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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

XXX, Ansökan om bygglov för nybyggnad av
fritidshus och garage

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslutar att bevilja bygglov med liten avvikelse från
detaljplan, med stöd av 9 kap. 30 och 31 b 1 §§ PBL.

Som sökandes förslag till kontrollansvarig, certifierad med behörighet K enligt 10 kap. 9 §
PBL, godkänns Gert Bennevall.

Totala avgiften för beslutet är 26 500 kr i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige
2020-11-11 § 100. Tidsfristen började löpa 2021-05-08 och beslut fattades 2021-06-15,
vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte
reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). 2/3-delar av
summan faktureras vid startbeskedet.

Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen. (se besvärshänvisning)

Sammanfattning

Ärendet avser nybyggnad av fritidshus med garage och inkom 2021-04-23. Föreslagen
åtgärd innebär en huvudbyggnad om 69 m2 med tillhörande garage om 30 m2. Byggnaden
har ett formspråk som tydligt knyter an till den byggnad som tidigare fanns på platsen.
Byggnaderna föreslås ha faluröd träpanel och tegeltak, helt i överensstämmelse med
gällande utformningskrav i för området gällande detaljplan 0481-P04/4.

Eftersom byggnaderna uppförs i en så kulturhistoriskt viktig miljö har förslaget remitterats
till Sörmlands museum som inte har haft något att erinra.

Förslaget innebär dock en avvikelse gällande garagets placering. Enligt detaljplanen ska
uthus placeras en meter från tomtgräns. Enligt förslaget ska garaget placeras vägg i vägg
med grannens garage, fastighet XXX och ända ut i fastighetsgräns mot gatan.

Omkringliggande fastighetsägare har givits möjlighet att yttra sig. Synpunkter från närmaste
granne framförs med att den ”ursprungliga utformningen och plan, som vi hade med
tidigare ägare av XXX frångås. Men man vill ändå bygga ihop garaget med vårt.
Därför är det viktigt att man noga anpassar byggnaderna till varandra”. Synpunkt framförs
också att ”då fastighetsägaren inte har kommunicerat med mig ger jag ej tillstånd att bygga
garage i tomtgräns”. I övrigt inga negativa synpunkter.
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Skäl till beslut

Ansökan bedöms uppfylla kraven för bygglov med avvikelse från detaljplan, med stöd av 9
kap. 30 och 31 b §§ PBL. Åtgärden innebär en avvikelse från planbestämmelserna för
garagets placering.

Med tanke på sökandes intention om att återställa den kulturhistoriska bebyggelsemiljön,
med en genomtänkt utformning och placering av byggnaderna, bedömer Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen att hela förslaget, med garagets placering är mest lämplig,
avvikelsen i detaljplan till trots.

Den synpunkt som inkommit gällande garaget, ”ursprungliga utformningen och plan, som vi
hade med tidigare ägare av XXX frångås. Men man vill ändå bygga ihop garaget
med vårt. Därför är det viktigt att man noga anpassar byggnaderna till varandra”, syftar till
det tidigare bygglov som beviljades 2011, där varsitt garage med tillhörande carport skulle
uppföras på fastigheterna XXX och XXX. Dock byggdes aldrig garage
och carport på XXX. Dessa skulle vara sammanbyggda och var och ett ha en
ungefärlig byggnadsarea om 60 m2. Båda garagen skulle placeras i fastighetsgräns både
mot gata och granne, möjligen något inskjutet från gatan, men betydligt närmare än
planenliga 1 meter.

Synpunkten ”då fastighetsägaren inte har kommunicerat med mig ger jag ej tillstånd att
bygga garage i tomtgräns” anger ingen konkret anledning till varför avvikelsen inte bör
beviljas. Att ge tillstånd för placering av byggnader åligger inte grannar utan är en fråga
som behandlas i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bedömer att garagets placering stämmer med
fastighetens ursprungliga garages placering och att utformningen, och även placeringen,
ger en sammanhållen och god gatubild som ansluter till omgivningens egenart. Att garaget
dessutom blir ungefär hälften så stort som förslaget från 2011 kan inte heller ses som en
nackdel utan snarare som en fördel både för omgivningen och närmaste grannar.

Sammanfattningsvis bedömer Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att åtgärderna är
förenliga med rådande lagstiftning och bygglov beviljas därmed enligt 9 kap. 30 och 31 b
§§ PBL.

Upplysningar

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked. Om
byggnationen påbörjas innan startbesked lämnats ska byggsanktionsavgift tas ut.

Lovet ska påbörjas inom två år. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller
bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft.

Byggnaden får inte tas i bruk innan slutbesked har meddelats.

Befintligt vägdike får inte fyllas igen. Ytan under utfarten ska kulverteras så att vattenflödet i
vägdiket inte stoppas upp.

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Arbetena ska utföras av person med
grundläggande mätteknisk färdighet enligt Lantmäteriets rekommendationer samt i samråd
med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kartenhet. Beställning av utstakning samt
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lägeskontroll görs via www.oxelosund.se.

Fast fornlämning får inte ändras utan tillstånd från Länsstyrelsen, se 2 kap. 1 och 10 §§
KML. Sökanden ansvarar för att tillstånd söks för såväl registrerad fornlämning som ny
fornlämning om sådan skulle framkomma under byggnads- eller markåtgärdernas
genomförande.

Beslutsunderlag
A-ritningar, XXX
Yttrande från Sörmlands museum
Yttranden med erinran

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Sändlista
Sökanden
Kontrollansvarig
XXX 
Sörmlands museum

Kungörelse
Kungörelse sker i Post- och inrikes tidningar, www.bolagsverket.se.

Meddelande om kungörelse skickas till (9 kap 41b § Plan- och bygglagen):
Fastighet XXX, XXX och XXX

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

http://www.oxelosund.se


Tjänsteskrivelse 4(4)

Datum

2021-05-11 BYGG.2021.168

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

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Beslut om samråd

Detaljplan för del av Stjärnholm 5:37,
Näsuddsvägen/Tångvägen Oxelösunds kommun,
Södermanlands län

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämden föreslås besluta att skicka framskrivna
detaljplaneförslag med tillhörande handlingar på samråd

2. Sammanfattning
Kommunstyrelsen begärde genom Mark & Exploatering planbesked för område 5 och 6 i
Spjutspetsprogrammet, beslutat i KS (§3) 2020-01-29. Spjutspetsprogrammet pekar ut 14
områden i kommunen där Kommunstyrelsen vill se en förtätning, i de flesta fall med fler
villatomter. Dokumentet är framtaget av Mark & Exploatering. Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden gav positivt planbesked 2020-06-16 § 47

Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör
planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet.

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 förlängs och möter Täppstigen och bildar på så vis en fyrvägskorsning
med Näsuddsvägen.

 Längs med förlängningen och norrut skapas byggrätter för villor, radhus, parhus
eller kedjehus med högsta nockhöjd på 8 meter. I planförslaget finns 5 nya utfarter
mot Näsuddsvägen plus förlängningen av Tångvägen. Ambitionen är att detta ska
bidra till att sänka hastigheten förbi området samtidigt som tryggheten för gång-
och cykeltrafiken förbättras.

 I det södra området skapas byggrätter för mindre flerfamiljshus. På grund av
ledningar längs med Djursgravsvägen är bebyggelsen indragen och med en
gemensam infart. Högsta nockhöjd föreslås vara 15 meter. Då området ligger lägre
än Näsuddsvägen bedöms det möjligt att gå upp lite i höjd.
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3. Ärendet
Planområdet är ungefär 30 000 kvadratmeter stort och ligger i västra Oxelösund.

Planområdet,
direkt väster om
Utterberget,
längs med
Näsuddsvägen i
väst.

Utsnitt ur plankartan där
användningsområdena framgår. Längs
med Näsuddsvägen finns utrymme för
cirka 9 villor. Möjlighet finns också att
bygga radhus eller kedjehus. Några av
tomterna ska ha infart från en förlängning
av Tångvägen, sedd i mitten av
plankartan i grått. Förlängningen av
Tångvägen skapar en starkare koppling
mellan Utterberget och Danvik.

I södra området, längs med
Djursgravsvägen finns möjlighet att
uppföra mindre flerbostadshus, området
bedöms inte lämpligt för villor. Det södra
området har illustrerats i 3D för att ge en
bild av vad som kan vara möjligt inom
området, se nästa sida.
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Illustrerad byggrätt, södra området. Högsta nockhöjd är 15 meter, högst 4 våningar får byggas och vind får ej
inredas.

Utredningar

Inför samrådet gjordes två utredningar. En trafikmätning på Näsuddsvägen utförd av NTF.
Vid mättillfället skedde sett över ett dygn 957 trafikrörelser förbi planområdet. Mätningen
gjordes för att kunna göra en översiktlig bedömning av buller på platsen. Under 1000
trafikrörelser är dock så pass lågt att trafikbuller inte bedöms vara något problem på
platsen. Skriften ”Hur mycket bullrar vägtrafiken?” från Boverket och SKR har använts i
bedömningen.

Inom området har även en Naturvärdesinventering
utförts av Calluna. Inventeringen skedde över ett
större område än det som nu är plangräns. Inom
planområdet pekades ett område ut, se bild nedan
(nr 1), där naturvärdena angetts till Naturklass 3,
”påtagligt naturvärde”. Området har därför lämnats
oexploaterat och planlagt som Natur.

I norra området har Skogsstyrelsen 1993 pekat ut
området som sumpskog. Det området har inte
bedömts leva upp till kriterierna för Naturklass 3 och
ingår delvis i kvartersmarken.

Utdrag ur Naturvärdesinventeringen med Naturklass 3-objektet
markerat i orange. Området i sin helhet ingår som allmän plats –
Natur i detaljplanen.

Ekonomi
Detaljplanen bekostas av Mark & Exploatering, Kommunstyrelseförvaltningen.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse (denna handling, 2021-06-04)

 Plankarta A3 (2021-06-04)

 Planbeskrivning (2021-06-04)

 Naturvärdesinventering (2020-12-15)
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Camilla Norrgård Sundberg Christoffer Karlström
Miljö- och samhällsbyggnadschef Planarkitekt

Beslut till:
MSF Plan (för åtgärd)
KSF MEX (för kännedom)
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Planbeskrivning  
som tillhör detaljplan för Näsuddsvägen/Tångvägen, del 
av Stjärnholm 5:37 Oxelösunds kommun, 
Södermanlands län.  
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Förord 
Vad är en detaljplan? 
En detaljplan styr hur mark- och vattenområden får användas inom ett visst område, 
exempelvis till ändamålen bostäder, handel eller kontor. Det går även att reglera saker 
såsom husstorlek, hushöjd och vilket avstånd huset skall ha till tomtgräns. 
En detaljplan består av en plankarta som är juridiskt bindande samt en planbeskrivning 
som inte har någon egen rättsverkan. Det är plankartan som reglerar själva 
markanvändningen och bebyggelsen. 
För att underlätta förståelsen för planförslaget och dess innebörd finns denna 
planbeskrivning. Den redovisar bland annat syfte, förutsättningar, eventuella 
konsekvenser samt hur planen ska genomföras. 

