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Kf §36        Dnr PLAN.2020.3               
 
 
Detaljplan för del av Stjärnholm 5:37, Näsuddsvägen/Tångvägen  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Detaljplanen med tillhörande planhandlingar antas. 
 
Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag är att pröva om marken är 
lämplig för den sökta åtgärden utifrån Plan- och bygglagen (PBL). 
Fastighetsägaren, i detta fall kommunstyrelsen, har begärt att markens lämplighet 
för bostäder ska prövas. I en enskild detaljplan av den här skalan görs ingen 
avvägning om platsen är mer eller mindre lämplig än någon annan plats. 
Kommunstyrelsen begärde, genom mark- och exploatering, planbesked för område 
5 och 6 i Spjutspetsprogrammet, beslutat i KS (§3) 2020-01-29. Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden gav positivt planbesked 2020-06-16 § 47. Detaljplanen 
var ute på samråd under sommaren 2021 och granskning vintern 2021/2022. Under 
samrådet och granskningen inkom 47 respektive 49 synpunkter på planförslaget. 
Dessa berörde till stora delar två områden i detaljplanen – byggrätt för 
flerbostadshus längs Djursgravsvägen samt förlängning av Tångvägen mot 
Näsuddsvägen.  
Detaljplanens syfte är att skapa tomter för flerbostadshus, villor, radhus, parhus 
eller kedjehus längs med befintlig infrastruktur, nära kollektivtrafik, skolor, havet och 
fin natur inom gångavstånd. Planen ska utreda förutsättningarna för vilken typ av 
byggnation som är bäst lämpad inom respektive delområde. 
Planen ska även möjliggöra en förlängning av Tångvägen ut till Näsuddsvägen där 
den möter Täppstigen och bildar en fyrvägskorsning. Näsuddsvägens utformning 
anpassas utifrån tillkommande utfarter från tomterna vilket bidrar till att stärka 
trafiksäkerheten och sänka farten i området.  
Tångvägen föreslås förlängas och möta Täppstigen och bildar på så vis en 
fyrvägskorsning med Näsuddsvägen. Längs med förlängningen och norrut skapas 
byggrätter för villor, radhus, parhus eller kedjehus. Planförslaget innebär fem nya 
utfarter mot Näsuddsvägen och fyra nya genom förlängningen av Tångvägen. 
Utifrån dagvattenutredningen diken föreslagits längs de nya tomterna inom allmän 
plats. 
I det södra området skapas byggrätter för mindre flerfamiljshus. Bebyggelsen är 
indragen från Djursgravsvägen med en gemensam infart. Bebyggelsen föreslås 
som högst få vara 15 meter fördelat på fyra våningar.  
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Beslutsunderlag 
Protokoll 2022-06-01 - Ks § 69 
Protokoll 2022-05-18 - Msn § 41 
Tjänsteskrivelse Detaljplan för Näsuddsvägen - Antagande KF 
Plankarta Detaljplan för del av Stjärnholm 5:37 Näsuddsvägen - Antagande 
Planbeskrivning Detaljplan för del av Stjärnholm 5:37 - Antagande 
Granskningsutlåtande detaljplan för del av Stjärnholm 5:37 - Antagande 
PM Geoteknik DP Näsuddsvägen 
Dagvattenutredning DP Näsuddsvägen 
Naturvärdesinventering Näsuddsvägen / Korallvägen  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Detaljplanen med tillhörande planhandlingar antas. 
 
 
Förslag 
1. Linus Fogel (S), Patrik Renfors (V), Dag Bergentoft (M), Klas Lundberg (L), Bo    
    Höglander (C), Göran Bernhardsson (KD) samt Björn Johansson (MP) 
    föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 

  2. Dagmara Mandrela (SD) föreslår att den planerade fastigheten Kajan lyfts ur   
      föreslagen detaljplan. 
3. Dag Bergentoft (M) föreslår att det inte byggs högre än två våningar inom  
    planområdet. Klas Lundberg (L), Bo Höglander (C) samt Göran Bernhardsson (KD)   
    instämmer i förslaget. 
4. Dag Bergentoft (M) föreslår att det inte byggs hyresrätter inom planområdet.    
    Klas Lundberg (L), Bo Höglander (C) samt Göran Bernhardsson (KD) instämmer i   
    förslaget. 
5. Patrik Renfors (V) och Linus Fogel (S) föreslår avslag till Dag Bergentofts (M)  
    förslag 3 och 4. 
6. Linus Fogel (S) och Patrik Renfors (V) föreslår avslag till Dagmaras förslag 2. 
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Beslutsgång 
1. Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag och konstaterar att fullmäktige  
    beslutar enligt förslaget. 
2. Ordförande frågar om  Dag Bergentofts (M) förslag 3 och konstaterar att    
    fullmäktige avslår Dag Bergentofts (M) förslag 3. 
Votering 
Votering begärs och genomförs med svarsalternativen JA för bifall till Dag 
Bergentofts (M) förslag 3. NEJ för avslag till Dag Bergentofts (M) förslag 3. 
Voteringen sammanräknas till 13 JA-röster och 17 NEJ-röster. Ordförande 
konstaterar att fullmäktige därmed avslår Dag Bergentofts (M) förslag. 
 
3. Ordförande frågar om Dag Bergentofts (M) förslag 4 och konstaterar att    
    fullmäktige avslår Dag Bergentofts (M) förslag 4. 
4. Ordförande frågar om Dagmara Mandrelas (SD) förslag 2 och konstaterar att   
    fullmäktige avslår förslaget. 
 
Reservation 
Bo Höglander (C), Göran Bernhardsson (KD), Dag Bergentoft (M), Katarina Berg 
(M), Matti Koponen (M), Anna-Maija Alajoki (M), Tapio Helminen (M), Bengt 
Björkhage (M), Haifa Alkhaldi (M) samt Klas Lundberg (L) reserverar sig mot 
fullmäktiges beslut 2 och 3. 
 
Ulla Hulkko (SD) och Dagmara Mandrela (SD) reservera sig mot fullmäktiges 
beslut 4 enligt följande; 
"Sverigedemokraterna Oxelösund reserverar sig mot beslutet att ej, enligt vårt 
yrkande, lyfta ur den planerade fastigheten Kajan ur nämnda detaljplan. 

Att enligt framskrivet förslag, ge möjlighet att uppföra ett flerbostadshus med en 
nockhöjd på 15 meter, på den lilla kil av vacker natur som finns mellan 
Djursgravsvägen och den idag flitigt anlitade gång och cykelvägen anser vi helt 
förkastligt. 

Vidare anser vi rent allmänt att, vid en exploatering av vår gemensamma mark i 
kommunen, man i mycket högre grad behöver beakta våra medborgares 
synpunkter på hur de vill att deras Oxelösund ska utformas." 

______ 
 
Beslut till: 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, plan (För åtgärd) 
 
 


