entréplan)
Förrådsutrymme under del av balkong.
Glasräcke i metall runt balkong och trapplöp,
alternativt räcke i trapp.
Träpanel målas lika befintligt hus.
Fast glasparti

9.92 m

1.8 m

Förråd under balkong
Kråkan 66
Fasad mot Öst
Skala 1:100 (A3)
2021-07-07
Peter Seger

Confidentiality: C2 - Internal

Förklarande föreskrifter:
Skjutdörrar alt vikdörrar ut mot balkong från vardagsrum
(entréplan).
Förrådsutrymme under del av balkong.
Skjutdörrar alt vikdörrar på förrådets södersida.

2.7. m 1.1 m

Skjutdörrar alt vikdörrar ut mot balkong

5.97 m

Skjutdörrar alt vikdörrar
Kråkan 66
Fasad mot Syd
Skala 1:100 (A3)
2021-07-07
Peter Seger

Confidentiality: C2 - Internal

OBS! Fasad på annan fastighet kråkan 67.
Snitt nedan tagen mellan fastigheterna Kråkan 66 & 67.
Gällande marklinje och fasadelevation enligt originalritning/tillbyggnader på kråkan 67.

1.9m

Kråkan 66
Fasad mot Väst
Skala 1:100 (A3)
2021-07-07
Peter Seger

Confidentiality: C2 - Internal

1160mm
3670mm
1700mm

3500mm

Confidentiality: C2 - Internal

Senast rev 2018-03-20

KONTROLLPLAN (PBL)
Ange typ av plan här:

Datum:

2021-07-28
Seger

Upprättad av: Peter

FASTIGHET

ENTREPRENÖR

Fastighetsbeteckning

Fastighetsadress

Kråkan 66

Näsuddsvägen 23b

Företag

Namn (Arbetsledare)

BYGGHERRE
Namn

Person/Organisationsnummer

Peter Seger

19860830-1613

Adress

Postadress

Näsuddsvägen 23b

Telefon

Organisationsnummer

Adress

Postadress

61337

Telefon

E-post

070 483 25 23

peter__86@hotmail.com

Sakkunnig

Annan kontaktinformation

Projektbeskrivning (Max 750 tecken)

Kontrollant

Kontrollmetod

Kontroll mot

Tillbyggnad av befintlig balkong med tillhörande trappa för tillträde på husets gavel.
Nya vikdörrar/skjutdörrar mot balkong och ett fast fönster på gavel entreplan.
Utbyggnad av hall/entré under befintligt tak till (BOA), vilket medför större hall.

E - Entreprenör

Visuell bedömning

BBR (Boverkets byggregler)

C - Certifierad sakkunnig

Övervakning

A-ritning (arkitekt)

B - Byggherre

Mätning

K-ritning (konstruktion)

S - Sakkunnig

Bevakning

VVS-ritning (värme, vent, sanitet)

Sakkunnigintyg

EKS (Europeiska konstruktionsstd)
Erhållet bygglov

För enklare ärenden och anmälningspliktiga åtgärder
Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet och ha den utformning och detaljeringsgrad som behövs för att på ett ändamålsenligt sätt säkerställa att byggnationen uppfyller kraven i
PBL (Plan- och bygglagen), PBF (Plan och byggförordningen) och BBR (Boverkets byggregler).

Kontrollen avser vilka kontroller som ska göras och ska säkerstalla att ett byggnadsverk uppfyller plan- och bygglagens tekniska egenskapskrav (8 kap. 4 § PBL). Vad som krävs för att de tekniska egenskapskraven
ska anses uppfyllda finns i 3 kap. PBF. För att kunna utforma kontrollerna i en kontrollplan måste Boverkets byggregler beaktas som: "Att åtgärden följer erhållet bygglov", "Att byggfukt torkas ut innan det byggs",
"Brandavskiljning från intill- och ovanliggande brandceller"

Mallen är upprättad av Mittbygge AB. Vi friskriver oss från allt ansvar för eventuella fel eller utelämnanden i denna information eller underlåtenhet att uppdatera eller korrigera informationen.

Kontroll avser

Kontrollant

Kontrollmetod

Underlag/Kontroll mot

Resultat/Datum

Anmärkning och åtgärd

Utsättning, läge och höjder enligt
bygglov

Bärande konstruktioner,
bärförmåga, stadga & beständighet

EKS 11, 6§,15§,16§

Dimensioner altan

Motsvarar bygglov

Dimensioner hall

Motsvarar bygglov

Grundläggning trappa, fuktskydd

Montage av fönster och dörrar
Brandavskiljande åtgärder

BBR 5:543, BBR 28

Säkerhetsglas

BBR 8:352/353,BBR 28

Ytterdörr avsedd för villa
Elinstallationer av behörig fackman

Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga krav har uppfyllts
Ort och datum

Byggherre

Entreprenör

Ev. sakkunnig

Mallen är upprättad av Mittbygge AB. Vi friskriver oss från allt ansvar för eventuella fel eller utelämnanden i denna information eller underlåtenhet att uppdatera eller korrigera informationen.

Kråkan 66 Teknisk beskrivning Balkong
Balkongens stomme är utanpåliggande med stöd på mitt och i framkant med pelare och balkar med
dimensioner enligt nedan. Ramen fästs in i bakkant och i sida till husets väggkonstruktion med
skruvförband.
Material som används är konstruktionsvirke eller limträ, impregnerat i NTR/A eller NTR/AB
alternativt målningsbehandling. Ytbehandling av pelare och balkar sker före montage, ändträ mättas
med penetrerande grundolja eller annan träskyddsprodukt.
Pelarna av trä monteras med beslag av varmförzinkat stål som borras och gjuts fast till fast berg
alternativt montage på gjuten plint av armerad betong med dimension motsvarande pelaren
(180x145mm). Sockelhöjden på plint bör vara minst 200mm, ändträ fuktskyddas. Kråkan 66 står till
större delen på fast berg.
• Pelare dimension 90x90mm samt 2st 145x45m

• Balkar 315x90mm
• Bärreglar 220x45mm cc 600mm
• Trallvirke 28x120mm
Entreprenör: Ingen
Byggherre: Peter Seger 070 483 25 23

Confidentiality: C2 - Internal
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

PRISMAN 2, Tillsyn för fasadändring på kiosk
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att med stöd av Plan- och bygglagen påföra
Centrumbolaget Vinterklasen AB (fastighetsägaren) med organisationsnummer 5566438031 en byggsanktionsavgift på 13 727 kronor.
Avgiften ska enligt 11 kap. 61 § PBL betalas till Oxelösunds kommun inom 2 månader efter
det att beslutet vunnit laga kraft. Fakturan skickas separat.
Beslutet går att överklaga till Länsstyrelsen

2. Sammanfattning
Den 11 maj 2021 fick förvaltningen vetskap genom en artikel i Södermanlands Nyheter att
en fasadändring påbörjats på en kiosk inom fastigheten Prisman 2. En dörr hade
installerats där fönster tidigare var och kioskens färg hade ändrats till falu-röd genom
foliering. En skylt har installerats. Det saknades både ansökan om bygglov och startbesked
för åtgärden.
Fastighetsägaren framhåller att åtgärden är en del av en annan åtgärd (tillbyggnad av
galleria) för vilket bygglov och startbesked beviljats 2020-08-05 i ärende BYGG.2017.246.
Enligt det beslutet ska färgen vara RAL 9010, tonen är ljus och varm med en tydlig
dragning åt guld. (Fasadbeklädnad i fibercementskivor i kulör i samma eller ljusare kulör än
befintlig fasadfärg) Samt att kiosken enligt det beslutet nästan helt ska byggas in i/ihop med
gallerian. Det framgår inte av beslutet att kioskens fasad mot nordöstra eller något annat
väderstreck ska ha en röd färg. Nordöstfasaden är den enda som kommer synas utifrån när
tillbyggnaden är färdigställd. Ingen skylt ingår i bygglovet.
Förvaltningen har informerat fastighetsägaren om att åtgärderna kräver bygglov och ett
beslut om startbesked innan åtgärden fick påbörjas. Fastighetsägaren har fått möjlighet att
ansöka om bygglov i efterhand samt fått informerat om att en byggsanktionsavgift kan tas
ut om rättelse inte vidtas. I det här fallet skulle det innebära att dörren tas bort och fönstret
installeras som förut, samt att färgen återställs och skylten tas ned.
Fastighetsägaren har blivit informerad om vad som krävs för att undvika
byggsanktionsavgift men valt att söka bygglov. Att söka och därefter få bygglov i efterhand
är inte en rättelse. Ansökan om bygglov kom in 2021-05-12. Den nya butiken öppnade den
20 maj. Tidsbegränsat bygglov och startbesked beviljades för åtgärderna 2021-06-08 i
ärende BYGG.2021.213.
Sanktionsarean som berörs av fasadändringen är 19,2 kvadratmeter och framgår av bilaga
”planritning sanktionsarea.”
Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324

Tjänsteskrivelse

2(4)

Datum

2021-06-23

BYGG.2021.198

Om en bygglovspliktig åtgärd har utförts olovligt saknas det betydelse för bedömningen om
byggsanktionsavgift om fastighetsägaren haft uppsåt till överträdelsen eller ej. I ärendet har
det inte framkommit några omständigheter som innebär en befrielse eller nedsättning av
byggsanktionsavgift. Det finns därför skäl att ta ut byggsanktionsavgift. Kiosken berörs
även av tillsynsärende BYGG.2017.248, som gäller olovligt boende.

3. Lagrum
Beräkning av byggsanktionsavgift
Plan- och byggförordning (2011:338) 9 kap. 10 § 3 p
Byggsanktionsavgiften beräknas utifrån åtgärdens sanktionsarea vilken är densamma som
ändringen avser.
Av vad som har framkommit i utredningen har ändringen skett på en kiosk med en area på
19,2 m2.
Prisbasbelopp: 47 600 kr (2021)
Sanktionsarea: 19,2 m²
Formel: (0,25*pbb)+(0,002*pbb*area)
Beräkning: (0,25*47600)+(0,002*47600*19,2)= 13 727 kronor.
Då fastighetsägaren var ägare till fastigheten när överträdelsen begicks och senare också
sökte lov för åtgärden kommer förvaltningen föreslå att Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på totalt 13 727 kronor.
Bygglov, startbesked och ingripande
Det krävs bygglov för ändring av färg på fasad och täckmaterial som avsevärt påverkar
byggnadens utseende inom detaljplanerat område som avsevärt ändrar höjdnivån, 9 kap. 2
c § och 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (PBL).
I de fall det finns anledning att anta att bestämmelser i bygglagstiftningen inte följts ska
tillsynsmyndigheten pröva förutsättningar för och behovet av att ingripa eller besluta om en
påföljd, 11 kap. 5 § PBL.
Byggsanktionsavgift och eventuell befrielse
Om någon bryter mot en bestämmelse i bygglagstiftningen ska tillsynsmyndigheten ta ut en
byggsanktionsavgift, 11 kap. 51 § PBL.
En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av
oaktsamhet. En avgift behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till (1) den
avgiftsskyldigas sjukdom, (2) omständigheter som den avgiftsskyldiga inte har kunnat eller
borde kunnat förutse eller påverka, eller (3) vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika
att en överträdelse skulle inträffa, 11 kap. 53 § PBL.
En byggsanktionsavgift får i ett enskilt fall sättas ned om avgiften inte står i rimlig proportion
till den överträdelse som har begåtts. Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel, 11
kap. 53a § PBL.
En byggsanktionsavgift ska inte tas ut om rättelse sker innan Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden tar upp ärendet för beslut på ett sammanträde, 11 kap. 54 §
PBL.
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En byggsanktionsavgift ska tas ut av (1) den som när överträdelsen begicks var ägare till
den fastighet eller det byggnadsverk som överträdelsen avser, (2) den som begick
överträdelsen, eller (3) den som har fått fördel av överträdelsen, 11 kap. 57 § PBL.
Byggsanktionsavgiftens storlek
Byggsanktionsavgiften fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år
som beslutet om avgift fattas, 9 kap. 1 § plan- och byggförordningen.
Sanktionsarean motsvarar den area som åtgärden avser.
Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900)
påbörja en sådan ändring av en byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 3 c
eller 8 § förstastycket 4, 6, 7 eller 9 plan- och bygglagen och som avser en byggnads yttre
utseende innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är:
3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller en byggnad för
kultur- eller idrottsevenemang, 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,002 prisbasbelopp
per kvadratmeter av den area som ändringen avser.
Beslutsunderlag
Uträkning sanktionsavgift
Planritning sanktionsarea
Facebookinlägg öppning
Bilder från SN artikel
Foton innan fasadändring
Ritningar från BYGG.2017.246
Sökandes svar på kommunicering inför beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Sändlista
Fastighetsägaren (om annan än sökanden)
Hur man överklagar
Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du överklaga detta hos Länsstyrelsen i
Södermanlands län.
Överklagandeskrivelsen ska skickas eller lämnas till:
Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund.
Vill du överklaga måste du göra det inom tre veckor efter att du har tagit del av beslutet.
Ditt överklagande måste komma in till Oxelösunds kommun inom tre veckor från den dag
du skrivit under och skickat in det delgivningskvitto som följde med beslutet.
Om vi inte har skickat ut något delgivningskvitto till dig så beror det på att du enligt plan-och
bygglagen inte skall delges beslutet. Du kan trots detta ha rätt att överklaga beslut om lov
eller förhandsbesked. I så fall måste vi få in ditt överklagande senast fyra veckor efter att
beslutet kungjorts i Post och Inrikes Tidningar (https://poit.bolagsverket.se).
I ett överklagande ska du ange vilket beslut som överklagas och hur du tycker att beslutet
ska ändras, till exempel att beslutet helt ska upphävas. Bifoga gärna handlingar som stöder
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din uppfattning. Om överklagandet har kommit in i rätt tid ska vi snarast skicka
handlingarna vidare till Länsstyrelsen, om inte nämnden omprövar sitt beslut. Glöm inte att
uppge namn, adress och telefonnummer samt att underteckna överklagandeskrivelsen.

2021-06-23

Guide för beräkning av sanktionsavgifter - PBL kunskapsbanken - Boverket

Byggsanktionsavgift
Fastighetsbeteckning

Prisman 2

Bilaga nummer
Byggnadsnämndens diarienummer

BYGG.2021.198

Ärendebeskrivning
Ärende

Påbörjat åtgärd utan startbesked

Vad berör åtgärden?

Lov- eller anmälningspliktiga åtgärder som rör
en byggnad

Vilken typ av åtgärd gäller ditt ärende?

Fasadändring

Vilken typ av byggnad eller ändring berör
åtgärden?

Flerbostadshus, kontorsbyggnad,
handelsbyggnad eller en byggnad för kultureller idrottsevenemang

Fanns beviljat bygglov eller var anmälan
inlämnad innan åtgärden påbörjades?

Nej

Plan- och byggförordning (2011:338) 9 kap. 10 § 3 p
Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja
en sådan ändring av en byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 3 c eller 8 § första
stycket 4, 6, 7 eller 9 plan- och bygglagen och som avser en byggnads yttre utseende innan
byggnadsnämnden har gett ett startbesked är:
3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller en byggnad för kultur- eller
idrottsevenemang, 0,25 prisbasbelopp med ett tilllägg av 0,002 prisbasbelopp per kvadratmeter av
den area som ändringen avser.