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

• Tångvägen förlängs och möter Täppstigen och bildar på så vis en 
fyrvägskorsning med Näsuddsvägen. 

• Längs med förlängningen och norrut skapas byggrätter för villor, radhus, parhus 
eller kedjehus med högsta nockhöjd på 8 meter. Byggrätten skiljer sig åt om det 
är fristående eller sammanbyggda hus. I planförslaget finns 5 nya utfarter mot 
Näsuddsvägen plus förlängningen av Tångvägen. Ambitionen är att detta ska 
bidra till att sänka hastigheten förbi området samtidigt som tryggheten för gång- 
och cykeltrafiken förbättras. 

• I det södra området skapas byggrätter för mindre flerfamiljshus. På grund av 
ledningar längs med Djursgravsvägen är bebyggelsen indragen och med en 
gemensam infart. Högsta nockhöjd föreslås vara 15 meter. Då området ligger 
lägre än Näsuddsvägen bedöms det möjligt att gå upp lite i höjd utan att det blir 
alltför dominant. 

Planhandlingar 
Planen omfattar följande handlingar:  

• Plankarta i skala 1:2000 (A3) med bestämmelser 
• Planbeskrivning (denna handling) 
• Fastighetsförteckning (finns tillgänglig på miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen) 
Utredningar 

• Naturvärdesinventering (2020-12-15) 
• Trafikmätning (2020-11-18) 

 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen begärde genom Mark & Exploatering planbesked för område 5 och 6 
i Spjutspetsprogrammet, beslutat i KS (§3) 2020-01-29. Spjutspetsprogrammet pekar ut 
14 områden i kommunen där Kommunstyrelsen vill se en förtätning, i de flesta fall med 
fler villatomter. Dokumentet är framtaget av Mark & Exploatering. 
Viljeriktning enligt programmet är, för respektive område: 
Område 5: Korsningen Djursgravsvägen / Näsuddsvägen, 3 tomter. 
Område 6: Tångvägens förlängning (mot Näsuddsvägen): 6-8 tomter, 
radhus/kedjehus/villor. 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gav positivt planbesked 2020-06-16 § 47. 
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2 Plandata 
Planområdets läge och avgränsning 
Planområdet är ungefär 30 000 kvadratmeter stort och ligger i västra Oxelösund. 

 
Ungefärligt område för detaljplanen, markerat med röd cirkel. 

 
Planområdet, direkt väster om Utterberget, längs med Näsuddsvägen i väst. 

Markägoförhållanden 
Det aktuella planområdet omfattar del av fastigheten Stjärnholm 5:37 som ägs av 
Oxelösunds kommun. 
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3 Tidigare ställningstaganden 
Översiktsplan 
Översiktsplan för Oxelösunds kommun, Oxelösund 2030, vann laga kraft 2018-07-11. 
Översiktsplanens funktion är att fungera som ett strategiskt vägledande dokument och 
planeringsunderlag inför kommande beslut i olika bygg- och tillståndsärenden. 
 
Hela området ingår i Område 4 ”Danvik – Vallsund”. Markanvändning är Stadsbygd. 
Kommunens viljeriktning i området är: 

• Område för utveckling och förtätning av bebyggelse i form av en- och 
flerbostadshus.  Möjlig utveckling av förskola eller skola, då i närhet till 
kollektivtrafik och Sunda centrum. 

Kommunen värnar om natur- och grönområden genom bevarande av viktiga natur- och 
friluftsområden. Detta i samklang med nybyggnation och förtätning. 

Detaljplaner 
Inom planområdet gäller följande detaljplaner. 
04-OXS-94 Stadsplan för Utterberget. Områden som berörs är idag planerat som 
allmän plats, park. Tångvägen (mellan två BF-områden centralt i bilden) slutar i en 
vändplan.  
04-OXS-165 Stadsplan för Danvikshagen. Längs med Näsuddsvägen och ut till Danvik. 
Områden som berörs utgörs av GATA (Näsuddsvägen och Djursgravsvägen) och 
allmän plats park längs med dessa. 
Detaljplanen avslutas i norr mot detaljplan 0481-P78/6 för Norra Danvikshagen som är 
planlagd som A, allmänt ändamål och allmän plats park.  

Andra styrdokument och kommunala beslut 
Oxelösunds kommun saknar ett aktuellt bostadsförsörjningsprogram. 
Spjutspetsprogrammet, beslutat i KS (§3) 2020-01-29 pekar ut 14 områden i 
kommunen där Kommunstyrelsen vill se en förtätning, i de flesta fall med fler 
villatomter. Dokumentet är framtaget av Mark & Exploatering. Detaljplanen omfattar två 
av dessa områden. 
Riksintressen 
Hela Oxelösund omfattas av riksintresset högexploaterad kust. Då projektet sker i 
direkt anslutning till befintlig bebyggelse och inte är kustnära bedöms inte riksintresset 
påverkas. 

Undersökning och miljökonsekvensbeskrivning 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har samrått undersökning om betydande 
miljöpåverkan med Länsstyrelsen. Ett genomförande av planen bedömdes inte 
innebära en betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning behöver 
därför inte tas fram. Efter samrådet har planområdet minskat och därmed också 
miljöpåverkan. 
 
I undersökningen nämns att ”Området är beläget högre än +5 meter över havet, berörs 
inte av strandskydd, har en relativt bra närhet till kollektivtrafik och innebär till en del en 



MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, OXELÖSUNDS KOMMUN 

6 

möjlighet till ett effektivare nyttjande av redan befintlig infrastruktur. Därtill bidrar 
projektet till att förbättra för gång- och cykeltrafiken i området.” 
 
Omständigheter som talade för och emot där omständigheten som talade för nu har 
utgått ur planområdet:  
Omständigheter som talar för en betydande miljöpåverkan:  
Verksamheten på Trädgårdstippens kan förändras och växa. Det är dock svårt att se 
att omfattningen eller hanteringen skulle kunna bli tillståndspliktig enligt Miljöbalken 
eller Miljöprövningsförordningen.     
Omständigheter som talar mot en betydande miljöpåverkan: 

Värdefull natur lämnas så långt möjligt orörd, utanför planområdet.  
Marken är tillräckligt högt belägen och berörs inte av strandskydd. 
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4 Förutsättningar 
Området idag 
Området ligger mellan Utterberget och Danvik och består idag i huvudsak av jungfrulig 
mark, skog på mellan 6 och 16 meter över havet. Inom planområdet finns idag ingen 
bebyggelse, kopplingen mellan Utterberget och Danvik är därför begränsad. En grusad 
gång- och cykelväg leder ner från Tångvägen till Näsuddsvägen som är matargata för 
södra Danvik. Genom den södra delen av området går en gång- och cykelväg som går 
i tunnel under Näsuddsvägen och som förbinder Vallsund och Danvik.  

Uppe till vänster: Grusvägen som finns mellan Näsuddsvägen och Tångvägen.  
Nere till vänster: Näsuddsvägen, Täppstigen ansluter till vänster i mitten på bilden.  
Till höger: I anslutning till gång- och cykelvägen växer en ek ovanpå ett klippblock. 

Områdets historia 

Området ligger i utkanten av delområde ”Sunda söder” i den kommunövergripande 
områdesbeskrivningen som togs fram till nu gällande översiktsplan. Större delen av 
omgivningarna planerades och uppfördes under 1970-talet, både Utterberget och ner 
mot Danvik.  
Fornlämningar 
Det finns inga kända fornlämningar inom området. Om fornfynd eller fornlämning 
påträffas ska arbetet omedelbart avbrytas vad gäller fyndplatsen eller fornlämningen 
och dess närmaste omgivning. Anmälan ska omedelbart göras till Länsstyrelsen. 
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Skyddsrum 
Närmaste skyddsrum finns på Klippvägen 5, direkt öster om planområdet, det är också 
det enda skyddsrummet inom området. 
Service 
Peterslundsskolan ligger drygt 700 meter nordost om området med förskola och 
grundskola. Under de kommande åren kommer skolorganisationen genomgå 
förändringar och om-/nybyggnation ske. Till Sunda Centrum med mataffär är det cirka 
1300 meter. 
Gator och trafik 
I området finns tre gator. Näsuddsvägen, Tångvägen och Djursgravsvägen. 
Näsuddsvägen är matargata för Danvik-området. Trafikmätning har genomförts på 
Näsuddsvägen 2020-11-09 och 2020-11-16. Skyltad högsta tillåtna hastighet på 
sträckan är 40 kilometer i timmen vilket dock sällan följs. Medelhastigheten vid 
mättillfället var 50 kilometer i timmen. En stor anledning till det är sannolikt att vägen är 
och upplevs som bred. Vägen är cirka 9 meter bred men kantas av natur vilket gör att 
den upplevs bredare. Näsuddsvägen länkar samman planområdet med resten av 
Oxelösund genom Sundavägen, cirka 130 meter norr om planområdet. 
Djursgravsvägen leder förutom till en mindre parkering kopplad till närliggande parhus 
ner till småbåtshamnen Djursgraven. 
Tångvägen är lokalgata uppe på Utterberget och slutar idag i en vändplan i anslutning 
till planområdet. 

Hållbara resor 
Oxelösunds kommuns översiktsplan förordar att närhet till kollektivtrafik ska beaktas vid 
nybyggnation av bostadsområden. Närmaste busshållplats finns vid Nyponvägen drygt 
400 meter från planområdet, via Tångvägen. Oxelösunds cykelvägnät är väl utbyggt 
men planområdet ligger förhållandevis långt från kommunens arbetsplatser. 
Kommunen är dock så pass liten till ytan att det även härifrån finns goda möjligheter att 
resa hållbart inom kommunen. En förstärkning av befintliga stigar mellan 
Näsuddsvägen och gång- och cykelvägen i anslutning till det södra området skulle 
kunna vara gynnsam för att underlätta för gående mot Peterslundsskolan och 
busshållplatsen. 

Mark och vegetation 

Inför detaljplanen har en naturvärdesinventering tagits fram. Denna har inte samma 
avgränsning som detaljplanen utan tar ett större grepp på området och sträcker sig 
hela vägen upp till Sundavägen. Här nedan redovisas det som är relevant för 
planområdet. 
 