Beräkning
Area

19,2

Aktuellt prisbasbelopp (pbb)

47 600 kr (2021)

Beräkningsgrundande formel

(0,25*pbb)+(0,002*pbb*area)

Beräkning

(0,25*47600)+(0,002*47600*19,2)

Beräknad sanktionsavgift

13 727 kr

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/tillsyn/byggsanktionsavgifter/berakning-av-sanktionsavgifter/?beteckning=Prism…
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Rudengren Nanny
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Patrick Anselm <patrick.anselm@abako.se>
den 10 juli 2020 13:11
Rudengren Nanny; 'Åke Holmström'
Sv: Vägg

Nyk, 2020-07-10
Hej,
Som fasadmaterial föreslås Fibercementskivor, Rockpanel Uni eller likv. RAL 9010.
Sanna material och kulör är tänkt till kommande Lager utbyggnad.
Mvh, Patrick

Patrick Anselm
Arkitekt DESA/MSA
Direkt + 46 31 85 67 78
Mobil +46 709 43 69 01
patrick.anselm@abako.se
ABAKO Arkitektkontor AB
Box 1089, 405 23 GÖTEBORG
Besökadress: Kämpegatan 6, Göteborg
www.abako.se
Från: Rudengren Nanny
Skickat: den 10 juli 2020 12:51
Till: 'Åke Holmström'
Kopia: Patrick Anselm
Ämne: SV: Vägg
Hej Åke
Vad ska ni har för fasadbeklädnad och kulör?
Oxelösunds kommun
Nanny Rudengren
Bygglovhandläggare, Miljö- och samhällsbyggnagsförvaltningen
Oxelösunds kommun 613 81 Oxelösund
Besöksadress Höjdgatan 26
Telefon vxl 0155-380 00
Nanny.rudengren@oxelosund.se www.oxelosund.se
www.facebook.com/oxelosundskommun
Vi behandlar dina personuppgifter enligt www.oxelosund.se/gdpr
1

Från: Åke Holmström <ake@vinterklasen.se>
Skickat: den 10 juli 2020 11:52
Till: Ledel Magnus <ledel@allt2.se>
Kopia: Rudengren Nanny <nanny.rudengren@oxelosund.se>; Oxelösunds kommun Bygglov <bygg@oxelosund.se>
Ämne: Fwd: Vägg
Senaste k ritning bakre vägg
Ritning fick du i morse den senaste uppdaterad
Mvh / Åke
Skickat från min iPhone
Vidarebefordrat brev:
Från: Nichlas Pettersson <nichlas.lindskog@structor.se>
Datum: 9 juli 2020 12:00:07 CEST
Till: Åke Holmström <ake@vinterklasen.se>
Ämne: Sv: Vägg

Hej
Översände handling enligt ök
Med vänliga hälsningar
Nichlas Lindskog
------------------------------------------------------------------------------------------------

Structor Västerås AB
Norra källgatan 17
722 11 Västerås
Direkt 021-81 45 53
Mobil 070-693 26 87
E-post nichlas.lindskog@structor.se

Från: Åke Holmström <ake@vinterklasen.se>
Skickat: den 9 juli 2020 10:23
Till: Nichlas Pettersson <nichlas.lindskog@structor.se>
Ämne: Vägg
Hej bäste Konstruktör :-)
Han du göra nån enkel skiss på den bakre väggen, den är ju likadan men då är hon nöjd....
--Med vänliga hälsningar
Åke Holmström, VD
Centrumbolaget Vinterklasen AB
2

Järntorget 7
613 30 Oxelösund
Telefon: 0155-150 903
www.vinterklasen.se

07.07.2020 21:33 skrev Nichlas Pettersson:

Hej Åke
Översänder skiss med förtydligande av utbredning väggtyper
Anser att det är en K-ritning som klargör hur byggnationen skall gå till, fullgod för ett
bygglov iaf.
Framgår ju inte av mailet vad de anser saknas.
Tror nog det är en konstruktionshandling jag gjort annars har jag gjort fel de senaste 20åren
(Gammal Gubbe Gnäll)
Ska det vara en bygghandling så skall kanske detaljredovisas kring luftningar, tätskikt,
plåtdetaljer osv förtydligas men det är nästa skede.
Hör av mig imorgon så kikar vi på hur vi ska gå vidare

Med vänliga hälsningar

Nichlas Lindskog
------------------------------------------------------------------------------------------------

Structor Västerås AB

Norra källgatan 17
722 11 Västerås
Direkt 021-81 45 53
Mobil 070-693 26 87
E-post nichlas.lindskog@structor.se

Från: Åke Holmström <ake@vinterklasen.se>
Skickat: den 7 juli 2020 15:57
Till: Nichlas Pettersson <nichlas.lindskog@structor.se>
Kopia: Rudengren Nanny <nanny.rudengren@oxelosund.se>; Oxelösunds kommun Bygglov
3

<bygg@oxelosund.se>; Persson Johan <johan.persson@oxelosund.se>; Rubin Johan
<johan.rubin@oxelosund.se>; Registrator <registrator@oxelosund.se>
Ämne: Vägg
Hej bäste Nichlas !
Den ritning som du ritade är den även på baksidan ? Kiosken på Prisman 2...
Om inte kan du rita en för baksidan !
Räcker med handritad K ritning så kommunen blir nöjd...
För info så har jag mera handlingar på denna lilla kiosk än en Kärnkraftsreaktor 😉
Mvh / Åke
Skickat från min iPhone

4

Från:
Till:
Ärende:
Datum:
Angelägenhet:

Åke Holmström
Oxelösunds kommun Bygglov
Re: Kommunicering - beslut fattas av nämnd BYGG.2021.198
den 18 augusti 2021 13:52:18
Hög

Hej !
Skrivelse inför nämnden hänvisas att det Bygglov samt startbesked i Bygglov Bygg
2017.246 ryms inom detta Bygglov.
Det har missuppfattats av handläggare som varit på plats samt inte kollat av redan
lagakraftvunna Bygglov med Startbesked.
Dörren i fasaden ingick i Bygg 2017.246, men då MSF stod på sig så ansökte vi om ett
Bygglov för att vara alla till lags.

Vi började med ett hål i "Fasaden" som i Bygglovet inte är Fasad utan inomhus då
väggen skulle byggts ut så allt hamnade mot Torget.
Detta skulle resultera i en passage på endast 1200 mm vilket vi har Bygglov och
startbesked på.

Vi hade besök av Sörmlands Museum och deras chef Kjell Taawo har bett oss att backa
från ett Lagakraftvunnet beslut för att få en bättre helhet samt att behålla oktaven på
kiosken.

Vi hänvisar till ritningar i Bygg 2017.246 att denna dörr ryms inom beviljat Bygglov
redan. Någonstans måste man börja och vi började med hålet.
---

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

18.08.2021 13:35 skrev Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen:
Vänligen skicka ditt namn + efternamn som svar till den här epostadressen som en kvittens på att du mottagit kommuniceringen.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Oxelösunds kommun 613 81 Oxelösund
Besöksadress Höjdgatan 26
Telefon 0155-380 00
bygg@oxelosund.se
Bygglov har telefontider må, ons-fre 9-11.

www.facebook.com/oxelosundskommun
Ärende hos kommunen: BYGG.2021.198
Mottagare: Centrumbolaget Vinterklasen AB[ake@vinterklasen.se]
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girMiljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Flera fastigheter, Avskriva ärenden utan vidare åtgärd
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Avskriver ärendena från vidare handläggning.
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen.

2. Sammanfattning
Giraffen 1
Förvaltningen tog emot en anmälan om tillsyn på fastigheten Giraffen 1. Enligt anmälan har
kommunal mark använts som tomtplats. Efter platsbesök 2021-07-13 kan konstateras att
det inte finns en sådan byggnation.
Giraffen 2
Förvaltningen tog emot en anmälan om tillsyn på fastigheten Giraffen 2. Enligt anmälan har
kommunal mark använts som tomtplats. Efter platsbesök 2021-07-13 kan konstateras att
det inte finns en sådan byggnation.
Giraffen 3
Förvaltningen tog emot en anmälan om tillsyn på fastigheten Giraffen 3. Enligt anmälan har
kommunal mark använts som tomtplats. Efter platsbesök 2021-07-13 kan konstateras att
det inte finns en sådan byggnation.
Giraffen 5
Förvaltningen tog emot en anmälan om tillsyn på fastigheten Giraffen 5. Enligt anmälan har
kommunal mark använts som tomtplats. Efter platsbesök 2021-07-13 konstateras att en
"friggebod" är uppförd. Friggeboden har placerats helt på allmän platsmark för nära väg.
Friggeboden inte uppfyller avståndskravet för en friggebod och den är på grund av det inte
är undantagen bygglovsplikten. Byggnaden uppfördes 2007 enligt flygfoton.

Giraffen 6
Förvaltningen tog emot en anmälan om tillsyn på fastigheten Giraffen 5. Enligt anmälan har
kommunal mark använts som tomtplats. Efter platsbesök 2021-07-13 konstateras att en
"friggebod" är uppförd. Friggeboden har placerats helt på allmän platsmark för nära väg.
Friggeboden inte uppfyller avståndskravet för en friggebod och den är på grund av det inte
är undantagen bygglovsplikten. Byggnaden uppfördes innan 2011 enligt flygfoton.
Giraffen 7
Förvaltningen tog emot en anmälan om tillsyn på fastigheten Giraffen 5. Enligt anmälan har
kommunal mark använts som tomtplats. Efter platsbesök 2021-07-13 konstateras att en
"friggebod" är uppförd. Friggeboden har placerats helt på allmän platsmark för nära väg.
Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324
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Friggeboden inte uppfyller avståndskravet för en friggebod och den är på grund av det inte
är undantagen bygglovsplikten. Byggnaden uppfördes innan 2011 enligt flygfoton.
Giraffen 9
Förvaltningen tog emot en anmälan om tillsyn på fastigheten Giraffen 1. Enligt anmälan har
kommunal mark använts som tomtplats. Efter platsbesök 2021-07-13 kan konstateras att
det inte finns en sådan byggnation.
Giraffen 10
Förvaltningen tog emot en anmälan om tillsyn på fastigheten Giraffen 1. Enligt anmälan har
kommunal mark använts som tomtplats. Efter platsbesök 2021-07-13 kan konstateras att
det inte finns en sådan byggnation.
Giraffen 11
Förvaltningen tog emot en anmälan om tillsyn på fastigheten Giraffen 1. Enligt anmälan har
kommunal mark använts som tomtplats. Efter platsbesök 2021-07-13 kan konstateras att
det inte finns en sådan byggnation.
Giraffen 12
Förvaltningen tog emot en anmälan om tillsyn på fastigheten Giraffen 12. Enligt anmälan
har kommunal mark använts som tomtplats. Efter platsbesök 2021-07-13 konstateras att en
"friggebod" har uppförts och är placerad innanför och utanför fastighetsgränsen och är i
hopbyggd med grannens bod. Friggeboden har placerats helt på allmän platsmark för nära
väg. Friggeboden inte uppfyller avståndskravet för en friggebod och den är på grund av det
inte är undantagen bygglovsplikten. Byggnaden uppfördes innan 2011 enligt flygfoton.
Giraffen 13
Förvaltningen tog emot en anmälan om tillsyn på fastigheten Giraffen 12. Enligt anmälan
har kommunal mark använts som tomtplats. Efter platsbesök 2021-07-13 konstateras att en
"friggebod" har uppförts och är placerad innanför och utanför fastighetsgränsen och är i
hopbyggd med grannens bod. Friggeboden har placerats helt på allmän platsmark för nära
väg. Friggeboden inte uppfyller avståndskravet för en friggebod och den är på grund av det
inte är undantagen bygglovsplikten. Byggnaden uppfördes innan 2011 enligt flygfoton.
Giraffen 14
Förvaltningen tog emot en anmälan om tillsyn på fastigheten Giraffen 3. Enligt anmälan har
kommunal mark använts som tomtplats. Efter platsbesök 2021-07-13 kan konstateras att
det inte finns en sådan byggnation.
Giraffen 15
Förvaltningen tog emot en anmälan om tillsyn på fastigheten Giraffen 15. Enligt anmälan
har kommunal mark använts som tomtplats. Efter platsbesök 2021-07-13 konstateras att en
"friggebod" har uppförts och är placerad mestadels innanför fastighetsgränsen.
Friggeboden har placerats delvis eller för nära på allmän platsmark. Friggeboden uppfyller
inte avståndskravet för en friggebod och den är på grund av det inte undantagen
bygglovsplikten. Byggnaden uppfördes innan 2011 enligt flygfoton.
Giraffen 16
Förvaltningen tog emot en anmälan om tillsyn på fastigheten Giraffen 15. Enligt anmälan
har kommunal mark använts som tomtplats. Efter platsbesök 2021-07-13 konstateras att en
"friggebod" har uppförts och är placerad mestadels innanför fastighetsgränsen.
Friggeboden har placerats delvis eller för nära på allmän platsmark. Friggeboden uppfyller
inte avståndskravet för en friggebod och den är på grund av det inte undantagen
bygglovsplikten. Byggnaden uppfördes innan 2011 enligt flygfoton.
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Skäl till beslut
Kommunen kan inte lämna medgivande för placering nära gränsen mot en allmän plats.
(MÖD 2015-06-08 mål nr P 10150-14). MÖD har även i en annan dom konstaterat att nära
en väg eller en gata som är allmän plats i detaljplan kan ingen lämna medgivande. (MÖD
2013-06-07 mål nr P 105-13). Allmän platsmark är ett område som i en detaljplan är avsett
för ett gemensamt behov och användning av marken för en enskilds intressen kan inte
beviljas lov. Inom detaljplanenen ska byggnader placeras minst 4,5 meter från
fastighetsgränsen.
Preskriptionstiden för att ingripa med rättelseföreläggande är 10 år och för sanktionsavgift.
Friggebodarna på fastigheterna ovan har uppförts för mer än 10 år sedan. Det finns
därmed ingen anledning för nämnden att ingripa och byggsanktionsavgift behöver därmed
inte tas ut (53 §/55 § plan-och bygglagen).
Enligt en överenskommelse från 1982 mellan kommunen och er fastighet får marken
brukas men inte bebyggas. Byggnader är uppförda på mark som enligt avtalet inte får
bebyggas men nämndens ska endast avgöra om överträdelser av plan och bygglagen
utförts och om det finns möjlighet till rättelse i efterhand eller lov i efterhand och om
sanktionsavgift ska tas ut.
Det finns därmed ingen anledning för nämnden att ingripa.
Beslutsunderlag
Ritningar
Foton