I de mellersta till norra delarna av inventeringsområdet finns en sumpskog som 
avgränsats av Skogsstyrelsen 1993. Den utgörs av främst björk men även sälg, tall och 
ek och är delvis under igenväxning av björksly. Marken i sumpskogen är delvis fuktig 
men inte blöt och i delar av området växer vass. Området bedöms inte nå upp till 
påtagligt naturvärde. 
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Söder om sumpmarkerna finns en höjd med en hällmarkstallskog som har inslag av 
äldre tall och öppna hallar med enbuskar och ljung samt några fläckar av blåmossa 
som är en skoglig signalart. 
 
Denna skog har klassats till påtagligt naturvärde vid Callunas inventering. I utkanten av 
hällmarken, mot gång- och cykelbanan, står en grov ek på ett par stora block, med en 
stor hålighet i en gammal gren. Ett så kallat Särskilt skyddsvärt trad. Sydväst om 
hällmarkstallskogen, på andra sidan gång- och cykelbanan, finns en triviallövskog med 
bland annat asp och björk samt enstaka inslag av ek som ej bedöms uppnå påtagligt 
naturvärde. 
 
Direkt öster om triviallövskogen och söder om hällmarkstallskogen finns en blandskog 
med större inslag av ek än i övriga delar av inventeringsområdet varav en ek är grov 
och vidkronig. Har finns även tall och inslag av björk med stora enbuskar och berg i 
dagen.  
 
Området är luckigt och solen kan tränga igenom trädskiktet på flera ställen. Här finns 
arter som bland annat blåsippa, brudbröd och liljekonvalj. Detta blandskogsobjekt har, 
liksom hällmarkstallskogen, klassats till påtagligt naturvärde. 
 
Geotekniska förhållanden 
Planområdet består i södra delen av 
urberg och i norra delen av lera och torv 
enligt SGUs jordartskarta.  
 
Radon 
Radonkartläggning är gjord 2019 på 
kommunövergripande nivå baserat på 
jordart. Planområdet innehåller 
lågradonmark på de lägre delarna och 
normalradonmark på berget. 
 

 
Ovan: SGU:s jordartskarta med planområdet 
överlagrat. Mellan Tångvägen och Täppstigen är det 
i huvudsak lera (gult) I söder urberg (mörk rosa) 
med inslag av lera. Längst i norr torv (brun) 
 
Till vänster: Kommunövergripande 
radonkartläggning med planområdet överlagrat. 
Lågradonmark (ljusblått) och normalradonmark 
(gult) förekommer inom området. Området med torv 
är inte klassat eftersom torv ofta schaktas bort.
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Buller 
Trafikmätning är gjord på Näsuddsvägen, längs med planområdet. Vid mättillfället 
skedde sett över ett dygn 957 trafikrörelser förbi planområdet vilket är relativt lågt. Med 
skyltat hastighet på 40 kilometer i timmen innebär det att uppskattade bullernivåer 10 
meter från vägmitt är 53 dBA ekvivalentnivå baserat på Boverket och Sveriges 
kommuner och landstings (numera regioner) skrift ”Hur mycket bullrar vägtrafiken?”. 
Riktvärdet för buller vid fasad är 60 dBA. Bostäder med goda bullerförhållanden 
bedöms därför kunna uppföras på platsen utan närmare utredning i planprocessen. 
 
Risk och säkerhet 
Delar av planområdet ligger lågt i förhållande till sin omgivning vilket innebär risk för 
översvämning vid kraftig nederbörd. Norra planområdet ingår till en del i det stora 
lågområdet längs med Sundavägen, Utterkärret och Peterslundsängen upp mot 
Inskogen. Inom området finns också ett mindre lågområde vid Tångvägens slut. Övriga 
riskkällor som till exempel farligt gods förekommer ej i närområdet. 
 
Friytor 
Området har god tillgång till natur för rekreation och lek. Exploateringen innebär något 
minskade friytor för omkringliggande bostäder. Det finns dock gott om framförallt skog i 
närområdet. Öppna ytor för spontanidrott finns norr om Sundavägen eller cirka 400 
meter åt sydost. Genom det södra området och norrut upp till Näsuddsvägen finns en 
välanvänd stig. 
 
Teknisk försörjning 
Vatten, avlopp, dagvatten, el, tele, fjärrvärme och bredband finns i anslutning till 
kvartersmarken i Tångvägen. El och fiber finns i Näsuddsvägen. För södra delen av 
planområdet finns vatten, avlopp och dagvatten norr om Djursgravsvägen, el i 
Djursgravsvägen och fiber i Näsuddsvägen. Avfall ska hanteras enligt kommunens 
renhållningsordning och avfallsplan. Fjärrvärmekapaciteten är begränsad i området. 
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5 PLANFÖRSLAG 
Sammanfattning 
Planförslaget innebär i huvuddrag att: 

• Tångvägen förlängs och möter Täppstigen och bildar på så vis en 
fyrvägskorsning med Näsuddsvägen. 

• Längs med förlängningen och norrut skapas byggrätter för villor, radhus, parhus 
eller kedjehus med högsta nockhöjd på 8 meter. Byggrätten skiljer sig åt om det 
är fristående eller sammanbyggda hus. I planförslaget finns 5 nya utfarter mot 
Näsuddsvägen plus förlängningen av Tångvägen. Ambitionen är att detta ska 
bidra till att sänka hastigheten förbi området samtidigt som tryggheten för gång- 
och cykeltrafiken förbättras. 

• I det södra området skapas byggrätter för mindre flerfamiljshus. På grund av 
ledningar längs med Djursgravsvägen är bebyggelsen indragen och med en 
gemensam infart. Högsta nockhöjd föreslås vara 15 meter. Då området ligger 
lägre än Näsuddsvägen bedöms det möjligt att gå upp lite i höjd utan att det blir 
alltför dominant. 

Föreslagen bebyggelse, norra området 
Detaljplanen möjliggör en förlängning av Tångvägen och ny bebyggelse längs med 
Näsuddsvägen och Djursgravsvägen. Längs med Näsuddsvägen/Tångvägen är planen 
öppen för både villor och sammanbyggda hus.  
Vägarna i området kantas av 5 meter prickmark för att byggnader inte ska komma för 
nära. Mot allmän plats natur och park föreslås 4,5 meter prickmark. Syftet är att skapa 
en buffert mot det allmänna. 
Högsta utnyttjandegrad för sammanbyggda hus föreslås till 30% av fastighetsarean 
(e1). Kvartersmarken i de tre områdena längs med Näsuddsvägen/Tångvägen har en 
sammanlagd area på cirka 7800 kvadratmeter. Det innebär en totalt byggrätt på 
ungefär 2350 kvadratmeter för sammanbyggda hus.  
Inom området sätts minsta fastighetsstorlek till 700 kvadratmeter för friliggande hus (d1) 
Lämpligt högsta antal villatomter bedöms till 9 utan att området inte blir för tätt 
exploaterat. Någon högsta gräns anses inte nödvändig. 
För friliggande hus föreslås högsta utnyttjandegrad till 270 kvadratmeter BTA (e3) och 
210 kvadratmeter BYA (e2) per fastighet. I byggrätten ska komplementbyggnad räknas 
in. Det möjliggör en hög grad av flexibilitet i vilken form av hus som kan byggas på 
platsen och fördelningen mellan huvudbyggnad och komplementbyggnad. 
Exempel på byggnation som möjliggörs: 

Enplanshus (max 210 m2) 150 m2 huvudbyggnad 60 m2 komplement 

Enplanshus (max 210 m2) 180 m2 huvudbyggnad 30 m2 komplement 

Tvåplanshus (max 270 m2) 105+105 m2 huvudbyggnad 50 m2 komplement 

Tvåplanshus (max 270 m2) 160+70 m2 huvudbyggnad 40 m2 komplement 
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På detta sätt ges planområdet en flexibel utformning med flera möjliga exploateringar. 
Högsta nockhöjd är satt till 8 meter vilket innebär möjlighet att bygga två våningar och 
en anpassning till närliggande bebyggelse.  
På grund av områdets låga läge i förhållande till dess omgivning tillåts inte källare (b1) 
Nivån för färdigt golv ska vara minst +0,2 meter över angränsande gata, mätt vinkelrätt 
mot entrén för att motverka översvämning från gatan vid kraftig nederbörd (b3). 
  
Föreslagen bebyggelse, södra området 
Södra området ligger i en kil mellan Djursgravsvägen och gång- och cykelvägen mellan 
Danvik och Vallsund. Inom det smala området möjliggörs ett mindre projekt med 
flerbostadshus. På grund av platsens topografi och befintliga ledningar bedöms 
området inte som lämpligt för villor. Behov av eventuella slänter som framkommer vid 
markplanering ska hanteras inom fastigheten och får inte gå in på PARK. 
Kvartersmarken i området är ungefär 2000 kvadratmeter, av dessa föreslås 500 
kvadratmeter få bebyggas (BYA, e2). Detta kombineras med en högsta bruttoarea 
(BTA) på 1300 kvadratmeter (e3). Kombinationen BTA och BYA innebär en flexibilitet i 
hur byggnader kan utformas. En byggnad som är större på marken kan inte vara lika 
hög som en som tar mindre plats på marken. I det ska också eventuella 
komplementbyggnader så som soprum och cykelförråd ingå. Uppskattningsvis ryms 
ungefär 12 lägenheter inom byggrätten.  

 
Exempel på byggnation som skulle vara möjlig utifrån planbestämmelserna. Illustrationen visar en 
nedtrappning av byggnaden mot sydost men det regleras inte i detaljplanen. Plankartan i illustrationen är 
en tidigare version. 

Högsta nockhöjd är satt till 15 meter. Takets utformning har inte låsts i detaljplanen 
utan är öppen både för sadeltak och platta tak. Intentionen är dock inte att byggrätten 
ska nyttjas fullt upp till 15 meter med platt tak. För att undvika en exploatering med bara 
ett punkthus med fem våningar och platt tak införs därför en bestämmelse om att 
högsta antal våningar är 4 (f1). På grund av att området ligger lägre än Näsuddsvägen 
och inte skuggar någon befintlig bebyggelse har det bedömts möjligt att gå upp lite i 
höjd utan att bebyggelsen ska vara allt för dominant i omgivningarna. Längs med gång- 
och cykelvägen kan sannolikt högre bebyggelse uppfattas mer dominant än från 
bilvägarna. Bebyggelsen kan dock leda till en ökad trygghet på stråket och vid tunneln. 
Vind får ej inredas (b2).  
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Delvis inom kvartersmark, delvis inom parkmark finns en höjdrygg i området som ska 
bevaras (n3). Höjdryggen är inte exakt avgränsad i plankartan utan bestämmelsen 
ringas in av en illustrationslinje.  
Syftet med att bevara höjdryggen är att bebyggelsen ska anpassas till topografin och 
att den naturliga miljön ska finnas kvar på platsen, särskilt sett ifrån gång- och 
cykelvägen. Grundläggning kan delvis ske på höjdryggen. Direkt sydväst om 
höjdryggen finns en grupp med ekar på allmän plats som ska bevaras. Det är inte utrett 
om en sprängning av höjdryggen skulle påverka ekarna men det bedöms sannolikt. 