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Sändlista
Fastighetsägaren
Anmälaren
Hur man överklagar
Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du överklaga detta hos Länsstyrelsen i
Södermanlands län.
Överklagandeskrivelsen ska skickas eller lämnas till:
Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund.
Vill du överklaga måste du göra det inom tre veckor efter att du har tagit del av beslutet.
Ditt överklagande måste komma in till Oxelösunds kommun inom tre veckor från den dag
du skrivit under och skickat in det delgivningskvitto som följde med beslutet.
Om vi inte har skickat ut något delgivningskvitto till dig så beror det på att du enligt plan-och
bygglagen inte skall delges beslutet. Du kan trots detta ha rätt att överklaga beslut om lov
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eller förhandsbesked. I så fall måste vi få in ditt överklagande senast fyra veckor efter att
beslutet kungjorts i Post och Inrikes Tidningar (https://poit.bolagsverket.se).
I ett överklagande ska du ange vilket beslut som överklagas och hur du tycker att beslutet
ska ändras, till exempel att beslutet helt ska upphävas. Bifoga gärna handlingar som stöder
din uppfattning. Om överklagandet har kommit in i rätt tid ska vi snarast skicka
handlingarna vidare till Länsstyrelsen, om inte nämnden omprövar sitt beslut. Glöm inte att
uppge namn, adress och telefonnummer samt att underteckna överklagandeskrivelsen.
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Göran Deurell
planarkitekt
goran.deurell@oxelosund.se

Datum

Dnr

2021-09-10

PLAN.2019.10

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Beslut om granskning
Ändring av detaljplan för Femöre 1:3 Oxelösunds Båtvarv och
Femöre 1:9 Oxelösunds kommun, Södermanlands län
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att skicka framskrivna
detaljplaneförslag med tillhörande handlingar på granskning

2. Sammanfattning
Den 4:e september 2019 inkom Oxelösunds Båtvarv Ab med en begäran om
planbesked för en ändring av detaljplanen för fastigheten Femöre 1:3 i Fiskehamnen i
Östersviken. Nämnden gav planbesked 2019-12-17, MSN § 112. Oxelösunds
Båtvarvs verksamhet med tillfällig övernattning har hittills möjliggjorts genom ett
tidsbegränsat bygglov, men detta kan inte längre förnyas, därav behovet att ändra
detaljplanen. Ändringen omfattar även Saltö Marin AB, en långsiktig potential för dem.
Detaljplaneändringar rör sig vanligen om en eller några få bestämmelser och behöver
alltid rymmas inom den specifika detaljplanens syfte. Enligt planbeskrivningen är syftet
med nu gällande detaljplan "en utveckling av ett 'Marint Centrum' [..] [vilket dock inte
medges i gällande detaljplaner], [..] [varför] en lämplighetsprövning genom detaljplanering [är] nödvändig". Möjlighet till tillfällig övernattning bedöms rymmas i syftet.
Blandning av verksamheter inom hamn, varv och industri med olika form av bostäder
är generellt tveksamt och alltid situationsberoende. Förvaltningens bedömning är att
ett genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra risk för betydande miljöpåverkan, en bedömning som delas av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen är däremot inte
övertygad om att önskad planändring faktiskt ryms inom en detaljplaneändring.
Samråd hölls under sommaren 2020 under vilket totalt 4 yttranden inkom, samtliga
ifrån myndigheter och verksamheter. Risken för olycka utifrån hantering- och transport
av brandfarliga ämnen som gasol, bensin, diesel och naturgas har efter samrådet
kvalitativt bedömts i PM Riskutredning. En förhöjd risk för olycka med gasol och båtbränslen bedöms finnas inne på varvsområdena – rapporten föreslår riskreducerande
åtgärder vilka de flesta behöver hanteras i bygglovs- och tillståndsgivning. Risken för
att boende exponeras för markföroreningar har i dialog med Länsstyrelsen landat i att
det inte behövs provtagning; varken i marken intill- eller av inomhusluften i lokalerna
för tillfällig övernattning – en dialog som tagit tid. En precisering till att den tillfälliga
övernattningen endast får ske som en del av varvsverksamheterna och en insnävad
avgränsning av var den får ordnas har nu lett fram till granskningshandlingar.
Plankartan föreslås ändras genom tillägg av bestämmelsen O1 – Tillfällig övernattning
och utförandebestämmelsen b1 om lokalisering av friskluftsintagen för ventilationen.
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PLANBESKRIVNING FÖR ÄNDRING AV DEL AV
Detaljplan för ÖSTERVIKEN
omfattande fastigheterna FEMÖRE 1:2, 1:3 m fl
samt del av FEMÖRE 1:4 i
Oxelösunds stad och kommun, Södermanlands län

Figur 1. Varvsområdena i Östersviken sett ifrån öster, med ett planändringsområde på vardera sidan viken.
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FÖRORD

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

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

Figur 2. Planprocessen för standardförfarande.
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Planhandlingar
Planen omfattar följande handlingar:
• Plankarta i skala 1:1000 (A1) med bestämmelser
• Planbeskrivning avseende Ändring av detaljplan, inklusive ursprunglig
planbeskrivning (denna handling)
• Samrådsredogörelse
• Fastighetsförteckning (finns tillgänglig på miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen)
Av ovanstående handlingar är det endast plankarta med bestämmelser som har
juridisk bindande.
Därtill finns följande utredning:
• PM Riskutredning

1 INLEDNING
Ändringens syfte, bakgrund och huvuddrag
Den 4:e september 2019 inkom Oxelösunds Båtvarv AB med en begäran om
planbesked för fastigheten Femöre 1:3 i Fiskehamnen. Företaget vill kunna fortsätta
att erbjuda sina kunder tillfällig övernattning på sin fastighet i den södra delen av
Fiskehamnen. Hittills har uthyrningen möjliggjorts av ett tidsbegränsat bygglov som
nu inte kan förlängas ytterligare. Fortsatt uthyrning kräver att Detaljplan för Österviken
omfattande fastigheterna Femöre 1:2, 1:3 mfl samt del av Femöre 1:4 (Dnr C5/2007)
ändras. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beviljade planbesked 2019-12-06.
Senare har även Saltö Marin AB på fastigheten Femöre 1:9 kommit med i planprocessen, vilka dock i dagsläget inte ser att de har behov av en möjlighet att erbjuda
tillfällig övernattning.
Föreslagen ändring av Detaljplanen för ÖSTERVIKEN omfattande fastigheterna
Femöre 1:2, 1:3 m fl samt del av Femöre 1:4 innebär att befintlig användning
Varvsverksamhet (V) kompletteras med Tillfällig övernattning (O1) inom två mindre
delar inom planområdet. De två planändringsområdena kompletteras även med
bestämmelsen b1 i syfte att säkerställa ett lämpligt utförande av ventilationen för den
tillfälliga övernattningen.

Förenligt med 3, 4 och 5 kap miljöbalken

Den aktuella detaljplaneändringen bedöms vara förenlig med en från allmän synpunkt
lämplig användning av mark- och vattenresurser. De åtgärder som föreslås i ändringen
är förenliga med gällande översiktsplan. Detaljplanen bedöms inte strida mot andra
lagar och förordningar eller föreskrifter, vad gäller lämplig markanvändning eller mot
bevakning av riksintressen.
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2 PLANDATA
Planområdets läge och avgränsning
Det aktuella planområdet ligger i Östersviken, cirka 1,4 kilometer söder om
Oxelösunds centrum (fågelvägen), 3 km landvägen. Ändringen av detaljplanen gäller
ett cirka 2,8 hektar (28 000 kvadratmeter) stort område.

Figur 3. Planområdet utpekat på översiktskarta med röd markering, till vänster. Ungefärligt område som
berörs av ändringen inom röda rektanglar, till höger. Områdena utgör det norra och södra ändringsområdet.

Markägoförhållanden
Ändringen av detaljplanen omfattar del av fastigheterna Femöre 1:3 och Femöre 1:9.
Femöre 1:3 och Femöre 1:9 är i privat ägo. Angränsande till norra planändringsområdet
finns Femöre 1:4 som ägs av Oxelösunds kommun.

¥

Teckenförklaring
Fastighetsinformation
Traktbeteckning
Fastighetsbeteckning
Traktnamn
Medelfel 10 mm - 50 mm

1:9>1

Medelfel 51 mm - 200 mm

1:4

Medelfel 201 mm - 500 mm
Medelfel > 500 mm
Övriga
Oxelösunds kommun
Kustbostäder AB

1:9>2

Oxelö Energi AB
Oxelösunds hamna AB
SSAB OXELÖSUND AB
Saknar lagfaren ägare

1:3

Utskriven: 7 maj 2020
Ungefärlig skala: 1:1 000
0

20

40 Meter

Figur 4. Gällande fastigheter med ungefärligt område som ändringen avser inom röda streckade linjer.

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, OXELÖSUNDS KOMMUN

4

GRANSKNINGSHANDLING, 2020-09-10 PLANBESKRIVNING, ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR ÖSTERVIKEN

3 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
Förslaget överensstämmer med översiktsplan för Oxelösunds kommun ”Oxelösund 2030”
som vann laga kraft 2018-07-13 där området pekas ut för möjlig utveckling av industriverksamheter samt verksamheter kopplat till fiske-, turism- och båtnäringen.

Detaljplaner, områdesbestämmelser, förordnanden

Gällande detaljplan
Detaljplanen som planändringen avser vann laga kraft 2008-10-15. Planen anger
för aktuellt område V Varvsverksamhet. Planbeskrivningen för denna ska läsas
tillsammans med föreslagen ändring och bifogas därför.
Angränsande detaljplan
Angränsande detaljplan i öster, Österviken Fiskehamnen etapp 2, omfattande
del av fastigheten Femöre 1:4 m.fl. anger angränsande områden som VHJ1RK1
Varvsverksamhet, handel, småindustri, kulturell verksamhet, tillfälliga övernattningar
samt VH1JK1 Varvsverksamhet, handel, småindustri, tillfälliga övernattningar.
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Detaljplan för ÖSTERVIKEN
omfattande fastigheterna FEMÖRE 1:2, 1:3 m fl
samt del av FEMÖRE 1:4
i Oxelösunds stad och kommun, Södermanlands län
Oxelösund den 12 maj 2008, redaktionell ändring 2008-08-11
Miljö- och samhällsbyggnadskontoret

Samrådsredogörelse
Illustrationer
Fastighetsförteckning
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Planens beteckning

Dnr C5/2007
Antagen

2008-09-17
Laga kraft

2008-10-15
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Plannummer

Bengt Freij
Arkitekt

Figur 5. Gällande detaljplan nu aktuell för planändring, 0481-P08/8, (även kallad C 5/2007 & dp1825)
antogen 2008.
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Riksintressen
Hela Oxelösunds kommun omfattas av riksintresse för högexploaterad kust och stora
delar av Femöre omfattas av riksintresse för friluftslivet. Hamnområdet med hamnbassäng
i Östersviken är av riksintresse för yrkesfisket. Planändringen är också belägen nära
riksintresset Oxelösunds Hamn och faleden in till denna. Planändringen bedöms inte
påverka riksintressena. Området aktuellt för planändring är också beläget i närheten
av Femöre naturreservat, men bedöms inte kunna ha någon påverkan på detta.

Figur 6. Utsnitt ur Länsstyrelsens kartmaterial över riksintressen. Endast relevanta riksintressen redovisas.

Strandskydd
Strandskyddet återinträder ej vid ändring av detaljplan och berörs därför inte.

Undersökning om risk för betydande miljöpåverkan
En Undersökning om risk för betydande miljöpåverkan har upprättats för planförslaget
och och har samråtts med Länsstyrelsen i Södermanlands län. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att ett genomförande av detaljplanen inte kan antas
medföra risk för betydande miljöpåverkan; en bedömning som utifrån de förutsättningar
som presenterats delas av Länsstyrelsen. En miljökonsekvensbeskrivning bedöms
därför inte behöva upprättas.

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, OXELÖSUNDS KOMMUN
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4 FÖRUTSÄTTNINGAR
Tillfällig övernattning
Tillfällig övernattning, knuten till varvsverksamheten, sker idag på fastigheten Femöre 1:3
i södra delen av området genom ett tidsbestämt bygglov. På en del av övervåningen i
byggnaden närmast Ljungholmsvägen har tre sovrum, ett uppehållsrum med pentry
och en toalett ordnats för övernattande kunder. Ingång sker från gården i Figur 7
nedan. Byggnaden rymmer även en liten båttillbehörs butik med lager. En karta över
Oxelösund har satts upp på en av båthallarna som guide för långväga besökare.

Figur 7. Övernattningsutrymmena är idag inrymda innanför de fem bortersta fönstrena på övervåningen.
Detta område går under benämningen det södra ändringsområdet.

I norra delen av området, på fastigheten Femöre 1:9 finns ytterligare en varvsverksamhet.
Denna saknar idag inrättningar för tillfällig övernattning. Verksamheten är belägen
invid en lång södervänd kaj som sträcker sig ut till Östersvikens mynning.

Figur 8. Norra delen av planområdet rymmer även den varvsverksamhet, med det norra ändringsområdet
beläget centralt på den högra bilden.

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, OXELÖSUNDS KOMMUN
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Kulturmiljö

En av kommunens äldsta byggnader, gården Östra Femöre, från 1700-talet är belägen
på motsatt sida Ljungholmsvägen, endast 15 meter väster om närmsta byggnad som
omfattas av planändring. Kommunens bedömning är att gårdens kulturmiljö inte
påverkas negativt av planändringen. Gården har i detaljplanen användningen Q, vilket
innebär att endast användning som är anpassade till bebyggelsens kulturvärden medges.

Figur 9. Gården Östra Femöre ligger i direkt anslutning till det södra planändringsområdet.

Markförorening

Det finns konstaterade markföroreningar inom den del av detaljplanen som är aktuell
för planändring, se karta nedan. Föroreningen är knuten till varvsverksamhet som
under lång tid bedrivits på platsen. Vid provtagning på fastigheten Femöre 1:3
påvisades föroreningar av koppar, zink, bly, PAH och tennorganiska föroreningar. År
2009 skedde sanering ner till nivån MKM (mindre känslig markanvändning) på delar
av fastigheten. På fastigheten Femöre 1:9 har en inventering påvisat en måttlig risk
för potentiell markförorening.

Figur 10. Utdrag ur Länsstyrelsens kartaunderlag över potentiella markföroreningar.

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, OXELÖSUNDS KOMMUN
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Länsstyrelsen konstaterar utifrån detta att det finns en risk att övernattande exponeras
för emissioner ifrån dessa markföroreningar.
Då denna detaljplan hanterar förutsättningarna att kunna medge tillfällig övernattning
inom områden där fortsatt varvsverksamhet förutses bedrivas, är det på förhand givet
att samma krav som normalt ställs på verksamheter med tillfällig övernattning, så
som hotellverksamheter, inte kommer att kunna efterlevas. Förutsättningar att kunna
sanera marken ner till nivån KM, Känslig Markanvändning saknas, samtidigt som risken
för den enskilde boenden i den småskaliga verksamhet som avses bedrivas bedöms
som liten. I dialog med Länsstyrelsen har vi landat i att avgränsas verksamheten till ett
så litet område som möjligt-, befintlig verksamhet inte utökas- och verksamheten styrs
till att endast få ordnas ovanför markplanet så får exponeringsrisken anses minimerad.