 
Exempel på byggnation med skuggor, sett ovanifrån. Framför husen finns möjlighet för en mindre, solig, 
gård. Plankartan i illustrationen är en tidigare version. 

För sophantering i det södra området har ett område om cirka 20 kvadratmeter lämnats 
längs med Djursgravsvägen med korsmark där soprum kan uppföras. Soprum på 
platsen riskerar skymma sikten något för utfart från området men farten och 
trafikintensiteten på Djursgravsvägen bedöms så låg att den lösningen ändå är bäst på 
platsen. Det är inte önskvärt att ta in renhållningsfordon på områdets parkering om det 
går att undvika. Djursgravsvägen är så pass bred att renhållningsfordon kan stanna 
längs med den utan att stoppa trafiken helt. Grundläggning för soprummet behöver ske 
med L-stöd för att inte gå in på VA-ledningarna i nordost. 
Parkering 
Eftersom området är så litet begränsas exploateringen främst av behovet av ytor till 
parkering. Parkeringen kan med fördel placeras längst åt sydost på kvartersmarken. 
Eventuella slänter ska rymmas inom kvartersmark. Parkering för lägenheterna ska 
lösas inom fastigheten. Bedömningen är att det ryms ungefär 16 parkeringsplatser 
inom området med tänkt exploatering.   
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Ledningsrätt 
I området ligger det vatten och avloppsledningar på ett djup om ungefär 3 - 4 meter. 
Dessa ligger på allmän plats men på grund av dess djupa läge behövs ytor i anslutning 
till ledningarna för möjliggöra säker schakt när de behöver underhållas. För att det ska 
vara möjligt behöver en ledningsrätt inrättas inom u1-området. Ingen bebyggelse får 
komma till stånd inom u1-området men området får till exempel asfalteras för parkering 
och infart. 

Föreslagen bebyggelse, generellt 
Slänter som behövs vid exploatering ska ligga inom kvartersmark. Vid behov kan 
exempelvis L-stöd användas. Kvartersmarken i området är dock relativt plan så något 
större behov av slänter borde inte föreligga. 
Kulturhistoriska värden 
Planområdet ligger i utkanten av området ”Sunda söder” i Kulturhistorisk 
områdesbeskrivning över Oxelösunds tätort. Planerad bebyggelse möter en liten del av 
området endast via en förlängning av Tångvägen där det idag är varierad 
villabebyggelse. De större värdena ur kulturmiljösynpunkt finns längre in i området, 
närmare Sunda centrum. Planförslaget bedöms därför inte påverka befintlig kulturmiljö.  
Dagvatten 
Området ligger inom kommunens VA-verksamhetsområde. Delen av planområdet som 
är belägen norr om Tångvägen är en del av ett större lågområde som sträcker sig hela 
vägen upp till Inskogen längs med Sundavägen. Ytavrinning från det norra området 
sker norrut, mot Peterslundsfälten. Eftersom det angränsande området Utterberget 
ligger högre än planområdet har planerad bebyggelse placerats längs med 
Näsuddsvägen för att möjliggöra en buffert mot höjden i öst. 
Lera har generellt en sämre förmåga att omhänderta dagvatten än andra jordarter. 
Dagvatten på tillkommande kvartersmark bedöms dock kunna omhändertas lokalt 
genom att inte hårdgöra yta och spara vegetation. Takavvatning kan ske till magasin 
(tunnor eller dylikt), inte minst som en dricksvattensbesparande åtgärd. 

Grusade gångytor och grönytor kan också utgöra ett effektivt system för rening och 
fördröjning av takvatten. Maximalt 50% av fastighetsarean får hårdgöras, i detta 
inkluderas den plats byggnaderna tar på marken (b4). Syftet är fördröjning och 
infiltration av dagvatten. 
Planområdet ligger inom delavrinningsområde Marsviken vars ekologiska status 
bedöms som måttlig. Problemen består främst i övergödning där alla största delen av 
tillförseln kommer från utsjön. Till Marsviken är det cirka 200 meter från den mest 
sydliga gränsen av planområdet. Kommunen har för avsikt att ta fram en 
dagvattenutredning under sommaren. 
 
Föreslagen natur, rekreation 
I östra delen av planområdet, invid korsningen Krabbvägen/Tångvägen finns ett släpp 
mellan två fastigheter. Detta släpp är idag privat annekterat. Åtgärder kan behövas för 
att säkerställa allmänhetens tillgång till naturområdet, det hanteras inte i denna 
detaljplan förutom att det finns med som en del av NATUR-området.  
Kommunen har inventerat särskilt skyddsvärda träd. Dessa ska bevaras och har därför 
försetts med skyddsbestämmelse (n1). På nästa sida redovisas inventeringens resultat. 
Träd med skyddsbestämmelse på kvartersmark är 1 ek (nr 9) och 3 tallar (nr 8).  



MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, OXELÖSUNDS KOMMUN 

15 

I övrigt har förslaget anpassats utifrån 
den naturvärdesinventering som tagits 
fram genom att områden av 
naturvärdesklass 3 (inga områden med 
högre värden påträffades) har 
undantagits från exploatering och ingår i 
detaljplanen som NATUR.  
Kvartersmarken söder om Tångvägens 
förlängning har ett extra buffertavstånd 
till naturområdet.  
I det södra området har de särskilt 
utpekade träd som avses bevaras 
placerats på PARK. PARK-marken har 
inte bedömts leva upp till naturklass 3 i 
naturvärdesinventeringen och bedöms 
kunna ha en mer skött karaktär än 
skogen norr om gång- och cykelvägen. 
 
Inom området finns också ett par aspar 
som inte kan sparas med anledning av 
att de utgör en alltför stor säkerhetsrisk 
för planerad bebyggelse då aspar 
släpper sina grenar. 
Inom det södra området finns en död ek 
som inte kan sparas men som kan tas 
ned i sin helhet och placeras ut i området norr om cykelvägen för att ytterligare 
förstärka områdets naturvärden. På så sätt kompenseras ingrepp i naturen inom 
detaljplanen. 
1. Ek längs med Djursgravsvägen. Ligger på Allmän plats – park med kronans 
droppzon i buffert mot kvartersmarken. 
2. Ek längs cykelvägen, frostskadad. Extra stort skyddsavstånd till planerad 
bebyggelse. Ligger på allmän plats – park. 
3. Död ek mitt i området, tas ner vid exploatering och placeras ut i närliggande skog 
utan att grenar tas bort vilket förlänger dess livslängd. På så sätt kan trädet bibehålla 
dess funktion som livsmiljö för insekter och andra organismer. 
4. Ett par aspar varav den ena till stor del saknar bark. Behöver tas ned vid 
exploatering på grund av risk för nedfallande grenar. 
5. Kluster med 3 ekar. Ska bevaras vid exploatering och har placerats inom PARK-
mark. Ingen utfyllnad får göras vid ekarna.  
6. Område med höga tallar som ramar in naturklass 3-området och bidrar till områdets 
miljö. Ska bevaras. Extra buffertzon mot kvartersmarken i norr ur riskhänsyn. 
7. Aspar. Behöver tas ned vid exploatering på grund av risk för nedfallande grenar. 
8. 3 grova tallar som bidrar till områdets miljö. Bevaras vid exploatering på 
kvartersmark. Ingen bebyggelse inom droppzonen. 
9. Ek som bevaras vid exploatering. Uppfyllnad av marken runt eken är inte lämpligt 
och ska inte tillåtas.  
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Sumpskogen 
Sumpskogen som pekats ut av 
Skogsstyrelsen vid inventering 1993 
har inte bedömts leva upp till 
Naturklass 3 i 
naturvärdesinventeringen. Ingrepp i 
den har därför bedömts möjligt. 
Till höger: Planområdet ligger delvis inom 
den av Skogsstyrelsen utpekade 
sumpskogen, i huvudsak i utkanten av den. 
 
 
Föreslagen trafik, vägstruktur 
Tångvägen föreslås förlängas och bilda en korsning vid Näsuddsvägen, mitt emot 
Täppstigen. Förlängningen skapar möjlighet för fler tomter och en starkare koppling 
mellan Danvik och Utterberget. De tomter som ligger längs med förlängningen ska ha 
sin infart mot denna om det inte av trafiksäkerhetsskäl visar sig olämpligt. 

 
Utsnitt ur plankartan med förlängningen av Tångvägen. 

Höjdskillnaden mellan Tångvägens vändplan och Näsuddsvägen är liten. 
Förutsättningar för att mer i detalj reglera hur vägen ska användas finns med lokala 
trafikföreskrifter. 
Det södra området föreslås ha en gemensam infart med anledning av de ledningar som 
ligger inom PARK, cirka 4 meter in parallellt med Djursgravsvägen. Eventuella slänter 
ska ordnas inom fastigheten.  
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6 DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE 
Organisatoriska frågor 
Tidplan 
Beslut om: 
Samråd Juni 2021 
Granskning September 2021 
Antagande December 2021 
Genomförandetid 
Detaljplanens genomförandetid är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. 
Fastighetsägarna har inom denna genomförandetid garanterad rätt att efter ansökan 
om bygglov få bygga i enlighet med planen. Efter den tidpunkt då genomförandetiden 
löpt ut har fastighetsägare inte längre någon garanterad byggrätt då kommunen kan 
ersätta, ändra eller upphäva detaljplanen. 
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmän plats. 
 
Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsindelningsbestämmelser anses inte nödvändiga. Planen är flexibel för olika 
typer av fastighetsindelningar och upplåtelseformer. Exploatören bekostar nödvändiga 
fastighetsbildningar. 
Servitut 
Kommunen bekostar ledningsrätt för det södra området för befintliga VA-ledningar 
längs Djursgravsvägens norra sida i samband med fastighetsbildning. U-området är väl 
tilltaget för att säkerställa att det går att genomföra säker schaktning i området då 
ledningarna ligger djupt. 
Namnsättning  
Kvartersnamn för området föreslås av kommunens namngrupp. Föreslagna namn 
redovisas i plankartan. Adresser längs med Tångvägens förlängning kan fortsätta på 
befintlig numrering. 
Ekonomiska frågor 
Detaljplanen bekostas av Oxelösunds kommun. 