Risk för olycka med farligt gods
Med anledning av ett ökande antal transporter med farligt gods kring Östersviken har
kommunen låtit konsultfirman Ramböll göra en kvalitativ riskbedömning av risken för
en olycka med farligt gods kallad PM Riskutredning.
Farligt gods transporter sker idag längs Femörevägen på nordsidan av det norra
ändringsområdet. Inom något år förväntas även Ljungholmsvägen få farligt godstransporter då båtmacken i Badhusviken är planerad att omlokaliseras till södra sidan
av Östersviken. Därtill trafikeras farleden idag av mindre mängder farligt gods till- och
från Oxelösunds Hamn, men som med anledning av SSAB:s omställning kommer att
öka väsentligt åtminstone på kortare sikt. Mindre mängder gasol förvaras också inne
på varvsområdet i särskilt skåp och bränsle finns i båtarna.
En kvalitativ riskbedömning fokuserar på att värdera, snarare än att kvantifiera, risken
för en olycka något som Sörmlandskustens räddningstjänst bedömt som lämpligt.
Den enskilda miljöfarliga verksamheten riskbedöms kvantitativt vid prövning- och
omprövning av deras miljötillstånd.
Risken för en olycka med farligt gods bedöms som störst med gasolen och bränslet
som förvaras inne på varvsområdet. Risken är förhöjd, men med riskreducerande
åtgärder bedöms en acceptabel risk för övernattande gäster och kringboende kunna
nås. Flytt av gasol och bränslelagring minimum 100 meter ifrån övernattningsrummen
och säkerställande av att båtarna töms på bränsle inför långtidsförvaring reducerar
risken för en olycka med brandfarliga ämnen. Icke brännbar fasad och takkonstruktion,
direkkoppplat brandlarm och friskluftsintag för ventilationen riktat bort ifrån väg med
farligt gods-transporter samt förvaring av gasol och andra bränslen reducerar
konsekvenserna av en olycka. Se PM Riskutredning ss. 12 för detaljer avseende
riskreducerande åtgärder.
De farligt gods transporter som kommer att beröra området är så få till antalet att de
bedöms innebära en acceptabel individrisk. Transporterna på farleden är belägna
mer än 500 meter ifrån området för tillfällig övernattning och risken för en olycka
som påverkar den tillfälliga övernattningen bedöms utifrån detta som mycket låg. Vid
större förändringar i verksamheten på och i anslutning till området kan uppdatering av
riskanalyser behöva utföras och därtill en översyn av detaljplanen. Övriga villkor för
verksamheterna hanteras lämpligen i tillstånd/anmälan för aktuell verksamhet.
Bygglov för- eller i anslutning till tillfällig övernattning ska samrådas med räddningstänsten.
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, OXELÖSUNDS KOMMUN
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5 PLANÄNDRING
Ändringen består av att en del av ett användningsområde med användningen
V Varvsverksamhet kompletteras med användningsbestämmelsen O1 Tillfällig
övernattning. Den tillfälliga övernattningen är preciserad till att endast gälla inomhus,
på våning 2 och endast som ett komplement till huvudanvändningen V
Varvsverksamhet. Gränserna för planändringen redovisas i figur 11 nedan.
Den tillfälliga övernattningens lokalisering nära farligt gods-transporter ocht inom
V Varvsverksamhet kräver riskredu-cerande åtgärder, se s. 9. Därför har även en
egenskapsbestämmelse om utförandet av ventilationen, b1 , lagts till för att minska
risken att giftig rök förs in i byggnaderna via friskluftsintagen för ventilationen.

Figur 11. Utsnitt ur plankartan där de två planändringsområdena syns som röda användningsgränser.

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, OXELÖSUNDS KOMMUN
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Konsekvenser av planändringen
Prövning vid ändring av en detaljplan omfattar det som ändringen avser. Vid ändring
av detaljplan görs inte någon fullständig lämplighets- och lokaliseringsprövning.
Planändringen innebär att verksamheter inom de aktuella områdena får hyra ut
övernattningsrum anpassade till verksamheten då detta bland- annat efterfrågas av
verksamheternas långväga kunder, exempelvis i samband med reparationer och
upptagning/sjösättning av båtar. Ett tidsbegränsat bygglov har tidigare möjliggjort
detta. Med kompletteringen med användningen O1 permanentas möjligheten för
tillfällig övernattning. O1 och b1 med tillhörande nya användnings- och egenskapsgränser har givits en röd färg på plankartan för att tydligt kunna utläsas som ändringar
av plankartan.
Planändringarna innebär inte någon skillnad vad avser utformningen av allmänna
platser, kvartersmarkens anordnande, utnyttjandegraden, begränsningar av markens
bebyggande eller bebyggelsens placering.
I och med ändringen anpassas delen av detaljplanen till området öster om planområdet
och skapar på så sätt ett enhetligt område inom vilket tillfällig övernattning tillåts. Angränsande detaljplan i öster, Österviken Fiskehamnen etapp 2, omfattande del av fastigheten
Femöre 1:4 m.fl. anger angränsande områden som VHJ1RK1 - Varvsverksamhet, handel,
småindustri, kulturell verksamhet, tillfälliga övernattningar samt VH1JK1 - Varvsverksamhet,
handel, småindustri, tillfälliga övernattningar.
Dialog bör i ett tidigt skede ske med Räddningstjänsten i bygglovsprocesserna i- och i
anslutning till tillfällig övernattning inom område med användningen V - varvsverksamhet.

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, OXELÖSUNDS KOMMUN
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6 DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE
Organisatoriska frågor

Planförfarande
Arbetet med ändring av detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler om
standardförfarande. Inkomna synpunkter under samråd och granskning sammanställs
i ett granskningsutlåtande. Granskningsutlåtandet skickas ut till de som har inkommit
med synpunkter under planprocessen. Tillfälle att ta del av- och lämna synpunkter på
planförslaget ska finnas i samråds- och granskningsskedet.
Tidplan
Samråd juni-aug 2020
Granskning kvartal 4 2021
Antagande kvartal 4 2021
Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.
Fastighetsägarna har inom denna genomförandetid garanterad rätt att efter ansökan
om bygglov få bygga i enlighet med planen.
Efter den tidpunkt då genomförandetiden löpt ut har fastighetsägare inte längre någon
garanterad byggrätt då kommunen kan ersätta, ändra eller upphäva detaljplanen.

Fastighetsrättsliga frågor
Planändringen innebär inga fastighetsrättsliga frågor.

Ekonomiska frågor
Kostnader för framtagandet av detaljplaneändringen
Ändring av detaljplanen bekostas av exploatör genom planavtal.

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Nils Erik Selin						Göran Deurell
Tf. miljö- och samhällsbyggnadschef			
Planhandläggare
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Granskningshandling
Datum

2021-09-10

PLAN.2019.10

Samrådsredogörelse
som tillhör detaljplaneändring för del av Östersviken
(del av Femöre 1:3 & 1:9)
Oxelösunds kommun, Södermanlands län.

Varvsområdena i Östersviken sett ifrån öster, med ett planändringsområde på vardera sidan viken.

Postadress

Besöksadress

Telefon/Fax

Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26

0155-380 00 (vx)
0155-382 40 (fax)

Webb/E-post

Org.nr
212000-0324

plan@oxelosund.se
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BAKGRUND OCH SYFTE
Bakgrund
Den 4:e september 2019 inkom Oxelösunds Båtvarv AB med en begäran om
planbesked för fastigheten Femöre 1:3 i Fiskehamnen. Företaget vill fortsätta
att kunna erbjuda sina kunder tillfällig övernattning på sin fastighet i södra
delen av Fiskehamnen. Hittills har uthyrningen möjliggjorts av ett tidsbegränsat
bygglov som nu inte kan förlängas ytterligare. Fortsatt uthyrning kräver att
Detaljplan för Östersviken omfattande fastigheterna Femöre 1:2, 1:3 med flera
samt del av Femöre 1:4 (Dnr C5/2007) ändras. Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden beviljade planbesked 2019-12-06.

Ändringens syfte
Syftet med detaljplaneändringen är att medge tillfällig övernattning även inom
de västra delarna av Fiskehamnen i Östersviken. Den tillfälliga övernattning
som idag bedrivs har inte stöd i nu gällande detaljplan från 2008.
Verksamhetens tillfälliga bygglov kan inte förlängas mer.
Detaljplaneändringen innebär i huvuddrag att befintlig användning
Varvsverksamhet (V) kompletteras med Tillfällig övernattning (O1) inom del av
planområdet.
En detaljplaneändring behöver rymmas inom detaljplanens syfte. Syftet med
detaljplanen från 2008 var att medge en transformation av Östersviken från
kommersiell fiskehamn till verksamheter mer riktade mot småbåtsverksamhet.
Det är kommunens bedömning att detaljplaneändringen ryms inom syftet för
detaljplanen som nu föreslås ändras.

Planförfarandet
Samråd genomfördes 23 juni – 18 augusti 2020. Handlingarna har funnits uppsatta på
kommunens bibliotek Koordinaten samt på kommunens hemsida. Underrättelse om
samråd har även skickats per post till berörda. Ett kompletterande utskick gjordes
2020-08-04 per epost då Östervikens ekonomiska förenings adress var inaktuell.
Länsstyrelsen i Södermanlands län uppmanade 2020-07-30 Oxelösunds kommun att
inkomma med kompletterande uppgifter gällande markföroreningssituationen inom
planområdet vilket skedde 2020-08-05. Samrådsredogörelsen redovisar inkomna
synpunkter under samrådet från allmänhet, myndigheter och övriga.
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INKOMNA SYNPUNKTER
Under samrådstiden har 4 synpunkter inkommit, varav 2 utan erinran. Det
angivna datum som finns angivet i samband med synpunkten är det datum då
det diarieförts hos kommunen.
I de fall synpunkter har framförts om planförslaget kommenterar Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen detta med ett ställningstagande inför fortsatt
planprocess.

Utan erinran:
Sjöfartsverket (2020-07-08)
Sjöfartsverket har mottagit rubricerat samråd för yttrande. Sjöfartsverket har
inget att erinra mot att detaljplanen för Femöre 1:3 och 1:9 ändras så att tillfällig
övernattning tillåts.
Ärendet har handlagts av Infrastruktursamordnare Niklas Hammarkvist i samråd
med Infrastruktursamordnare Mats Jäderland.
Kommentar
Noteras.

Lantmäteriet (2020-08-17)
Lantmäteriet har inget att erinra mot planförslaget.
För Lantmäteriet,
Ann-Christin Arkedal
Kommentar
Noteras.

Med synpunkter:
Sörmlands museum (2020-08-18)
Synpunkter på förslaget
Museet har inget att erinra rörande tillägget till detaljplanen om
tillfällig övernattning.
Däremot hade det varit bra om den nuvarande bestämmelsen för det gamla
torpet Öster Femöre ändrades för att ge ett bättre skydd än den gällande
bestämmelsen Q medger. Husen är bland de äldsta i Oxelösund och bör därför
ges ett väl definierat skydd så att det kulturhistoriska värdet inte går förlorat.
Torpet bör istället för den nuvarande bestämmelsen Q förses med
rivningsförbud - r, och skyddsbestämmelsen q, följt av preciserade
bestämmelser där viktiga beståndsdelar i den nuvarande utformningen pekas
3
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ut. Hit hör exempelvis äldre panel, fönster och taktäckning som tillsammans är
viktiga för att visa på husens ålder.
David Hansson,
Bebyggelseantikvarie
Kommentar
Syftet med planändringen är att ge möjligheter för tillfällig övernattning inom en
del av planområdet. Detaljplanen har också extern beställare vars behov inte
alls utsträcker sig väster om Ljungholmsvägen. I nu gällande detaljplan är torpet
Öster Femöre reglerat med användningen stora Q – användning anpassad till
bebyggelsens kulturvärden. Byggnaderna ägs av kommunen och underhålls av
Oxelösunds hembygdsförening, senast nu under hösten 2020, så något
omedelbart hot mot bebyggelsens kulturvärden tycks inte föreligga.
Utvidgningar av planområdet för en planändring efter att samråd hållits måste
noga vägas mot risken för en mer komplicerad och utdragen planprocess.
Kommunen tar till sig Sörmlands museums synpunkt om behovet av
bevarande-bestämmelser på torpet Öster Femöre, men ser inte att frågan
kommer kunna hanteras inom tidsplanen och avgränsningen för denna
planprocess.

Länsstyrelsen (2020-08-18)
Under samrådet ska länsstyrelsen bevaka och samordna statens intressen och
ge råd om tillämpningen av 2 kap. PBL. Länsstyrelsen ska särskilt bevaka de
frågor som i ett senare skede kan leda till att länsstyrelsen överprövar planen i
enlighet med 11 kap. 10§ PBL.
Länsstyrelsen ska vid samrådet:
verka för att riksintressen enligt miljöbalken tillgodoses,

verka för att miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken följs,

se till att strandskydd inte upphävs i strid med gällande

bestämmelser
se till att mellankommunala intressen samordnas

se till att bebyggelse eller byggnadsverk inte blir olämpliga med

hänsyn till
människors hälsa eller säkerhet eller risken för olyckor,
översvämning eller
erosion.

Länsstyrelsens synpunkter - ingripandegrunder enligt 11 kap.
10§ PBL
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10§ PBL
och nu kända förhållanden att ett antagande av detaljplanen inte kommer att
prövas, under förutsättning att nedanstående synpunkter avseende hälsa och
säkerhet samt risken för olyckor beaktas:
4
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Hälsa och säkerhet - markföroreningar
Aktuellt område finns registrerat i länsstyrelsernas databas för förorenade
områden, det s.k. ”EBH-stödet”. I det samrådsunderlag som kom in till
Länsstyrelsen den 25 juni hänvisas till att provtagning tidigare har genomförts
och att viss sanering ska ha utförts inom begränsade delar av planområdet.
Närmare uppgifter om genomförd provtagning samt sanering saknades. Den 5
augusti kompletterande kommunen med handlingar som ger en lite bättre
bild av föroreningssituationen och vad som sanerats och hur, men för att
Länsstyrelsen ska kunna bedöma markens lämplighet för föreslagen markanvändning krävs det komplettering med mark- och miljötekniska undersökningar
inom den yta där planändring är aktuell, inklusive en riskbedömning.
Utredningen bör även redovisa vilka åtgärder som krävs i de fall att sanering
behöver genomföras i hela eller delar av planområdet. Såväl undersökningar
som eventuella saneringsåtgärder ska vara genomförda innan planförslaget kan
antas.
För varvsverksamhet (V) gäller naturvårdsverkets riktvärden för mindre känslig
markanvändning (MKM). För tillfällig övernattning (O1) gäller normalt
naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning (KM) men beroende
på riskbedömningens resultat kan det vara möjligt att göra avsteg.
Erfarenhetsmässigt så medför varvsverksamhet en betydande belastning på
miljön med ett flertal potenta föroreningar som i betydande utsträckning kan
påverka människors hälsa och miljön.
Länsstyrelsen ifrågasätter lämpligheten av att möjliggöra markanvändning för
Tillfällig övernattning (O1) inom ett större område än vad det tidsbegränsade
bygglovet avsåg. Inför granskningen behöver markanvändningen preciseras så
att det blir tydligt vilken typ av tillfällig övernattning som avses att tillåtas.
Risk för olyckor - farligt gods
Det tidsbegränsade bygglovet har gällt en begränsad del av planområdet, men
föreslagen planändring ger möjlighet att utöka övernattningsverksamheten
relativt omfattande. Planförslaget har inte beaktat eventuella risker med
föreslagen markanvändning. Exempelvis gränsar området mot en väg som
transporterar dieselolja till en bunkerdepå. Denna typ av transporter kan komma
att öka om lotsstationen omlokaliseras hit.
För att Länsstyrelsen ska kunna bedöma lämpligheten att komplettera
Varvsverksamhet (V) med Tillfällig övernattning (O1) behöver eventuella risker
beskrivas och bedömas i planbeskrivningen. Eventuella nödvändiga
skyddsåtgärder ska säkerställas med bestämmelse på plankartan.
För information så krävs det tillstånd enligt lag (1966:742) om hotell- och
pensionatsrörelse om en verksamhet som tillhandahåller tillfällig övernattning
överstiger ett visst antal rum eller antal gäster. Räddningstjänsten kan förtydliga
vilka regler som gäller varför Länsstyrelsen rekommenderar en kontakt med
dem om den inte redan är etablerad.
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Övrigt
Redaktionella synpunkter
Markanvändningen Tillfällig vistelse (O) kan, enligt Boverkets allmänna råd
(2014:5) om planbestämmelser för detaljplan, tillämpas för alla typer av tillfällig
övernattning samt för konferenslokaler. Enligt PBL kunskapsbanken avser
användningen Tillfällig vistelse (O) tillfällig övernattning på hotell,
vandrarhem, pensionat, campingstugor eller liknande samt
förläggningsboenden, konferensanläggningar och lägenhetshotell.
I planförslaget föreslås markanvändning Tillfällig övernattning (O1). För att
detaljplanen ska bli tydlig behöver det preciseras vilken typ av tillfällig övernattning som tillåts alternativt vilken typ av tillfällig övernattning som inte tillåts.
De som medverkat i ärendet

I handläggningen av ärendet har samråd skett med
Patrik Holmer (förorenade områden),
Fredrik Nilsson (risk och säkerhet) och
Ulrika Larsson, Planhandläggare
Kommentar
Synpunkterna noteras.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra övernattning i mindre omfattning
knuten till den verksamhet som huvudsakligen bedrivs på fastigheterna.
Markanvändningen tillfällig övernattning preciseras så att exempelvis hotell och
campingstugor utesluts.
Risk för olyckor med farligt gods
Kommunen tar till sig av synpunkten och kompletterar planförslaget med
ett resonemang och en bedömning av konsekvenserna vid en olycka med
farligt gods och de planbestämmelser gällande exempelvis läget- och utförandet
i en byggnad som krävs för att risken för personskador ska minimeras.
Kommunen föreslår en bestämmelse som reglerar friskluftsintagens placering
för den tillfälliga övernattningens ventilation för att minska risken för att giftig rök
förs in i byggnaden i händelse av brand.
Hälsa & Säkerhet - Markförorening
Det har aldrig varit meningen att inom planområdet möjliggöra för tältning eller
annan tillfällig övernattning i direktkontakt med marken på fastigheten. Tillfällig
övernattning ska möjliggöras inom väggarna för befintliga byggnader.
Att sanera marken ned till nivån Känslig markanvändning (KM) bedöms vara
varken möjligt eller lämpligt under pågående varvsverksamhet. Avsteg kommer
att behöva göras exempelvis genom en precisering av utförandet med att den
tillfälliga övernattningen endast får inrymmas inomhus och då ovan entréplanet.
6
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En sådan åtgärd torde vara tillräckligt för att kunna göra ett avsteg för en
begränsad verksamhet (<5 gästrum eller <9 gäster) med tillfällig övernattning.
Det är en rent ritningsteknisk sak att föra in fler användningsgränser i planen.
Kommunen ändrar plankartan så att O1 gäller endast inom två mindre områden
omfattande en mindre del av ett par befintliga byggnader. Sedan
planprocessens början har ytterligare en fastighetsägare tillkommit vilket gör att
den tillfälliga övernattningen trots justeringar av planförslaget kommer att
behöva omfatta ett större område än det tillfälliga bygglovet medgav.
SAMMANFATTNING
Sammanfattningsvis har 4 samrådsyttranden inkommit under samrådstiden.
Yttrandena från Länsstyrelsen och Sörmlands museum framför synpunkter på
planförslaget och har bemötts med kommentarer ovan.
Sammanfattningsvis ändras planförslaget enligt följande:


Planändringsområdet minskas ner så att endast de faktiska rummen som
skulle kunna vara lämpliga för tillfällig övernattning omfattas.
Verksamheten begränsas även så att den bara får ordnas på våning 2.



Den tillfälliga övernattningen O1 preciseras så att den endast får ske
inomhus och bara får medges som en del av varvsverksamheterna.



Utförandebestämmelsen b1 har lagts till för att styra placeringen av
friskluftsintag för ventilationen.

Synpunkter som inte blivit tillgodosedda


Sörmlands museums önskan om att kommunen utökar planändringen
och lägger till bevarandebestämmelser ur kulturmiljöhänseende, delvis
utanför tilltänkt område för planändring, kommer inte kunna tillgodoses.

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Nils Erik Selin
T.f. miljö- och samhällsbyggnadschef
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Syfte
Syftet med detta PM är att klargöra och besvara frågor från Länsstyrelsen som
framkommit i processen av framtagandet av förslag till ändring av detaljplanen
på fastigheterna vid Östervikens fiskhamn i Oxelösund. Riskutredningen gäller
Planområdet Femöre 1:4 samt fastigheterna Femöre 1:2, 1:3, 1:9, 1:10.
På fastigheterna Femöre 1:3, planeras uthyrning av rum vilket är främsta skälet
till denna riskutredning, men även den eventuella risker som planerade
tankstationer medför. Se figur 1 nedan över aktuellt planområde.
Detta PM utgör ingen fullständig riskutredning för risker för tredje man, men
utgör underlag till detaljplaneändring.
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Figur 1 Planområde ändrad detaljplan.
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2.

Bakgrund
Inom planområdet har varit varv för fritidsbåtar och fiskehamn sedan
åtminstone 1950-tal. Det finns också försäljning av båtar och båttillbehör på
området. Sjöfartsverket planerar även att flytta sin lotsverksamhet för farleden
utanför till planområdet. Även kustbevakningen planerar verksamhet inom
området. Dessa verksamheter planerar för en tankstation norr om planområdet.
Bakgrunden till ändring av detaljplanen är att det finns ett temporärt bygglov för
övernattningsrum aktuella fastigheter (detta bygglov har funnits sedan 2006).
Varvet vill kunna erbjuda tillfällig övernattning till gäster till varvet. Det kommer
också att byggas en tankstation för småbåtar inom planområdet på fastigheten
Femöre 1:56 samt även en planerad tankstation för lotsverksamheten och
kustbevakning vilket kommer att påverka mängden farligt gods som
transporteras inom området. Detaljplanen (Oxelösund stad, 2008-09-17) tillåter
inte hotell-verksamhet. Länsstyrelsen i Södermanland har i ett yttrande enligt
punkt 3 nedan begärt en kompletterande riskutredning med anledningen av den
förändrade uthyrningsverksamheten.
Avståndet till bostäder på vissa ställen är mindre än 200 meter från de
viktigaste identifierade riskkällorna för övernattande personer vilket är kortare
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än Boverkets rekommendationer (Boverket, 1995) till en industri. Det är
ytterligare en anledning att denna riskutredning görs.
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Figur 2 Översiktskarta med gällande fastighetsgränser samt ungefärligt område
markerat med gult som omfattas av planändringen. Röd markering är tank
(södra delen) samt ledning ut på piren till tankstationen. På kartan markeras
även läge för olika aktörer på området.

3.

Yttrande från Länsstyrelsen
Länsstyrelsen i län har i ett samrådsyttrande lämnat synpunkter på förslag till ny
detaljplan 2020-08-18 med Dnr 402-5076-2020.
Yttrande har titeln: Ändring av detaljplan för Österviken, Femöre 1:2, Femöre
1:3 m.fl. samt del av Femöre 1:4, Oxelösund, Oxelösunds kommun
Relevanta synpunkter med hänsyn till riskutredningen presenteras enligt
nedanstående citat.
Markanvändning
”För varvsverksamhet (V) gäller naturvårdsverkets riktvärden för mindre känslig
mark-användning (MKM). För tillfällig övernattning (O1) gäller normalt
naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning (KM) men beroende
på riskbedömningens resultat kan det vara möjligt att göra avsteg.
Erfarenhetsmässigt så medför varvsverksamhet en betydande belastning på
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miljön med ett flertal potenta föroreningar som i betydande utsträckning kan
påverka människors hälsa och miljön.
Länsstyrelsen ifrågasätter lämpligheten av att möjliggöra markanvändning för
Tillfällig övernattning (O1) inom ett större område än vad det tidsbegränsade
bygglovet avsåg. Inför granskningen behöver markanvändningen preciseras så
att det blir tydligt vilken typ av tillfällig övernattning som avses att tillåtas.”
Risk för olyckor - farligt gods
”Det tidsbegränsade bygglovet har gällt en begränsad del av planområdet, men
föreslagen planändring ger möjlighet att utöka övernattningsverksamheten
relativt omfattande. Plan-förslaget har inte beaktat eventuella risker med
föreslagen markanvändning. Exempelvis gränsar området mot en väg som
transporterar dieselolja till en bunkerdepå. Denna typ av transporter kan komma
att öka om lotsstationen omlokaliseras hit.”
Vilken typ av övernattning som föreslås i ny ändring till detaljplan
”I planförslaget föreslås markanvändning Tillfällig övernattning (O1). För att
detaljplanen ska bli tydlig behöver det preciseras vilken typ av tillfällig
övernattning som tillåts alternativt vilken typ av tillfällig övernattning som inte
tillåts.”
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4.

Metodik riskutredning
Denna riskutredning görs enbart genom att via en enkel utredning identifiera
möjliga risker för olyckor eller ohälsa för övernattningsgäster och andra som
vistas inom planområdet samt kvalitativt bedöma dessa risker. Miljörisker med
tankstationen berörs endast översiktligt då miljörisker får hanteras sinom ramen
för tillstånd för den verksamheten. Markanvändning berörs dock då
Länsstyrelsen har haft synpunkter på denna.
Intervjuer genomfördes med företrädare för de som är verksamma på
planområdet samt hamnen som ligger ca 500-600 från planområdet.
De personer som intervjuades var:
·

Oxelösunds Båtvarv AB, Varvsverksamheten på Femöre 1:3
(Ljungholmsvägen 3): Catarina Hagstrand, mobil 070-657 94 10

·

Oxelösunds Båt & Motor AB (Hyresgäst): Daniel Berg, Tel. 0155-319 00

·

Saltö Marin AB. Femöre 1:9 (Varvsvägen 1) Mats Lindqvist, Mobil 070651 88 88
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5.

·

Femöre 1:12 (Varvsvägen 9). Ägs av Kustbostäder i Oxelösund AB.
Nuvarande Hyresgäst: Kuststation Oxelösund, Kustbevakningen växel:
0776-70 70 00

·

Oxelösunds hamn, Robin Ström, Tel. 0155-25 80 12

·

Sjöfartsverket Oxelösunds Lotsstation. För området norr om
Fiskehamnsvägen, nordöst om Fiskehamnsvägen 7: Framtida
sametablering av Sjöfartsverket Oxelösunds Lotsstation,
Lotsområdeschef Jimmy Rosander, Tel. 010-478 48 25
Driftchef Rickad Karlsson Tel 010-478 50 17

·

Miljöförvaltningen i Oxelösund, Tel. 0155-380 00
Emilia Torstensson.

Beskrivning nuvarande och planerad verksamhet på
planområdet
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Tankstation för båtar vid Fiskehamnen.
Den planerade tankstationen kommer att servas av en tank belägen ungefär vid
den röda pricken enligt Figur 2. Planerad cistern för bränsle kommer att vara på
totalt 45 kbm (uppdelade i flera fack för olika typ av bränsle).
Årlig förbrukning ligger i snitt på ca 65 kbm diesel och 50 kbm bensin. dvs totalt
ca 135 kbm bränsle per år.
Det antas i denna riskutredning att varje leverans till cistern blir 30 kbm,
maximalt 6-10 tillfälle med farligt gods transporter under ett år. De flesta
transporter kommer att ske under sommarmånaderna.
Oxelösunds Båtvarv AB
Fastigheten Femöre 1:3 inrymmer Båtvarvet. Byggnaden på fastigheten som
avser att inrymma övernattning är byggd 1971.
Övernattningsverksamheten är maximalt under 4 månader per år med ca 70
personnätter, d.v.s. i snitt en person var femte natt. Vanligen sker övernattning
under vår och höst när personer arbetar med sina båtar.
Uppvärmning sker med luft/vatten värmepump samt några oljefyllda
elradiatorer på ovanvåningen där övernattning förekommer.
Företaget i byggnaden har endast mindre mängder brandfarlig vätska till
försäljning och den förvaras i ett kemikalieskåp. Dessutom förvaras gasol i båtar
i lokalerna. Det finns ca 28 gasolflaskor (mellan 5-10 l per flaska) i två hallar för
förvaring av båtar. Den ena hallen ligger i samma vinkelbyggnad som
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övernattningsrummen, men på nedre plan och inte direkt under rummen. Denna
hall är en separat brandcell. Den andra hallen (vit byggnad) ligger 200 m från
planerad övernattning. Gasolen förvaras också ute i fristående ”blå hall”, även
den ca 200 m från övernattningsrummen. Denna hall är en egen brandcell.
Brandinspektion utförd senast 2011 av Räddningstjänsten 2011.
Det finns en extra utrymningsväg på ovan våningen med en brandstege. Det
finns brandvarnare i byggnaden, men de är inte koppade till någon larmcentral.
Oxelösunds båtvarv bedriver även en båttvätt. Denna tvätt har en
reningsanläggning. Inga risker för övernattningsgäster förväntas av
tvättanläggningen.
Oxelösunds Båt & Motor AB
Företaget som hyr lokal i Femöre 1:3 förvarar lite brandfarlig vätska och gas i
plåtskåp, t.ex. T-sprit och aerosoler. De förvara också maximalt själva 20 L
gasol i lokalerna. Ingen försäljning sker av brandfarlig vara.
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Saltö Marin AB
Företaget finns på fastigheten Femöre 1:9. Byggnaden på denna fastighet är i
med plåtfasad med stålstomme samt glasfiberisolering och gips i väggarna.
De hyr ut plats för vinterförvaring av båtar. Ca 20 båtar förvaras normalt i
byggnaderna under vintersäsongen.
Saltö Marin har bara någon enstaka flaska T-sprit som brandfarlig vätska, men
uppställda båtar innehåller normalt bränsle och gasol och gissningsvis i samtliga
båtar. Saltö Marin kommer inte ha någon kommersiell uthyrning för
övernattning i de rum som finns i byggnaden. Om övernattning sker blir det
spontant av någon som jobbar sent, men detta är inte avsikten med dessa rum
utan de är enbart för att användas dagtid.
Byggnaden har inga brandvarnare.
Sjöfartsverket Lotsverksamhet
Enligt Lotschefen Jimmy Rosander ligger samlokalisering med Kustbevakningen
för en gemensam tankanläggning troligen längre fram i tiden och därför utreds
detta inte. Tankanläggningen kommer i början enbart att serva Sjöfartsverket.
Den kommer att bestå av en tank för diesel på 20 kbm och en tank för metanol
på 10 kbm. Farligt gods transporter till denna tankstation kommer att passera
på Fiskhamnsvägen norr om fastigheten Femöre 1:9. Det blir ca. två transporter
av diesel och fyra av metanol i månaden.
Den planerade tanken är ca 400 m från Femöre 1:9 där övernattning planeras.
Farlig gods transporterna till Sjöfartsverkets tankstation är som närmast ca 150
m från Femöre 1:3. Den övernattning som berörs mest av tänkt tankstation är
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en husbildparkering på området vid tankstationen samt övernattningsstugor
sydöst om denna station.
Uppgifter om denna tankstations storlek saknas när detta PM skrivs.
Tankstationen ligger dock betydligt längre bort än de 25 m som MSB
rekommenderar till påfyllningslats för en bensinmack (MSB, 2015).
Oxelösunds hamn samt farled
Hamnen är placerad ca 700 m från planområdet (Femöre 1:3 med
övernattningsrummen) och på farleden utanför Femöre passerar tank- och
kemikaliefartyg med farligt gods i form av eldningsolja, naturgas (LNG),
natronlut och svavelsyra. Oxelösunds Hamn är en Sevesoanläggning på den
högre kravnivån (Länsstyrelsen Södermanlnds län, 2007). Här förvaras olja,
diesel, LNG-gas.
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Nedanstående anläggningar som hanterar farligt gods finns för närvarande inom
Oxelösunds hamnområde på ca 700 m från planområdet på Femöre:
Bergrumsanläggning för ca 1 million ton
Cistern för svavelsyra för ca 5 000 kubikmeter och
Cistern för natronlut för ca 6 200 kubikmeter
LNG-terminal fullt utbyggd 15 000 ton (33 000 kubikmeter)
Farligt gods transporter till hamnen sker enligt den riskutredning som gjorts för
farligt gods huvudsakligen till lands (Cowi, 2019). Dessa transporter berör inte
planområdet då de kommer in norrifrån till hamnen. En del mängder farligt gods
transporteras på farleden utanför, men det finns ingen farligt gods utredning av
vilka mängder det rör sig om. Enligt Cowis utredning är det dock mindre
mängder farligt gods i dagsläget som transporteras med fartyg. I framtiden
kommer dock LNG att transporteras i farleden. Mängder och frekvens av LNG
som ska transporteras är dock oklart. Fartyg i farleden framförs med hjälp av
lots. Risken för att en olycka i farleden skulle beröra just övernattningsrummen i
planområdet bedöms som mycket låg.
De mängder som transporterades under 2019 presenteras i figur 4 nedan.