Tekniska frågor 
Vatten, avlopp, elnät, fjärrvärme och fiber finns i Tångvägen. Exploatören bekostar 
anslutning. Fjärrvärmekapaciteten i området är begränsad. 
 
 
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
 
Camilla Norrgård-Sundberg  Christoffer Karlström 
Miljö- och samhällsbyggnadschef  Planarkitekt 
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1 Sammanfattning 
Calluna	AB	har	2020	på	uppdrag	av	Oxelösunds	kommun	utfört	en	naturvärdesinventering	
(NVI)	av	ett	område	mellan	Korallvägen	och	Näsuddsvägen	i	Oxelösund.	Bakgrunden	till	
inventeringen	är	att	en	ny	detaljplan	ska	tas	fram.	En	NVI	syftar	till	att	beskriva	och	värdera	
naturområden	av	betydelse	för	biologisk	mångfald	inom	ett	avgränsat	område.		

Uppdraget	har	utförts	enligt	SIS	standard	för	naturvärdesinventeringar.	NVI:n	utfördes	på	
fältnivå	med	detaljeringsgrad	medel.	Fältinventering	utfördes	25	november	2020.	

Inventeringsområdet	består	i	huvudsak	av	skogsmark.	De	nordvästra	delarna	utgörs	av	
sumpskog,	delvis	under	igenväxning,	och	öster	om	den	finns	lövskog	med	ett	par	ekar	samt	en	
liten	dunge	med	äldre	tallar.	Längre	söderut	finns	hällmarkstallskog,	en	liten	triviallövskog	i	
sydväst	samt	blandskog	med	ekinslag	i	sydöstra	delarna.	

Vid	inventeringen	avgränsades	totalt	två	naturvärdesobjekt	(totalt	2,3	hektar	av	
inventeringsområdets	6,2	hektar).	Av	dessa	objekt	har	båda	påtagligt	naturvärde	
(naturvärdesklass	3).	

Vid	Callunas	inventering	noterades	sex	naturvårdsarter,	det	vill	säga	arter	som	indikerar	att	
området	har	naturvärde,	att	området	har	förutsättningar	att	vara	artrikt	eller	att	själva	området	
har	särskild	betydelse	för	biologisk	mångfald.	Genom	nedladdade	fynduppgifter	från	
Analysportalen	(en	tjänst	som	samlar	svenska	biodiversitetsdata)	tillkom	inga	ytterligare	
relevanta	naturvårdsarter.	Totalt	ger	detta	sex	konstaterade	naturvårdsarter	för	
inventeringsområdet	(ytterligare	naturvårdsarter	än	de	som	påträffats	kan	dock	förekomma1).		

Callunas	inventering	och	tidigare	fynduppgifter	från	området	visar	på	förekomst	av	fem	
skyddade	arter	enligt	artskyddsförordningen	(2007:845),	exempelvis	blåsippa	och	revlummer.		

De	högsta	naturvärdena	i	inventeringsområdet	består	av	de	två	områden	som	avgränsats	som	
naturvärdesobjekt	med	påtagligt	naturvärde	(naturvärdesklass	3).	De	utgörs	av	en	
hällmarkstallskog	med	öppna,	solexponerade	hällar	med	ljung,	enbuskar	och	äldre	tallar	samt	
enstaka	grov	ek	i	utkanten	samt	av	en	blandskog	med	förekomster	av	ekar	i	olika	åldrar	varav	
ett	par	stycken	är	grova.	Klass	1	och	2	utgörs	av	objekt	som	har	så	höga	naturvärden	att	de	
skulle	kunna	ingå	i	naturreservat	med	syfte	att	bevara	biologisk	mångfald,	några	sådana	objekt	
har	dock	inte	noterats	vid	Callunas	inventering.		

NVI-rapporten	utgör	ett	stöd	för	bedömningar	enligt	miljöbalken	3	kap	3§.	Hänsyn	som	tas	till	
områden	med	positiv	betydelse	för	biologisk	mångfald	bidrar	till	att	uppfylla	miljöbalkens	krav,	
Sveriges	internationella	åtaganden	samt	de	av	riksdagen	antagna	miljökvalitetsmålen.		

	 	

	
1 I rapporten (bilaga 3) listas endast de naturvårdsarter som noterades vid Callunas inventering samt de tidigare fynduppgifter 
som framkommit vid uppdragets undersökning av tidigare känd kunskap. Det kan dock alltid förekomma ytterligare 
naturvårdsarter i ett område, vilka ännu inte har påträffats, identifierats eller rapporterats in av någon.  
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2 Inledning  

2.1 Uppdrag och syfte 
Miljökonsultföretaget	Calluna	AB	har	2020	på	uppdrag	av	Oxelösunds	kommun	utfört	en	
naturvärdesinventering	(NVI)	av	området	mellan	Näsuddsvägen	och	Korallvägen,	i	Oxelösunds	
kommun.	

Bakgrunden	till	inventeringen	är	att	området	ingår	i	en	planerad	ny	detaljplan	för	exploatering.	
Resultaten	från	Callunas	naturvärdesinventering	ska	utgöra	underlag	för	den	fortsatta	
planeringsprocessen.	Tidigare	har	Calluna	utfört	en	naturvärdesinventering	i	området	
Peterslund,	norr	om	inventeringsområdet	(Andersson,	H.,	2018).	Markerna	inom	
inventeringsområdet	undersöktes	1993	av	Skogsstyrelsen	avseende	sumpskog.		

Syftet	med	en	naturvärdesinventering	är	att	beskriva	och	värdera	naturmiljöer	av	betydelse	för	
biologisk	mångfald	inom	ett	avgränsat	område.	Bedömningen	av	naturvärdet	görs	utifrån	de	två	
bedömningsgrunderna	biotop	(typ	av	naturmiljö)	och	arter.	En	NVI	resulterar	i	avgränsningar	
av	områden,	naturvärdesklassningar,	objektbeskrivningar,	artlistor	med	noterade	
naturvårdsarter	och	skyddade	arter,	samt	en	övergripande	rapport.	Observera	att	listan	över	
noterade	naturvårdsarter	inte	är	en	total	lista	över	förekommande	arter	i	området,	för	detta	
krävs	en	särskild	artinventering.		

En	NVI	kan	utgöra	en	grund	inför	konsekvensbedömningar	eller	inventeringar	av	andra	
miljöaspekter	än	naturmiljö	(till	exempel	friluftsliv,	kulturmiljö,	geologi,	landskapsbild	och	
ekosystemtjänster,	men	bedömningar	av	andra	miljöaspekter	än	natur	ingår	inte	i	NVI-
resultatet.	Naturvärdesinventeringen	innefattar	inte	heller	analys	av	huruvida	risk	föreligger	för	
förbud	enligt	artskyddsförordningen.	En	sådan	analys	görs	inom	en	artskyddsutredning.	En	NVI	
är	dock	ett	användbart	underlag	till	en	artskyddsutredning	och	NVI:n	ska	om	möjligt	
uppmärksamma	om	behov	finns	av	en	artskyddsutredning.		

2.2 Inventeringsområdet 
Inventeringsområdet	omfattar	6,2	hektar	och	består	av	skogsmark	av	sumpskog	i	norr,	
hällmarkstallskog	i	mellersta	delarna	och	blandskog	med	ekar	i	södra	delarna.	Marken	används	
idag	främst	för	friluftsliv,	lek	och	rekreation.	En	gång-	och	cykelbana	går	genom	södra	delarna	av	
inventeringsområdet.	
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Figur 1. Kartan visar inventeringsområdets avgränsning och hur området är beläget i förhållande till omgivande 
vägar med Näsuddsvägen i väster och havsviken med båtklubben vid Djursgravsvägen.   
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3 Metod och genomförande  

3.1 Metodbeskrivning 
Naturvärdesinventeringen	har	beställts	enligt	SIS	standard2	utan	tillägg	(tabell	1).		

Tabell 1. ”Ja” markerar de tillägg enligt NVI-standarden som har beställts och utförts inom ramen för Callunas 
uppdrag.  

Beställd? Möjliga tillägg till NVI Beställd? Möjliga tillägg till NVI 

Nej Naturvärdesklass 4 Nej Kartering av Natura 2000-naturtyp 

Nej Generellt biotopskydd Nej Detaljerad redovisning av artförekomst 

Nej Värdeelement Nej Fördjupad artinventering 

	

Naturvärdesinventering 
Naturvärdesinventeringen	vid	Korallvägen	i	Oxelösund	har	utförts	enligt	SIS	standard	och	
metoden	finns	beskriven	i	sin	helhet	i	standarden3.	En	kortfattad	metodbeskrivning	finns	även	i	
bilaga	1	till	denna	rapport.	Calluna	är	ackrediterade4 för	naturvärdesinventeringar,	vilket	
innebär	årliga	kontroller	där	företaget	får	visa	att	metoder,	rutiner	och	verktyg	för	att	utföra	NVI	
enligt	standarden	håller	god	kvalitet	och	att	personalen	har	rätt	kompetens.		

Uppdragets	NVI	har	beställts	och	utförts	på	fältnivå	med	detaljeringsgrad	medel.	
Detaljeringsgraden	medel	innebär	att	minsta	obligatoriska	karteringsenhet	är	0,1	hektar.		

En	NVI	på	fältnivå	inleds	med	förarbete	där	inventeringsområdet	och	det	omkringliggande	
landskapet	studeras	genom	tillgängliga	underlag	och	informationskällor.	Inventeringsområdet	
har	avgränsats	av	beställaren	till	ett	område	som	omfattar	6,2	hektar	(se	kartan	i	figur	1).	De	
källor	som	har	granskats	redovisas	i	avsnitt	3.3.	Förarbetets	resultat	har	sedan	använts	som	stöd	
vid	avgränsning	och	klassning	av	objekt	under	fältarbetet.		

Påträffade	naturvårdsarter	redovisas	enligt	Callunas	filtrering	av	artuppgifter	från	Svenska	
LifeWatch	Analysportal	(Leidenberger	et	al.,	2016).	I	artlistan	i	bilaga	3	framgår	motiven	till	
varför	de	påträffade	naturvårdsarterna	utgör	naturvårdsarter	samt	vilka	arter	som	inte	finns	på	
nationella	listor	men	som	Calluna	själva	definierar	som	naturvårdsarter.	Under	rubriken	
Naturvårdsarter	i	avsnitt	4.3	nedan	finns	en	faktaruta	med	förklaring	av	begreppet	
naturvårdsart.		

Arters	benämningar	följer	så	långt	det	är	möjligt	SLU:s	taxonomiska	databas	Dyntaxa	(SLU	
Artdatabanken,	2020).	Alla	hänvisningar	till	den	svenska	rödlistan	gäller	den	senaste	upplagan	
(SLU	Artdatabanken,	2020).		

	
2 SS 199000:2014 ”Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – genomförande, naturvärdesbedömning och 
redovisning”. 
3 Standarden kan köpas från SIS förlag: https://www.sis.se/standardutveckling/tksidor/tk500599/sistk555/. 
4 Calluna AB är ackrediterade av SWEDAC sedan december 2017 för naturvärdesinventeringar i stränder och terrestra 
naturtyper enligt SIS-standarden för NVI. Calluna var det första företaget att ackrediteras för inventeringar enligt standarden. 
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3.2 Tidpunkt för arbetet och utförande personal  
NVI-uppdraget	genomfördes	under	november	till	december	2020.	Datum	för	utsök	av	
underlagsdata	redovisas	vid	respektive	källa	i	avsnitt	3.3	nedan.	Fältinventeringen	genomfördes	
25	november	2020.		

Förarbetet	med	eftersökning	och	granskning	av	tillgängliga	underlag	och	tidigare	
artobservationer	gjordes	av	GIS-specialist	Axel	Linder	från	Calluna	AB.	Fältinventering	och	
naturvärdesbedömning	utfördes	av	biolog	Ann-Sofie	Lindén	från	Calluna	AB.		

3.3 Informationskällor och referenslitteratur 
Vid	naturvärdesinventeringen	har	ett	antal	informationskällor	genomsökts	efter	upplysningar	
om	platsens	tidigare	kända	naturvärden	och	skyddade	områden	enligt	7	kap	miljöbalken.	
Tabell	2	nedan	redovisar	de	källor	som	har	genomsökts	och	använts	som	underlag	vid	
bedömningar	och	avgränsningar.	Inga	NVI:er	eller	utförliga	artinventeringar	har	enligt	Callunas	
kännedom	tidigare	gjorts	inom	inventeringsområdet.	Däremot	har	Calluna	gjort	en	
naturvärdesinventering	av	området	Peterslund	(Andersson,	H.,	2018),	strax	norr	om	
inventeringsområdet.	

Som	stöd	vid	uppdragets	bedömning	av	naturvärden	användes	SIS-standarden	samt	den	
litteratur	som	listas	i	avsnittet	Referenser.		

Tabell 2. Redovisning av genomgångna informationskällor relevanta som kunskapsunderlag för NVI. Resultatet 
av informationssökningen redovisas i avsnittet Resultat.  

Informationskälla Utsök Kommentarer  Utfall 

Artobservationer:    

Naturvårdsarter och skyddade arter 
Fynduppgifter för inrapporterade 
observationer av arter. Data nedladdad från 
Svenska LifeWatch Analysportal 
(Leidenberger et al., 2016), där följande 
databaser användes vid utsök: Artportalen 
samt Analysportalens samtliga övriga 
databaser för artobservationer. 

Utsök gjordes 
27 november 
2020. 

Sökningen begränsad 
till tidsperioden 2000 - 
2020. Sökområdet 
omfattade 
inventeringsområdet 
med en buffertzon på 
100 meter.  
Utsök av 
naturvårdsarter5 och 
skyddade arter enligt 
Calluna AB:s filter för 
utsök av 
naturvårdsarter.  

Sökningen gav 
resultat, se avsnitt 
4.3.3. 

	
5 Naturvårdsart – indikerar att området har naturvärde, att området har förutsättningar att vara artrikt eller att arten i sig själv är 
av särskild betydelse för biologisk mångfald. Naturvårdsart är ett begrepp inom SIS-standard för NVI, läs mer i bilaga 1. 
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Informationskälla Utsök Kommentarer  Utfall 

Skyddsklassade artobservationer 
Inhämtat utdrag från ArtDatabanken6.  
Fynduppgifter för inrapporterade 
skyddsklassade observationer av arter. 
Skyddsklassningen innebär att fynduppgifter 
för specifika arter döljs eller diffuseras i 
varierande grad, antingen för att skydda dem 
mot olika hot eller för att uppgiftslämnaren 
har begärt att observationen ska döljas. 
Skyddet berör främst orkidéer och vissa 
rovfåglar.  

Utdrag 
gjordes 23 
november 
2020. 

Sökningen 
begränsades inte till 
någon tidsperiod. 
Sökområdet omfattade 
inventeringsområdet 
med en buffertzon på 
100 meter.  
Calluna följer 
ArtDatabankens regler 
för sekretess och 
rumslig diffusering vid 
information om och 
produktion av kartor 
med skyddsklassade 
artobservationer. 

Sökningen gav inga 
resultat. 

IVL Svenska Miljöinstitutet:    

Kustklassning 
GIS-skikt med klassning av kusttyper och 
strändernas beskaffenhet, användning samt 
lämplighet för bad- och friluftsliv. 

Utsök gjordes 
23 november 
2020. 

Sökområdet omfattade 
inventeringsområdet 
med en buffertzon på 
100 meter. 

Sökningen gav inga 
resultat. 

Havs- och vattenmyndigheten:    

Värdefulla vatten 
En sammanställning (GIS-skikt) av Sveriges 
mest värdefulla sötvattensmiljöer för 
miljökvalitetsmålet Levande sjöar och 
vattendrag. 

Utsök gjordes 
23 november 
2020. 

Sökområdet omfattade 
inventeringsområdet 
med en buffertzon på 
100 meter. 

Sökningen gav inga 
resultat. 

Jordbruksverket:    

Jordbruksblock 
GIS-skikt med uppgifter om betesmark och 
åkermark i Sverige som lantbrukare har sökt 
stöd för vid något tillfälle (Blockdatabasen). 

Utsök gjordes 
23 november 
2020. 

Sökområdet omfattade 
inventeringsområdet 
med en buffertzon på 
100 meter. 

Sökningen gav inga 
resultat. 

Ängs- och betesmarker 
GIS-skikt med data från Svenska ängs- och 
betesmarksinventeringen (TUVA), 
innehållande både ängs- och 
betesmarksobjekt och naturtypsytor.  

Utsök gjordes 
23 november 
2020. 

Sökområdet omfattade 
inventeringsområdet 
med en buffertzon på 
100 meter. 

Sökningen gav inga 
resultat. 

Naturvårdsverket:    

Kulturreservat 
Skyddade områden enligt 7 kap MB med 
värdefulla kulturpräglade landskapsområden. 

Utsök gjordes 
23 november 
2020. 

Sökområdet omfattade 
inventeringsområdet 
med en buffertzon på 
100 meter. 

Sökningen gav inga 
resultat. 

Natura 2000-områden 
GIS-skikt med skyddade områden enligt 7 
kap. 27 § MB. Naturtypskarta med kartering 
av Natura 2000-naturtyper för de naturtyper 
som ingår i EU:s Art- och habitatdirektiv, 
bilaga 1 (EEG 92/443) samt ett urval av 
andra naturtyper.  

Utsök gjordes 
23 november 
2020. 

Sökområdet omfattade 
inventeringsområdet 
med en buffertzon på 
en kilometer. 

Sökningen gav inga 
resultat. 

	
6 Skyddsklassade observationer – fynduppgifter som inte visas öppet för allmänheten, men som kan erhållas från 
Artdatabanken av aktörer med avtal för utdrag av sådana uppgifter.  
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Informationskälla Utsök Kommentarer  Utfall 

Naturreservat 
GIS-skikt med skyddade områden enligt 
7 kap. MB med syfte att bevara biologisk 
mångfald, vårda och bevara värdefulla 
naturmiljöer eller tillgodose behov av 
områden för friluftslivet.  

Utsök gjordes 
23 november 
2020. 

Sökområdet omfattade 
inventeringsområdet 
med en buffertzon på 
en kilometer. 

Sökningen gav inga 
resultat. 

RAMSAR-områden 
GIS-skikt med internationellt värdefulla 
våtmarksområden skyddade av 
Ramsarkonventionen.  

Utsök gjordes 
23 november 
2020. 

Sökområdet omfattade 
inventeringsområdet 
med en buffertzon på 
100 meter. 

Sökningen gav inga 
resultat. 

Riksintressen natur och friluftsliv 
GIS-skikt med områden som av riksdagen 
har utpekats som riksintresse för naturvård 
(3 kap. 6 § MB), friluftsliv (3 kap. 6 § MB) 
samt rörligt friluftsliv (4 kap. 2 § MB).  

Utsök gjordes 
23 november 
2020. 

Sökområdet omfattade 
inventeringsområdet 
med en buffertzon på 
100 meter. 

Sökningen gav inga 
resultat. 

Vattenskyddsområden 
Områden till skydd för en grund- eller 
ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas 
komma att utnyttjas för vattentäkt (7 kap. 21-
22 §§ MB). 

Utsök gjordes 
23 november 
2020. 

Sökområdet omfattade 
inventeringsområdet 
med en buffertzon på 
100 meter. 

Sökningen gav inga 
resultat. 

Andra skyddade områden 
Skyddade områden enligt 7 kap MB utöver 
ovanstående. Naturminnen, 
naturvårdsområden, djur- och 
växtskyddsområden, biotopskyddsområden, 
skyddade älvar, nationalparker och 
nationalstadsparker.  

Utsök gjordes 
23 november 
2020. 

Sökområdet omfattade 
inventeringsområdet 
med en buffertzon på 
100 meter. 

Sökningen gav inga 
resultat. 

Riksantikvarieämbetet:    

Riksintresse kulturmiljövård 
Områden som har utpekats som riksintresse 
för kulturmiljövård enligt 3 kap. 6§ MB.  

Utsök gjordes 
23 november 
2020. 

Sökområdet omfattade 
inventeringsområdet 
med en buffertzon på 
100 meter. 

Sökningen gav inga 
resultat. 

Skogsstyrelsen:    

Forn- och kulturlämningar  
GIS-skikt (Skog & Historia) med information 
om forn- och kulturlämningar i skogsmark, 
exempelvis stenrösen och kolbottnar. 

Utsök gjordes 
23 november 
2020. 

Sökområdet omfattade 
inventeringsområdet 
med en buffertzon på 
100 meter. 

Sökningen gav inga 
resultat. 

Naturvårdsavtal 
GIS-skikt med tidsbestämt skyddade 
områden som t.ex. är beroende av skötsel 
för att bevara naturvärden eller där 
naturvärdena gynnas bäst av fri utveckling 
utan skogsbruk. Avtalstid kan vara 1–50 år.  

Utsök gjordes 
23 november 
2020. 

Sökområdet omfattade 
inventeringsområdet 
med en buffertzon på 
100 meter. 

Sökningen gav inga 
resultat. 