Figur 3 Farligt gods transporterat på farleden till Oxelösunds hamn under 2019.
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Det ligger bostäder och sommarstugor längs farleden på närmare avstånd från
farleden som skulle drabbas i händelse av en olycka. Övernattningsbostäderna
ligger mer än 500 m från farleden.
Det faktum att lots används i farleden och att fartyg i Östersjön som
transporterar farligt gods är dubbelbottnade minskar risken för olyckor.
Brunnar på området
Det finns en dricksvattenbrunn (på Femöre 1:5 ) redovisad i SGUs. Brunnsarkiv
(Statens Geologiska Undersökning (SGU), 2021) inom planområdet samt en
energibrunn (på Femöre 1:9).
Vattenförekomster
Det ytvatten som berörs av planerad tankstation och de farligt godstransporter
som kommer att ske till området är i första hand havet.
Grundvattenkapaciteten i berggrunden är ca 2000-6000 l/h.
Enligt VISS (VISS, 2021) finns ingen betydande vattenförekomst på platsen där
tankstationen för båtar planeras (förutom havsvattnet).
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Markförhållanden
Vid planerad tank för båttankstationen är marken hårdgjord genom asfalt. Det
är berg nära ytan under asfalten. Jordlagren närmare Femöre 1:9) på
gårdsplanen är det glacial lera. Denna lera är inte särskilt genomtränglig vid
eventuell lycka med farligt gods utan utsläpp kommer i så fall ske till havet.
Markanvändningen
Markanvändningen blir fortsatt mindre känslig markanvändning. Här kommer
ingen förändring att ske. Den verksamhet som bedrivs på området har troligen
gett upphov till olje- och PAH-föroreningar t.ex. från användning av tjära.
Historiskt ska också blymönja ha använts på området. Detta framkommer i den
MIFO fas 1 som gjorts på området (Oxelösunds stad, 2006). Viss sanering har
enligt MKB för tidigare detaljplan skett (Oxelösunds stad, 2008). Provtagning av
markföroreningar har utförts enligt uppgift på området (uppgifter från
Oxelösunds varv), men ingen provtagning inne i byggnaderna. Inga
provtagningsrapporter eller rapporter om marksanering har lokaliserats, mer är
än på tvättvatten från båttvätten och detta är inte relevant för eventuella
föroreningar som kan beröra övernattningsgäster.
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6.

Översiktlig identifiering av risker
Detta avsnitt avser inte att utgöra någon fullständig riskutredning för
Fastigheterna eller avseende riskerna för tredje man. Avsnittet beskriver vissa
risker samt de risker som tas upp i Länsstyrelsens samrådsyttrande.
·

Risk för en allvarlig gasexplosion med gasol (BLEVE Boiling liquid
expanding vapor explosion) vid påfyllning av cistern till tankstationen.
Då det endast blir max 6/år leveranser till den tankstation som ligger
närmast övernattningsrummen bedöms denna risk som mycket låg.
Sommarstugor i närområdet kommer i så fall troligen att drabbas mer i
händelse av olycka då dessa ofta är bebodda mer än 70 personnätter
per år. Låg risknivå bedöms för personer som vistas i planområdet.
Lagringen av bensin i planerad tankanläggning blir dimensionerande för
risker för brand och explosion i tankanläggningen.
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Den planerade cisternen på 45 m3 ligger ca. 200 m från planerad
övernattningsverksamhet. Se figur 3 nedan. Enligt MSBs riktlinjer gäller
skyddsavstånd på minst 25 m från påfyllningsställe vid bensinmack till
område där människor vistas (MSB, 2015). I detta fall är avståndet
betydligt större. Då det endast blir max 6 leveranser till den tankstation
som ligger närmast övernattningsrummen bedöms denna risk som
mycket låg. Sommarstugor i närområdet kommer i så fall att drabbas
mer i händelse av olycka då dessa ofta är bebodda mer än 70
personnätter per år.
Avståndet till planerad tankstation för lotsverksamheten hos
Sjöfartsverket är minst ca 350 m.
Låg risknivå bedöms för personer som vistas i planområdet.

Figur 4 Avstånd mellan byggnad med övernattning och ny tankanläggning
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·

Risk för brand i bygganden på Femöre 1:3 under vinterhalvåret med
båtar som dels ofta är i brännbar polystyren samt innehåller bensin eller
diesel och gasol. En sådan brand kan få ett snabbt förlopp och det
kommer att bildas mycket giftig rök. Det bedöms att risknivån p.g.a.
detta är förhöjd inom planområdet och att riskreducerande åtgärder
behöver införas. Se förslag nedan till åtgärder.

·

Farligt gods transporter inne på området och i närområdet. Maximalt 6
transporter per år av diesel kommer att ske närmast
övernattningsbostäderna. Detta innebär få transporter. Till
Sjöfartsverkets tankstation blir det ca. 6 transporter/månaden av farligt
gods, men dessa transporter går längre bort från planerad övernattning.
Risknivån bedöms som låg för personer som vistas i planområdet.

·

Farligt godstransporter utanför planområdet till annan verksamhet t.ex. i
farleden till Oxelösunds hamn. Farleden ligger relativt långt bort (över
500 m) och det transporteras enligt farligt gods-utredningen relativt små
mängder farligt gods denna väg. Se figur 3 för mängder. Mycket låg
risknivå för personer i planområdet.
Det planeras dock när LNG-terminalen är fullt utbyggt att transporteras
LNG på farleden till denna. Terminalen kommer att förvara 15 000 ton
(33 000 m³). Cowi har dock inte utrett dessa farligt gods transporter
med fartyg. De årliga mängder som ska transporteras framgår inte i
deras utredning, utan endast ovanstående maximalt lagrade volym. MSB
anger säkerhetsavstånd mellan en byggnad och en tank för t.ex. gasol
eller gasklockor på över 100 kbm (MSB, 2020). I inga fall är det fråga
om avstånd på över 500 m, som till farleden. I MSBs föreskrift om
hantering av brandfarlig gas (MSBFS, 2020:1) ges t.ex. ett
säkerhetsavstånd för en gasolcistern på 100 m. till svårutrymda lokaler.
Avståndet tillfarleden är mer än fem ggr så långt. Ramboll bedömer
därför risken i planområdet som låg för personskada till följd av olycka
med farligt gods transport i farleden. Transporterna kommer dock att
beröra övernattningsstugor på området mer då dessa ligger närmare
farleden och troligen har fler gästnätter. Placering av terminalen framgår
av figur 5 nedan. I figur 2 framgår placering av dessa stugor i relation
till farleden.
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Figur 5 Placering av LNG-terminalen, steg 2.
·

Risk för brand i bygganden på Femöre 1:9 under vinterhalvåret med
båtar som dels ofta är i brännbar polystyren samt innehåller bensin eller
diesel och gasol. En sådan brand kan få ett snabbt förlopp och det
kommer att bildas en mycket giftig rök. Det bedöms att risknivån p.g.a.
detta är förhöjd inom planområdet och att riskreducerande åtgärder
behöver införas. Se förslag nedan till åtgärder.

·

Faror från verksamhet på angränsande fastigheter eller i närområdet.
Inga identifierade förutom ovan nämnda farligt gods transporter.

·

I byggnaden på Femöre 1:9 finns inga brandvarnare och i bygganden
med planerade övernattningsrum på Femöre 1:3 finns inget
direktkopplat brandlarm. Risker för personer i planområdet bedöms som
förhöjd och riskreducerande åtgärder rekommenderas. Se förslag nedan
till åtgärder.

·

Olycka i hamnområdet med kemikalier som förvaras där. Risken bedöms
som låg för personer i planområdet. Risken är betydligt större för
boende i närområdet till hamnen.

·

Ångor från markföroreningar går upp i byggnad med övernattning.
Omfattningen av den tillfälliga uthyrningen blir samma som gäller för det
tillfälliga bygglovet och övernattning sker i så liten omfattning att ingen
person förväntas komma i närheten av Naturvårdsverkets riktvärden för
inomhusluft (Naturvårdsverket, 2009) vid en enstaka övernattning även
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om det skulle förekomma markföreningar under byggnaden. Dessa
riktvärden är satta för en livstids exponering och detta är inte fallet vid
tillfälliga övernattningar. Individrisken förväntas vara mycket låg.

7.

Förslag till skyddsåtgärder
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En del generella förslag till skyddsåtgärder och riskreducerande åtgärder
rekommenderas vid nybyggnad på området. Ingen sådan nybyggnad är dock
planerad.
·

Nya byggnader inom planområdet ska uppföras med fasader obrännbart
material och i brandteknisk klass minst EI 60. Bärande vägg utförs i
minst REI 60 (MSB, 2020) som är aktuell då större mängder gasol
förvaras på området (främst i Femöre 1:9). Hanteras i
bygglovsprocessen.

·

Takbeläggningar och takdetaljer ska utföras i icke brännbara material.
Exempel kan ges på icke brännbara tak och vägmaterial enligt MSB.s
handbok, men behöver inte vara en del av detaljplanen. Exempel på
obrännbar taktäckning är taktäckning i klass A2-s1,d0 eller i lägst klass
BROOF (t2)13 på obrännbart underlag.” Hanteras i bygglovsprocesser.

·

Runt cisternen för tankstationen ska det finnas påkörningsskydd.

·

Körväg vid cisterner för brandfarlig vätska placeras i riktning bort från
byggnader om möjligt. Hantereras i detaljplanen.

·

Friskluftsintag på byggnader ska placeras på motsatt sida byggnaderna
relativt kemikalie- och gasförvaring. Hanteras i bygglovsprocesser

·

Parkeringsplatser och uppställningsytor ska förläggas med
skyddsavstånd minst 10 m till cisternen med brandfarlig vätska .
Hantereras i detaljplan.

·

Båtägare som förvarar båtar i Femöre 1:9 och Femöre 1:3 bör
uppmanas att tömma tankar på båtarna samt ta bort gasoltuber inför
vinterförvaring. Detta bör var ett villkor i kontrakt med båtägarna.
Båtägarna bör erbjudas att förvara bränsle och gasol i en separat
byggnad på området skilt från övernattningsrum med minst 100 m
enligt föreslaget säkerhetsavstånd i MSBs föreskrift (MSBFS, 2020:1).
Detta kan lämpligen vara ett villkor i detaljplanen att gasol inte förvaras
i byggnader md övernattning. Det är dessutom olämpligt att bevilja
tillstånd enligt LBE för sådan förvaring av bränsle och gasol.
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8.

·

Det rekommenderas att installera brandlarm kopplat till en larmcentral i
byggnaderna på Femöre 1:9 och Femöre 1:3. I byggnaden Femöre 1:3
bör det vara direktkopplat till larmcentral om bygglov för övernattning
ska kunna tillåtas. Då ingen övernattning sker på Femöre 1:9 kan ett
enklare larm kopplat till mobiler accepteras. Det är möjligt att
försäkringsbolag skulle ge lägre premie med bättre brandlarm.

·

Om misstanke om föroreningar i byggnaderna kan t.ex. VOC och luft
mätas i luften i Femöre 1:3.

Slutsatser
Riskhantering inom planområdet och framtida verksamhet på området kan
givetvis variera över tiden och kan endast översiktligt hanteras i en detaljplan.
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De farligt gods transporter som kommer att beröra området är så få att de
bedöms innebära acceptabel individrisk. Det samma gäller farligt gods
transporter på farleden. Farled ligger långt från planerade övernattningsbostäder
att farligt gods transporter här innebär en mycket låg risk.
Ovanstående förslag till skrivningar i detaljplanens planbestämmelse ansluter till
MSBs rekommendationer och bedöms medföra att risken för övernattande
gäster och kringboende blir acceptabel på området. Vid större förändringar i
verksamheten kan uppdatering av riskanalyser behöva utföras och en översyn
av detaljplanen. Övriga villkor för verksamheten hanteras lämpligen i
tillstånd/anmälan för aktuell verksamhet. Observera att tillstånd krävs för mer
än 250 l gasol inomhus (MSB, 2013). Bränslen i fordon är undantagna. Normalt
bör som skrivs ovan inte gasol förvaras i båtarna.
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Verksamhets- och handlingsplan delår 2021
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhets- och delårsrapport 2021 godkänns
och överlämnas till Kommunstyrelsen.

2. Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till verksamhets- och
delårsrapport per 31 augusti 2021.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett resultat som är ca 1,4 Mkr bättre än
budgeterat, vilket bland annat beror på ökade intäkter.
Sjukfrånvaron har minskat jämfört med samma period förra året. Det positiva är att det inte
finns någon pågående långtidssjukskrivning.
Den redovisning av måluppfyllelsen som gjorts visar att Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen vid årets slut minst kommer att uppfylla 85% av nämndens mål. Av övriga mål
är det osäkert om 9% uppfylls då t.ex. delresultat saknas, (6%) ett av målen kommer inte
uppfyllas.
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Uppföljning MSN delår 2021
Ekonomiskt utfall delår 2021
Ekonomiskt utfall (i tkr)

Verksamhet
Nämndverksamhet
Gemensam administration
Mät, plan o bygg
Gator o vägar, gatubelysning
Park, torg och allmänna platser
Miljö o hälsoskydd
Summa för ansvarsområdet
Summa delår 2020

Anslag
435
1 630
3 289
10 792
3 361
906
20 413

Övriga
Intäkter Kostnad
0
-405
13
-1 352
2 882
-4 715
65
-11 062
0
-3 359
1 024
-2 130
3 984
-23 023

19 128

3 617

ÅrsResultat prognos
30
15
290
191
1 457
1 615
-207
-61
3
-20
-200
-512
1 373
1228

-19 200

3 547

2560

Utfall mot budget
MSN redovisar ett positivt resultat om 1,4 mkr vid delår 2021-08-31.
Nämndverksamheten följer sin budget.
Gemensam administration resultat beror främst på att en tjänst som delas med KS tillsattes
tre månader senare än vad som planerats.
Mät, Plan och Byggs resultat 1,5 mkr beror huvudsakligen på sanktionsavgifter om 1,1 mkr
som inte budgeteras. Under första halvåret har konsulter inom bygglov kostat 0,4 mkr mer
än planerat. Det avser juristhjälp samt ersättare vid kortare vakanser inom bygglov för att
hålla verksamheten intakt.
Inom Gator och Vägar överskrider anläggningsentrepenad budget med 0,5 mkr.
Halkbekämpning för 2020 samt flytt av lekplats vid Stenviksbadet sammanlagt 0,3 mkr är
en del av det som tillkommit. Efter införande av LED-belysning har Kustbostäders
förvaltningsuppdrag för gatljus minskat med ytterligare 0,1 mkr än vad som budgeterats.
Park och torg följer sin budget.
Miljö- och Hälsoskydd är 0,2 mkr sämre än budget pga. konsult inom livsmedel under
första halvåret om 0,7 mkr. En konsult har på heltid under en kortare tid fått ersätta en 60%
tjänst på årsbasis inom livsmedel för att Miljö och Hälsoskydd ska kunna arbeta bort
kontrollskulden inom Miljöskydd. Lonaprojekt som finansieras till hälften av bidrag från
Länsstyrelsen har hittills medfört en nettointäkt på 0,2 mkr vid avslut av projekt Tätortsnära
ströv- och grönområden. Verksamheten har också fått 0,1 mkr i statsbidrag utöver
budgeterat mest för smittskyddsåtgärder.

Utfall jämfört med föregående delår
I jämförelse med föregående delår har anslagen ökat med 1,3 mkr som till stor del kan
hänföras till ökade kapitalkostnader för investeringar. Intäkter är 0,4 mkr högre vid delår
2021 som främst avser avgifter. Personal 0,8 mkr högre pga. delad tjänst KS var vakant
hela perioden 2020 men tillsattes i juli samt en barnledighet och en del kortare vakanser
inom gruppen Miljö- och Hälsoskyddsinspektörer 2020. Övriga kostnader är 3,3 mkr högre
2021 som till största delen beror på ökade kapitalkostnader för investeringar samt
konsulter inom livsmedel och bygglov.
1

Prognos helår
Prognos för MSN på helår är 1,2 mkr.
Gemensam administration resultat beror som vid delår mest på att en delad tjänst med KS
tillsatts senare än budgeterat.
Mät, Plan och Bygg beror främst på sanktionsavgifter om 1,1 mkr. Konsulter inom bygglov
överskrider budget med 0,5 mkr för att hålla verksamheten intakt vid vakanser inom
bygglov samt juristhjälp. Scanning av arkiv förväntas minska med 0,2 mkr mot budget
under kommande period.
Gator och vägar hamnar på ett mindre minusresultat pga. att en nyanställning tidigarelagts.
Kostnader för anläggningsentrepenad förväntas bli lägre framöver och därför avvika med 0,2 mkr mot budget vid årets slut. Kostnader för förvaltningsuppdraget blir i prognos 0,3
mkr lägre än budgeterat där övergång till LED-belysning för gatljus är en bidragande faktor.
Miljö och Hälsoskydd försämrar sitt resultat med 0,3 mkr i förhållande till utfall i augusti
som främst beror på att kostnader för årets Lonaprojekt förväntas inkomma under
kommande period 2021.

Risker
Bedömningen är att både drift och investeringsbudgeten kommer hållas.

Investeringar
Investeringsuppföljning 2021-08-31
Mål &
budget

Prel

Ack

TB

2021

2021

Utfall
per
augusti

Års

BudgGt

prognos AvvikGlsG
2021

2021

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd
Beläggningsunderhåll
GC-väg för sammanknytning sunda trafikplats-SSAB
Ny beläggning Aspaleden från Björntorpsrondellen
SSAB
Utgifter i samband med exploateringsprojekt
Trafikåtgärder nya skolan
Park/torg/badplatser/övriga allmänna ytor
Utbyte av gatubelysning till LED-belysning
Digitalisering Gemensam plattform för digital
samhällsbyggnadsprocess

Totalt Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd

7 000

2 325
2 307
4 359

600
4 950

100
12 650

2 305
1 941
7 830
176

21 243

2 498

1 026
1 793
262
4 001
76

8 423
1 500

807

4 359
1 405
1 941
4 417
176

0
1 500
0
8 363
0

309

309

-209

9 965

22 530

11 363

Kommentar till investeringar
Nämnden arbetar för att kunna genomföra planerade investeringar, men alla kommer inte
att kunna slutföras under 2021. Ej förbrukade investeringsmedel läggs in i önskemålen för
tilläggsbudget till 2022.
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902

Bl a behövs en upphandling för utbyte av brygganläggning på Jogersö havsbad
genomföras. Utläggning av sand vid Jogersö havsbad kräver en annan åtgärdsmetod vilket
gör att projektet flyttas till 2022. Infartsväg till nytt exploateringsområde från
Björntorpsvägen till Stenvikshöjden genomförs inte under 2021. På samma område
genomförs en flyttning av gång- och cykelväg som färdigställs när det första byggområdet
närmar sig slutet. Förädling av Frösängsgärde pågår men kommer ej att färdigställas under
2021. Parkeringsyta Ramdalen är upptagen av Covidtest och upprustning genomförs 2022.
Parkeringsyta vid stationshuset senareläggs till 2022 pga fastställande av
utförandeåtgärder. Omvandling grönområden/parker blir ej klart under 2022.
Stenvikshamnens saneringsprogram är ej fastställt vilket gör att projektet fortsätter under
2022.

Genomförda investeringar
Projekt
Beläggningsåtgärder Föreningsgatan
Beläggningsåtgärder Femörevägen
Beläggningsåtgärder Fiskarstugenvägen
Upprustning del av S Malmgatan
(Malmtorget)

Utfall totalt (tkr)
1252
Ej slutfakturerad
Ej slutfakturerad
Ej slutfakturerad

Pågående projekt
-

Slutförande av Järnvägsparken, leveransproblem (Covid 19) av bl a växter

-

Slutförande av Malmtorget, leveransproblem (Covid 19) av bl a växtkärl, växter och möbler

-

Slutförande asfaltering Aspaleden

-

Slutförande cykelväg Aspaleden

-

Trafikåtgärder vid Oxelöskolan

-

Underhållsåtgärder av Relingsvägen, Torsgatan, Nytorgsgatan, Floragatan, Norra
Malmgatan, del av Gamla Oxelösundsvägen, parkeringsyta vid Vårdcentralen

-

Förädling Frösängs gärde

Nämndens uppföljning av kommunmålen
Nämndens verksamhet ska planeras och genomföras så att nämnden bidrar till att
kommunmålen uppnås. Utöver dessa åtaganden kan nämnden, om så önskas,
komplettera VP med ytterligare mål och uppdrag som behövs för att kunna styra sin
verksamhet.
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Kommunen och dess verksamheter marknadsförs med stolthet och goda
exempel lyfts.

Mod och framtidstro
I Oxelösund råder mod och framtidstro.

Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet kännetecknar
arbetet.

I Oxelösund råder mod och framtidstro. Det innebär en vilja att bryta
mönster och att prova nya sätt att göra gott för kommuninvånarna.

Kommunfullmäktiges mål
(KS) Antalet invånare ska öka med minst 80 personer 2021, 90
personer 2022 och 90 personer 2023. (D/B)
Nämndens mål

Ingångsvärde/
bokslutsvärde
2020

Andel av
aktiviteter/måluppfyllnad
vid denna uppföljning, %

Nås målet till bokslut?
Ja/nej, varför?

Ingångsvärde/
bokslutsvärde
2020

Andel av
aktiviteter/måluppfyllnad
vid denna uppföljning, %

Nås målet till bokslut?
Ja/nej, varför?

6

100%

Ja, flera projekt pågår.

15

100%

Ja, mer information
kommer att gå ut under året

Fyll ifrån bokslut

Aktiv samhällsplanering
Våga göra nytt, utveckla även befintliga områden.
Antal åtgärder per år.* (Målvärde 3)
Information till, och dialog med, allmänheten om MSNs arbete
Antal informationstillfällen per år (Målvärde 6)
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ungdomar ska nå goda studieresultat utifrån sina förutsättningar, att barn
och ungdomar aktivt deltar i kultur- och fritidsutbudet och att barn och
ungdomar växer upp i trygga hemförhållanden och i en trygg och säker
miljö

Trygg och säker uppväxt
Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de
kommunala verksamheterna. I Oxelösund betyder det att alla barn och

Kommunfullmäktiges mål

Ingångsvärde/
bokslutsvärde
2020

Andel av
aktiviteter/måluppfyllnad
vid denna uppföljning, %

Nås målet till bokslut?
Ja/nej, varför?

Nämndens mål

Ingångsvärde/
bokslutsvärde
2020

Andel av
aktiviteter/måluppfyllnad
vid denna uppföljning, %

Nås målet till bokslut?
Ja/nej, varför?

Skapa tryggare miljöer
- Underhåll och nyanläggning av gång- och cykelvägar (antal
m2) (Målvärde 2000 m2)
- Förbättra belysning/siktröjning (Målvärde inventering)
Se över och åtgärda platser/sträckor med dålig belysning, t.ex. längs
gång- och cykelbanor.*

-

7 500
m2
Ca 3 km

-

-

100%
100%

Tillsyn av förskolor och skolor
13/0
Antal inspektioner, livsmedel + hälsoskydd (Målvärde 14/14)
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100%

-

Ja, aktiviteter som
genomförts under
sommaren
Ja, aktivitet som
genomförts under
sommaren

Ja, alla
livsmedelsinspektioner är
genomförda på både
skolorna och förskolorna.
Förskolorna har även fått
hälsoskyddsinspektioner.
Hälsoskyddsinspektioner
på skolorna planeras att
genomföras under hösten.

God folkhälsa
Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas
positivt. I Oxelösund betyder det att invånarna ska känna delaktighet och

inflytande, att invånarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård
samt lever ett självständigt liv fritt från missbruk.

Kommunfullmäktiges mål

Ingångsvärde/
bokslutsvärde
2020

Andel av
aktiviteter/måluppfyllnad
vid denna uppföljning, %

Nås målet till bokslut?
Ja/nej, varför?

Nämndens mål

Ingångsvärde/
bokslutsvärde
2020

Andel av
aktiviteter/måluppfyllnad
vid denna uppföljning, %

Nås målet till bokslut?
Ja/nej, varför?
-

Prioritera tillsyn
- Antal kontrollbesök, miljöskydd (Målvärde 57)
- Antal kontrollbesök, hälsoskydd (Målvärde 25)
- Antal kontrollbesök, livsmedel (Målvärde 62)
- Antal avslutade tillsynsärenden, bygglov (Målvärde 10)

-

23
8
57
18

-

100 %
100%
100 %
10 %

Andelarna ovan är för hela året
Främja cyklandet i Oxelösund

3

Antal åtgärder (t.ex. skyltning, cykelparkering, ny beläggning,
nyanläggning, ta fram kartor) (Målvärde 3)
Befolkningen i Oxelösunds kommun ska ha nära till natur och
rekreation och kommunen ska gynna utnyttjande av befintliga
strövområden, bl.a. genom samverkan med andra aktörer

100%
-

-
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100%

Miljöskydd. Ja, en plan
för året finns och den
följs
Hälsoskydd. Ja, en plan
för året finns och den
följs
Livsmedel. Ja, alla
planerade kontroller är
genomförda. Målvärdet
är uppnått men det har
tillkommit fler
livsmedelsverksamheter
under året så det
kommer bli fler än 62
inspektioner totalt.
Osäkert, beror på hur
mycket konsulthjälp
som tas in under året
Ja, aktiviteter som
genomförts under
sommaren
Ja, aktiviteter som
genomförts under
sommaren

Antal åtgärder (Målvärde 2)

Trygg och värdig ålderdom
Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund.

insatser utförs. Insatser till äldre ska vara av god kvalitet, individinriktade
samt ges med gott bemötande.

I Oxelösund innebär det att äldre med behov av stöd erbjuds möjlighet att
bo kvar i egen bostad och att äldre har inflytande över hur beviljade

Kommunfullmäktiges mål

Ingångsvärde/
bokslutsvärde
2020

Andel av
aktiviteter/måluppfyllnad
vid denna uppföljning, %

Nås målet till bokslut?
Ja/nej, varför?

Nämndens mål

Ingångsvärde/
bokslutsvärde
2020

Andel av
aktiviteter/måluppfyllnad
vid denna uppföljning, %

Nås målet till bokslut?
Ja/nej, varför?

Förbättra tillgängligheten i den yttre miljön i Oxelösund i dialog
med medborgarna

Plan framtagen

100%

Ja, aktiviteter som
genomförs under
sommaren

Fysiska tillgänglighetsanpassningar, antal (Målvärde 4)
Tillsyn av äldreboenden och hemtjänst
4
Antal inspektioner, livsmedel (Målvärde 7)
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100%

Ja, alla
livsmedelsinspektioner på
äldreboendena och
hemtjänsten är
genomförda.

Attraktiv bostadsort

Kommunen präglas av ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att
starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen håller god kvalitet och
upplevs välfungerande.

Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal
servicenivå.
I Oxelösund innebär det att kommunen erbjuder bra barnomsorg, skola,
fritid och kulturliv. Ett bra och varierat bostadsutbud finns för olika behov
och åldrar.

Kommunfullmäktiges mål

Ingångsvärde/
bokslutsvärde
2020

Andel av
aktiviteter/måluppfyllnad
vid denna uppföljning, %

Nås målet till bokslut?
Ja/nej, varför?

Nämndens mål

Ingångsvärde/
bokslutsvärde
2020

Andel av
aktiviteter/måluppfyllnad
vid denna uppföljning, %

Nås målet till bokslut?
Ja/nej, varför?

33%

Osäkert, pågående planer
har inte kommit så långt i
processen. Planer som
tidigare förväntats antas i år
har av olika anledningar
dragit ut på tiden.

Inga mätningar gjorda än,
aktiviteter pågår.

Går ej att besvara då inget
delresultat finns.

100%

Ja, representanter från
förvaltningen deltar vid de
träffar som ordnas

God planberedskap för bostadsbyggnation och företagsmark
eftersträvas
1
Antal antagna detaljplaner för bostadsbyggande och företagsmark
(Målvärde 3)
Att med stöd av rätt information, gott bemötande och tydlighet
förenkla för företagande
Kommunens NKI* inom följande områden
- Bygglov (Målvärde 62-69)
- Miljöbalkstillsyn (Bibehålla)
- Livsmedelskontroll (Bibehålla)
Aktivt deltagande vid näringslivsträffar

-

43
72
89

5
Antal informationsinsatser/möten med företag (Målvärde 4)
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Hållbar utveckling
Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för
framtiden och för kommande generationer.

samhällets krav inom miljöområdet. Det innebär också att kommunen
arbetar för ökad integration och möjlighet till egen försörjning.

I Oxelösund innebär det att kommunens ekonomi är stabil, att kommunen
är en attraktiv arbetsgivare och att kommunen arbetar aktivt för att möta
Kommunfullmäktiges mål

Ingångsvärde/
bokslutsvärde
2020

Andel av
aktiviteter/måluppfyllnad
vid denna uppföljning, %

Nås målet till bokslut?
Ja/nej, varför?

Nämndens mål

Ingångsvärde/
bokslutsvärde
2020

Andel av
aktiviteter/måluppfyllnad
vid denna uppföljning, %

Nås målet till bokslut?
Ja/nej, varför?

15

100%

Minska antalet bristfälliga avlopp
Antal inspektioner (Målvärde 30)
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Ja, inspektionerna har
främst genomförts under
sommarsäsongen

Nämndens egen styrning i övrigt
Ange hur långt eller hur stor del av planerade aktiviteter kommit vid denna uppföljning i
relation till uppgiven tidplan.
Mål, uppdrag, särskilda satsningar utöver ram eller
motsvarande
Sjukfrånvaron ska minska (Målvärde 5%)

Andel av aktiviteter/
måluppfyllnad vid
denna uppföljning, %
Januari-Juli 2,5%.

Klart till
(ange Q)
Löpande

Tillsynsrapporter lekplatser (Målvärde 100%)
Verksamhetsutveckling
Förbättringsarbete avseende processer, verktyg, mallar
och checklistor
Service och kommunikation
Införande av fler E-tjänster
Gata/park-uppdraget preciseras
Översyn av miljötaxan
Uppdatering av kompetenskartläggning
Skanning av bygglovarkivet
Ser över möjligheten att byta ut e-tjänster till mer
automation
Översyn av bygglovtaxan

DVS 100% måluppfyllelse
100%
Andel av aktiviteter/
måluppfyllnad vid
denna uppföljning, %
100%
75% - plan finns
framtagen
25%, ser över möjlighet till
ny e-tjänst för bygglov
Uppdragsbeskrivning
framtagen
100% - Togs av MSN i
maj
0%
25%, försening hos
konsult pga Corona
Ej påbörjat
Ej påbörjat

Q4
Klart till
(ange Q
Löpande
Plan klar
Q1
Q4
Q2
Q4
Q4
Q4
Q4

Nyckeltal
Om nämnden valt att följa andra nyckeltal och indikatorer vid sidan av fastställda mål och
mått har dessa angivits i VP. Redogör för volymer och utfall, nu och framåt, som ligger till
grund för prognosen vid uppföljningen
Nyckeltal/indikatorer

Bokslutsvärde/antaget
ingångsvärde

Utfall vid denna
uppföljning

Förväntat utfall framåt
(underlag för prognos
helår)

Handläggningstider
bygglov (Målvärde
under 10 veckor)

6,4 veckor jan-dec 2020

6,7 veckor jan-juli

Fortsatt under 10 veckor,
helst lägre än 2020

Verksamhetsutveckling
Inom förvaltningen pågår ett kontinuerligt förbättringsarbete avseende processer, verktyg,
mallar och checklistor.
Det pågår en ständig diskussion inom förvaltningen med fokus på medborgarens perspektiv
och vad kan göras för att i första hand underlätta för medborgaren. Både när det gäller våra
rutiner och krav, men även kring vad som är service och vad är myndighetsutövning samt
gränssnittet däremellan. Det är också viktigt med rätt och lättillgänglig information. Ett
fokusområde är kommunikation och service till medborgare och företag.
Ett par e-tjänster har satts igång under 2018 och 2019. Det planeras också att kunna
digitalisera delar av processerna. Omvärldsbevakning för att se vad andra gör genomförs.
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Digitaliseringen fortsätter, inskanning av bygglovarkivet beräknas vara klart under året, Covid
har inneburit förseningar hos leverantören. Nytt e-arkiv sökbart för fastighetsägare följer efter
skanning. Digitala mötesformer erbjuds kontinuerligt till allmänheten. Digitaliseringen som
genomförts har medfört att man snabbt kunnat ställa om och kunnat fortsätta arbetet även
hemifrån under Covid-19 restriktioner. Arbete för att ersätta e-tjänst med en med ökad
kundfokus pågår.
Det ställs krav på att byggloven beviljas inom 10 veckor så detta är en viktig punkt att följa
upp och hålla koll på. Varje kvartal görs en genomgång av de bygglov som överskridit 10
veckor för att analysera orsaken till överskridandet.
Olika typer av tillsynsmetoder ses över för att utreda vilka som ger bäst effekt, både för
personalen och för verksamheterna där tillsyn bedrivs.
Kontinuerlig översyn av nämndens taxor.
Förvaltningen har fått i uppdrag att titta på om Rättviksmodellen kan vara något för
Oxelösund, en modell där man fakturerar för den årliga livsmedelstillsynen i efterhand istället
för som idag i förhand. Nu inför flera kommuner denna modell och resultatet av detta kan
börja utvärderas. Om intäkterna ökar eller minskar med den modellen är inte klargjort, i några
kommuner har intäkterna till en början minskat. Ambitionen är att förbereda för ett införande
av ”Rättviksmodellen” under 2022 för ett införande 2023.
Stor vikt ägnas åt den psykosociala arbetsmiljön med regelbundna informella personalmöten.
Vidare så följs sjukfrånvarons utveckling noggrant.
Översyn av miljötaxan - Taxan är reviderad och antogs av nämnden i maj. Taxan kan komma
att behöva ändras en gång till under året då vi eventuellt kommer få ett nytt tillsynsområde
(tobak). Den nya taxan gäller från och med första januari 2022.

Personal
Antal anställda på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen var, per den 31 juli 2021, 16
tillsvidareanställda personer vilket är lika många som både 2020 och 2019.
Den faktiskt arbetade tiden var, fram till 31 juli, totalt 8,5 årsarbetskrafter jämfört med 7,5
årsarbetskrafter 2020 och 7,4 årsarbetskrafter 2019.
Sjukfrånvaron var, fram till 31 juli, totalt 2,5 jämfört med 7,55 för år 2020 och 7,19 för 2019.
En skillnad 2021 är att Coronapandemin påverkat till viss del men många har också kunnat
arbeta hemifrån när de haft förkylningssymptom,. Då förvaltningen är liten påverkas totalen i
statistiken direkt om en person är sjuk ofta eller länge. En stor skillnad mot tidigare år är att
det inte finns några långtidssjukskrivningar,
Både chef och kollegor stöttar vid stressrelaterade problem, arbetsgruppen avlastar.
Övertid och mertid är något som förekommer mycket sällan på Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen, det handlar om så få timmar att det inte ger utslag i
statistiken.

11

1(1)

Tjänsteskrivelse

OXL2
621
v 1.0
200703-13

Datum

Dnr

2021-08-06

MSN.2021.25

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Agnetha West
0155-381 12

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdagar 2022
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Sammanträdesplan för 2022 fastställs.

2. Sammanfattning
Onsdag
Tisdag
Tisdag
Onsdag
Onsdag
Tisdag
Tisdag
Onsdag
Tisdag
Onsdag
Tisdag

22 januari
22 februari
15 mars
20 april
18 maj
14 juni
23 augusti
21 september
18 oktober
16 november
13 december

13.15
13.15
09.00 (Heldag)
13.15
13.15
13.15
09.00
13.15
09.00 (Heldag)
13.15
13.15

Beslutsunderlag
Sammanträdesplan 2022.

Nils Erik Selin
Tf Miljö- och samhällsbyggnadschef

Agnetha West
nämndsekreterare

Beslut till:
Ledamöter och ersättare (för kännedom)
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (för kännedom)

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324

Tidplan 2022
Februari

Januari

Mars

April

Maj

1 L

1 T

1 T

Kfn

1 F

1 S

2 S
3 M

2 O
3 T

2 O
3 T

Von

2 L
3 S

4 T

4 F

4 F

5 O
6 T Trettondag

5 L
6 S

5 L
6 S

7 F

7 M

7 M

8 L
9 S

8 T
9 O Kf

8 T
9 O

Ksau

September

Oktober

November

December

1 T

1 L

1 T

1 T

2 M
3 T

2 T
3 F

2 T
3 O

2 F
3 L

2 S
3 M

2 O
3 T

2 F
3 L

4 M

4 O

4 L

4 T

4 S

4 T

4 F

4 S

5 T
6 O

5 T
6 F

5 S
6 M Nationaldag

5 F
6 L

5 M
6 T

5 O Ks
6 T

5 L
6 S

5 M
6 T

7 T

7 L

7 T

7 S

7 O

7 F

7 M

7 O Kf

8 F
9 L

8 S
9 M

8 O
9 T

8 M
9 T

8 T
9 F

8 L
9 S

8 T
9 O Kf

8 T
9 F

10 O
11 T

10 L
11 S

10 M
11 T

10 T
11 F

10 L
11 S

12 F
13 L

12 M
13 T

Ksau

12 O
13 T

12 L
13 S

12 M Un
13 T Msn

Kf

10 T
11 F

10 T
11 F

10 S
11 M

12 O
13 T

12 L
13 S

12 L
13 S

12 T
13 O

14 F

14 M

14 M

15 L
16 S

15 T
16 O

15 T
16 O

17 M Ksau

17 T

17 T

17 S

18 T
19 O Msn

18 F
19 L

18 F
19 L

18 M
19 T

Annandag påsk

20 T
21 F

20 S
21 M Un

20 S
21 M

20 O
21 T

Msn

22 L

22 T Msn

22 T

23 S

23 O

23 O

24 M
25 T

24 T
25 F

26 O Ks
27 T
28 F

Ksau

14 T
Ks

Augusti

1 M

10 M
11 T

Msn

Juni

1 O Ks

15 F
16 L

Långfredag

10 T
11 O

1:a maj

Kf

10 F
11 L

Skolavslutning

12 T
13 F

12 S
13 M

14 L

14 T

14 S

14 O

14 F

14 M Ksau

14 O Von

15 S
16 M

15 O Kf
16 T

15 M
16 T

15 T
16 F

15 L
16 S

15 T Kfn
16 O Msn

15 T
16 F

Msn

Kfn

17 T

Kfn

17 F

17 O

17 L

17 M Ksau

17 T

17 L

18 O
19 T

Msn

18 L
19 S

18 T
19 F

18 S
19 M

18 T Msn
19 O Kf

18 F
19 L

18 S
19 M

20 F
21 L

20 M
21 T

20 L
21 S

20 T
21 O

20 T
21 F

20 S
21 M Un

20 T
21 O

22 F

22 S

22 O

22 M

Ksau

22 T

22 L

22 T Von

22 T

23 L

23 M Ksau

23 T

23 T

Msn

23 F

23 S

23 O Ks

23 F

24 T
25 F

24 S
25 M

Von

24 F
25 L

24 O
Midsommardagen 25 T

Von

Un

24 T
25 O

24 L
25 S

24 M
25 T

24 T
25 F

24 L Julafton
25 S Juldagen

26 L

26 L

26 T

Von

26 T

Kristi flygare

26 S

26 F

26 M

26 O Ks

26 L

26 M Annandag jul

27 S

27 S

27 O

Ks

27 F

27 M

27 L

27 T

27 T

27 S

27 T

28 M

28 M

28 T

28 L

28 T

28 S

28 O

28 F

28 M

28 O

29 L
30 S

29 T
30 O

29 F
30 L

29 S
30 M

29 O
30 T

29 M
30 T

Un

29 L
30 S

29 T
30 O

29 T
30 F

31 M

31 T

31 O

Ks

Bokslut
Budgetuppföljning mars
Budgetuppfölning april
Delår
Budgetuppföljning oktober
Verksamhetsplan
Mål och budget

Von

Kf

Kfn

31 T

Midsommarafton

29 T
30 F

Kfn
Msn

Un
Von

31 M

31 L

Nyårsafton

Sammanträdesprotokoll

Blad 1

Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
(11)

2021-09-21
Dnr MSN.2021.3

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

Rebecka Lundgren
Stephanie
Strömberg
Emilia Torstensson
Andreas Edhag
Mattias Ryman
Johan Rubin

Nils Erik Selin

Beslut om avvisning
Beslut om avskrivning
Beslut om bygglov
Beslut om ny KA
Bygglov och startbesked
Föreläggande om komplettering
Startbesked
Slutbesked
Strandskyddsdispens
Startbesked
Slutbesked
Föreläggande om komplettering
Startbesked
Slutbesked
Yttrande över byggnation ny förskola
Beslut registering livsmedelsanläggning
Saneringsintyg fartyg
Beslut omhändertagande av latrin
Beslut fällning av träd
Dispens från lokala trafikföreskrifter
Grävtillstånd
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad
Yttrande markupplåtelse
Beslut om ny KA

Utdragsbestyrkande

Augusti

Augusti
Augusti
Augusti
Augusti
Augusti
Augusti

Augusti

1 (1)

BALANSLISTA MSN

B = Beslutsärende med tjänsteskrivelse
MI = Muntlig information

Datum

2021-09-21
Ärendemening / ärendenummer

Ansvarig

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

Johan Rubin

Parkeringsplatser badplatser med
parkeringsutredning

Johan Rubin

Bygg Varsamt

Nisse

Transporter

Nisse

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Beslutsdatum
och §

Uppdrag/sammanfattning

B/MI

Uppdrag
klart/återrapportering

2020-03-18 § 25

Skriftlig redovisning varje kvartal

B

Varje kvartal
2022

2020-05-25 §

Uppdrag att utreda och ta fram andra
alternativ än dagens blomsterplantering till
välkommen-skylten

B

Q4 2021

M

Q3 2021
september

Besöksadress
Höjdgatan 26

2020-09-29 § 82

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

Revidering av Bygg Varsamt

B

Kontinuerlig uppföljning

MI

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

Org.nr
212000-0324

Q4 2021