Nyckelbiotoper och naturvärden  
GIS-skikt med naturvärden inventerade av 
Skogsstyrelsen på småskogsbrukets mark 
samt från skogsbolags och större 
markägares egna inventeringar.  

Utsök gjordes 
23 november 
2020. 

Sökområdet omfattade 
inventeringsområdet 
med en buffertzon på 
100 meter. 

Sökningen gav inga 
resultat. 

Sumpskogar  
GIS-skikt med skogsklädd våtmark från 
inventering av Skogsstyrelsen. 

Utsök gjordes 
23 november 
2020. 

Sökområdet omfattade 
inventeringsområdet 
med en buffertzon på 
100 meter. 

Sökningen gav 
resultat, se avsnitt 
4.2. 
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3.4 GIS och fältdatafångst 
Fältdatafångst	har	utförts	med	hjälp	av	ESRI:s	fältapplikation	Collector	på	en	smartphone.	
Lägesnoggrannheten	för	denna	enhet	är	vanligen	5	–	10	meter	förutom	i	tät	skog	eller	nära	höga	
byggnader	då	det	kan	vara	något	sämre.	Den	geodatabas	som	Calluna	använder	i	Collector	har	de	
attribut	som	specificeras	i	SIS	standard	199000.		

GIS-skikt	med	naturvärdesobjekt	och	artregistreringar	från	inventeringen	har	upprättats.	Till	
GIS-skikten	finns	även	tillhörande	metadatablad	med	bland	annat	beskrivningar	av	attributdata.		
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4 Resultat  

4.1 Allmän beskrivning av inventeringsområdet  
I	de	mellersta	till	norra	delarna	av	inventeringsområdet	finns	en	sumpskog	som	avgränsats	av	
Skogsstyrelsen	1993.	Den	utgörs	av	främst	björk	men	även	sälg,	tall	och	ek	och	är	delvis	under	
igenväxning	av	björksly.	Marken	i	sumpskogen	är	delvis	fuktig	men	inte	blöt	och	i	delar	av	
området	växer	vass.	I	nordöstra	delen	av	inventeringsområdet	finns	även	ett	mindre	område	
med	äldre	tall.	Dessa	områden	har	ej	avgränsats	som	naturvärdesobjekt	vid	inventeringen.	
Talldungen	för	att	den	är	för	liten	och	sumpskogen	för	att	den	inte	bedöms	uppnå	påtagligt	
naturvärde.	

Söder	om	sumpmarkerna	finns	en	höjd	med	en	hällmarkstallskog	som	har	inslag	av	äldre	tall	och	
öppna	hällar	med	enbuskar	och	ljung	samt	några	fläckar	av	blåmossa	som	är	en	skoglig	signalart.	
Denna	skog	har	klassats	till	påtagligt	naturvärde	vid	Callunas	inventering.	I	utkanten	av	
hällmarken,	mot	gång-	och	cykelbanan,	står	en	grov	ek	på	ett	par	stora	block,	med	en	stor	
hålighet	i	en	gammal	gren.	Ett	så	kallat	Särskilt	skyddsvärt	träd.	Sydväst	om	
hällmarkstallskogen,	på	andra	sidan	gång-	och	cykelbanan,	finns	en	triviallövskog	med	bland	
annat	asp	och	björk	samt	enstaka	inslag	av	ek	som	ej	bedöms	uppnå	påtagligt	naturvärde.		

Direkt	öster	om	triviallövskogen	och	söder	om	hällmarkstallskogen	finns	en	blandskog	med	
större	inslag	av	ek	än	i	övriga	delar	av	inventeringsområdet	varav	en	ek	är	grov	och	vidkronig.	
Här	finns	även	tall	och	inslag	av	björk	med	stora	enbuskar	och	berg	i	dagen.	Området	är	luckigt	
och	solen	kan	tränga	igenom	trädskiktet	på	flera	ställen.	Här	finns	arter	som	bland	annat	
blåsippa,	brudbröd	och	liljekonvalj.	Detta	blandskogsobjekt	har,	liksom	hällmarkstallskogen,	
klassats	till	påtagligt	naturvärde.	

4.2 Skyddad natur och övrig känd kunskap om området  
Förarbetets	informationssökning	visar	att	det	inom	inventeringsområdet	inte	finns	skyddad	
natur	enligt	7	kap	miljöbalken.		

Det	kan	finnas	områden	som	omfattas	av	strandskyddsbestämmelser	enligt	7	kap	miljöbalken	
13	§.	Det	kan	gälla	både	generellt	strandskydd	(100	m	från	strandlinje)	och	utökat	strandskydd	
(300	m	från	strandlinje).	Huruvida	bestämmelser	om	strandskydd	förekommer	i	området	har	
inte	utretts	i	denna	NVI.		

Inom	en	buffertzon	på	en	kilometer	omkring	inventeringsområdet	förekommer	ingen	skyddad	
natur	enligt	7	kap	miljöbalken.		

En	sumpskog	fältinventerad	och	avgränsad	av	Skogsstyrelsen	1993	finns	i	inventeringsområdets	
norra	delar.	Även	strax	väster	om	inventeringsområdet	finns	en	sumpskog	avgränsad	av	
Skogsstyrelsen	vid	samma	tillfälle.	
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Figur 2. Kartan visar områdesskydd och övrig relevant kunskap om området. 

4.3 Naturvärdesinventeringens resultat 

4.3.1. Naturvärdesobjekt  
Vid	inventeringen	avgränsades	totalt	två	områden	med	klassning	som	naturvärdesobjekt	(se	
figur	3).	Dessa	utgjorde	totalt	2,3	hektar	av	inventeringsområdets	6,2	hektar.	Av	objekten	hade	
båda	påtagligt	naturvärde	(naturvärdesklass	3).	De	naturvärdesklassade	områdena	beskrivs	var	
för	sig	i	bilaga	2,	med	motiven	till	naturvärdesklassningen	liksom	representativa	bilder	till	
objekten.		

Miljöer	belägna	utanför	de	klassade	områdena	benämns	Övrigt	område,	vilket	innefattar	
områden	med	lågt	naturvärde	alternativt	områden	med	positiv	betydelse	för	biologisk	mångfald	
men	mindre	än	uppdragets	minsta	karteringsenhet	(d.v.s.	ej	inom	ramen	för	inventeringens	
beställda	detaljeringsgrad).		

De	identifierade	naturvärdesobjekten	i	området	karaktäriseras	av	hällmarkstallskog	med	
förekomst	av	äldre	tallar	samt	hällar	med	enbuskar	och	ljung	och	av	en	blandskog	med	ek	i	olika	
åldrar	och	även	här	med	berg	i	dagen	och	enbuskar.		

Karaktären	hos	de	områden	som	bedömts	ha	lågt	naturvärde	kan	beskrivas	som	en	sumpmark	i	
mellersta	till	norra	delarna	med	triviallövträd	och	viss	inblandning	av	ek	och	tall	som	delvis	är	
under	igenväxning	av	björksly	samt	triviallövskogen	på	västra	sidan	av	gång-	och	cykelbanan.	
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Även	den	lilla	talldungen	i	nordöst	ingår	bland	de	områden	som	inte	avgränsats	eftersom	den	är	
mindre	än	minsta	karteringsenhet	för	denna	NVI.	Tallarna	i	sig	har	dock	värden	i	och	med	att	de	
börjar	bli	äldre	och	har	goda	förutsättningar	att	i	framtiden	hysa	flera	värdefulla	arter	knutna	till	
gammal	tall.	

	

	
Figur 3. Kartan visar inventeringsområdet med naturvärdesobjekt och deras naturvärdesklassning enligt Callunas 
naturvärdesinventering. Objekt i klass 1 och 2 återfanns ej vid inventeringen.  



Naturvärdesinventering (NVI) / Oxelösund, Korallvägen, 2020  

	

 15 

4.3.2. Arter 

Naturvårdsarter 

Vid	Callunas	inventering	noterades7	sex	relevanta	naturvårdsarter	(se	faktaruta	nedan	med	
förklaring	av	begreppet	naturvårdsart).	I	utsök	från	Analysportalens	databaser	återfanns	inga	
ytterligare	relevanta	naturvårdsarter.		

Relevanta	naturvårdsarter	redovisas	i	bilaga	3	tillsammans	med	motivering	till	varför	de	har	
utpekats	som	naturvårdsarter	samt	i	de	flesta	fall	en	kortfattad	beskrivning	av	varje	arts	ekologi.		

Bland	naturvårdsarterna	i	området	kan	särskilt	nämnas	blåsippa	och	blåmossa.	Blåsippan	är	
kalkgynnad	och	fridlyst	i	hela	landet.	Blåmossa	indikerar	höga	naturvärden	där	skogen	har	en	
lång	period	av	orördhet	och	stabila	förhållanden	där	den	förekommer	i	stora	kuddar.	Mindre	
kuddar	visar	på	lämplig	miljö	under	en	mer	begränsad	tid.	I	inventeringsområdet	förekommer	
blåmossa	som	mellanstora	kuddar	i	hällmarkstallskogen.	

Av	relevanta	naturvårdsarter	i	området	var	inga	rödlistade	(se	faktaruta	nedan	med	förklaring	
av	begreppet	rödlistning)	men	en	igelkott	(NT),	som	inte	bedöms	vara	naturvårdsart	för	
inventeringsområdet,	har	observerats	i	en	trädgård	strax	utanför	inventeringsområdet.	

Utöver	relevanta	naturvårdsarter	återfanns	i	utsökningen	även	några	naturvårdsarter	som	
rensades	bort	som	irrelevanta	naturvårdsarter8.	Dessa	redovisas	i	bilaga	4.	

			 	

Skyddade arter  

Vid	Callunas	inventering	noterades	tre	arter	som	omfattas	av	skydd	enligt	
artskyddsförordningen	(2007:845)	och	i	utsök	från	Artdatabankens	databaser	återfanns	
ytterligare	två	arter.	Dessa	skyddade	arter	redovisas	i	bilaga	3	och	4	och	utgörs	av:		

	
7 Observera att noterade naturvårdsarter vid inventeringen endast är de arter som påträffades vid inventeringen. Det kan finnas 
fler naturvårdsarter. 
8 Irrelevant naturvårdsart kan exempelvis vara att observationen är mycket gammal eller rör en art som är utgången i 
inventeringsområdet. Det kan även handla om arter som är rödlistade som vildväxande i Sydsverige men som frekvent 
förekommer som trädgårdsrymlingar i andra delar av landet, arter som har påträffats i trakten men där det saknas skäl att anta 
att den även förekommer i inventeringsområdet, fågelarter som säkert inte normalt är hemmahörande i området (som häckfågel 
eller knuten till en specifik rastplats), eller att fyndplatsen är så pass diffust rapporterad att det inte går att säga var arten hör 
hemma. 

NATURVÅRDSARTER 
Begreppet naturvårdsarter lanserades av 
Artdatabanken som ett verktyg vid 
naturvärdesbedömning. Det är en samlingsterm för 
arter som är skyddsvärda genom att de indikerar 
att ett område har höga naturvärden, eller i sig 
själva är av särskild betydelse för biologisk 
mångfald (Hallingbäck, 2013).  
Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för 
skyddade arter, rödlistade arter, typiska arter i 
identifierade Natura 2000-naturtyper, ansvarsarter, 
signalarter etc. Arterna kan finnas i upprättade 
officiella listor (t.ex. Skogsstyrelsens signalarter) 
eller vara sådana som inventeraren själv bedömer 
uppfyller definitionen för en naturvårdsart.  
Calluna har upprättat ett eget verktyg med listor 
över naturvårdsarter och motiv till varför dessa 
anses vara naturvårdsarter. Verktyget används vid 
bl.a. naturvärdesinventeringar.  

RÖDLISTADE ARTER 
Rödlistningen visar risken att en art dör ut. 
Bedömningen görs bl.a. genom att jämföra 
artens populationsstorlek, 
populationsförändring, utbredning samt grad av 
habitatfragmentering mot en uppsättning 
kriterier.  
Som rödlistad benämns de arter som uppfyller 
kriterierna för någon av kategorierna:  
• Nationellt utdöd (RE) 
• Akut hotad (CR) 
• Starkt hotad (EN) 
• Sårbar (VU) 
• Nära hotad (NT)  
• Kunskapsbrist (DD) 

Som hotad benämns de rödlistade arter som 
kategoriseras som antingen CR, EN eller VU.  
Rödlistningsangivelser i denna utredning följer 
den senaste rödlistan från Artdatabanken.  
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• En	fågelart	(som	är	skyddade	enligt	4	§	artskyddsförordningen)	prioriterade	enligt	
Naturvårdsverket	(se	faktaruta):	Näktergal.	

• En	djurart	skyddade	enligt	4	§,	5	§	och	6	§:	Skogsödla.	

• Tre	växtarter	skyddade	enligt	9	§:	Blåsippa,	liljekonvalj	och	revlummer.	

Utöver	arterna	skyddade	enligt	artskyddsförordningen	påträffades	blåmossa	som	står	med	i	art-	
och	habitatdirektivets	bilaga	5	som	omfattas	av	arter	som	kan	behöva	särskilda	
förvaltningsåtgärder	om	det	finns	risk	att	de	minskar	på	grund	av	insamling	eller	annan	
exploatering.	

	
	 	

NATURVÅRDSVERKETS REKOMMENDATION GÄLLANDE PRIORITERING AV FÅGELARTER 
Alla vilt förekommande fågelarter är skyddade enligt 4 § artskyddsförordningen. Naturvårdsverkets 
handbok för artskyddsförordningen (Naturvårdsverket, 2009) säger dock att följande grupper bör prioriteras 
även om alla fågelarter omfattas:  
• Arter markerade med B i artskyddsförordningens bilaga 1 (betyder att de är upptagna i bilaga 1 till 

EU:s fågeldirektiv). 
• Rödlistade arter. 
• Arter vars populationer har minskat med 50 % eller mer under perioden 1975–2005. 

Calluna väljer att endast redovisa enligt Naturvårdsverket prioriterade fågelarter. 
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5 Slutsatser 
Naturvärdesinventeringen	utgör	ett	stöd	för	att	kunna	tillämpa	miljöbalkens	portalparagraf	1	
kap	1§	liksom	2	kap	miljöbalkens	allmänna	hänsynsregler,	3	kap	3§	om	ekologiskt	känsliga	
områden	och	3	kap	4§	om	skydd	av	jordbruksmark,	samt	6	kap	om	miljökonsekvensbeskrivning	
och	annat	beslutsunderlag.	NVI:n	kan	även	utgöra	stöd	för	att	tillämpa	artskyddsförordningen,	
samt	användas	som	underlag	för	att	utveckla	ekologisk	kompensation,	klimatkompensation	och	
bevarande	av	biologisk	mångfald.		

Skyddade	arter	(artskyddsförordningen)	kan	påverka	fortsatt	process.	Vid	denna	
naturvärdesinventering	har	skyddade	arter	enligt	artskyddsförordningen	noterats	(se	
avsnitt	4.3).	Det	rör	sig	om	tre	växtarter;	liljekonvalj,	blåsippa	och	revlummer	som	samtliga	är	
skyddade	enligt	9	§	vilket	innebär	att	det	är	förbjudet	att	gräva	eller	dra	upp	exemplar	av	växter	
med	rötterna	och	plocka	eller	på	annat	sätt	samla	in	exemplar	av	växter	för	försäljning	eller	
andra	kommersiella	ändamål.	Det	är	även	en	fågelart	skyddad	enligt	4	§;	näktergal	och	en	
djurart	skyddad	enligt	4	§,	5	§	och	6	§;	skogsödla.	

För	4	§	i	fråga	om	vilda	fåglar	och	sådana	vilt	levande	djurarter	som	i	bilaga	1	till	
artskyddsförordningen	har	markerats	med	N	eller	n	är	det	förbjudet	att	avsiktligt	fånga	eller	
döda	djur,	avsiktligt	störa	djur,	särskilt	under	djurens	parnings-,	uppfödnings-,	övervintrings-	
och	flyttningsperioder,	att	avsiktligt	förstöra	eller	samla	in	ägg	i	naturen,	och	att	skada	eller	
förstöra	djurens	fortplantningsområden	eller	viloplatser	(Artskyddsförordning	2007:845).	

För	5	§	i	fråga	om	sådana	vilt	levande	djurarter	som	i	bilaga	1	till	artskyddsförordningen	har	
markerats	med	N,	n	eller	F	är	det	förbjudet	att	för	fångst	eller	dödande	använda	medel	eller	
metoder	som	inte	är	selektiva	och	som	lokalt	kan	medföra	att	populationen	av	arten	försvinner	
eller	utsätts	för	en	allvarlig	störning.	Fångst	eller	dödande	får	inte	ske	från	motorfordon	i	rörelse	
eller	från	flygplan	(Artskyddsförordning	2007:845).	

För	6	§	i	fråga	om	sådana	vilt	levande	kräldjur,	groddjur	och	ryggradslösa	djur	som	anges	i	
bilaga	2	till	artskyddsförordningen	är	det	förbjudet	att	i	den	omfattning	som	framgår	av	bilagan	
att	döda,	skada,	fånga	eller	på	annat	sätt	samla	in	exemplar,	och	att	ta	bort	eller	skada	ägg,	rom,	
larver	eller	bon	(Artskyddsförordning	2007:845).	

Skyddade	områden	(7	kap	miljöbalken)	kan	tydligare	påverka	fortsatt	process	än	hänsyn	till	
oskyddade	naturvärden	enligt	de	allmänna	hänsynsreglerna	(2	kap	miljöbalken).	Det	aktuella	
projektet	berör	inte	några	skyddade	områden	enligt	7	kap	miljöbalken	(se	avsnitt	4.2).		

Generella rekommendationer 
I	det	aktuella	projektet	förekommer	oskyddade	naturvärden	i	form	av	naturvärdesobjekt,	
landskapsobjekt	och	naturvårdsarter	enligt	avsnitt	4.3.		

Generellt	gäller	att	naturvärdesobjekt	av	klass	1	och	2	har	så	höga	värden	för	biologisk	mångfald	
att	påverkan	bör	undvikas.	Även	naturvärdesobjekt	med	lägre	naturvärdesklass	(3	och	4)	och	
landskapsobjekt	kan	ha	sådana	naturvärden	och	vara	särskilt	känsliga	från	ekologisk	synpunkt	
att	påverkan	bör	undvikas,	annars	om	möjligt	minimeras.	I	landskap	där	naturvärdena	över	lag	
är	låga	kan	även	påverkan	på	objekt	med	klass	3	och	4	behöva	undvikas.		

Generellt	gäller	även	att	naturvärdesobjekt	ofta	är	i	den	storleken	att	man	kan	utgå	ifrån	att	det	
behövs	en	skyddszon	runt	objektet	för	att	undvika	eller	minimera	påverkan	inne	i	
naturvärdesobjektet.		

Genom	att	ta	hänsyn	till	NVI-objekten	och	artförekomsterna	kan	NVI-rapporten	bidra	till	
uppfyllnad	av	miljöbalkens	krav,	Sveriges	internationella	åtaganden	samt	de	av	riksdagen	
antagna	miljökvalitetsmål.		
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Skadelindringshierarkin	(se	figur	4	nedan)	är	ett	rekommenderat	verktyg	för	att	få	struktur	på	
hänsynstagandet	när	ett	projekt	ger	negativ	påverkan	på	naturmiljön	(Boverket,	2018).		

	
Figur 4. Skadelindringshierarkin eller kompensationstrappan. Vid exploateringar ska man i första hand försöka 
undvika eller minimera påverkan, genom skyddsåtgärder. Först om detta inte är möjligt kan kompensation 
övervägas.  
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Bilaga 1 – Metodbeskrivning NVI (SIS standard) 
Denna	bilaga	innehåller	en	kort	sammanfattande	metodbeskrivning	för	SIS	standard	SS	
199000:2014	Naturvärdesinventering	avseende	biologisk	mångfald	(NVI)	–	
genomförande,	naturvärdesbedömning	och	redovisning9.		

	

Det	huvudsakliga	syftet	med	en	NVI	är	att	beskriva	och	värdera	naturområden	av	betydelse	för	
biologisk	mångfald	i	ett	avgränsat	område.	NVI:n	resulterar	i	avgränsning	av	områden,	
naturvärdesklassning,	objektbeskrivningar,	artlista	med	naturvårdsarter	samt	en	övergripande	
rapport.	Naturvärdesbedömning	görs	utifrån	bedömningsgrunderna	biotop	och	arter	(figur	1).		

Bedömningsgrund biotop 
Denna	bedömningsgrund	omfattar	två	aspekter:	biotopkvalitet	och	sällsynthet/hot.	En	
helhetsbedömning	av	biotopvärdet	görs	utifrån	bedömningar	av	båda	aspekterna.	Biotopvärdet	
bedöms	på	en	fyrgradig	skala	(obetydligt,	visst,	påtagligt	och	högt),	se	figur	1.		

	
Figur 1. Bedömningsgrunderna för NVI. Matrisen visar hur utfall av bedömningsgrunderna art respektive biotop 
leder till en viss naturvärdesklass. Figur hämtad ur standarden (SIS, 2014).  

Biotopkvalitet	är	olika	faktorer	som	formar	biotopen,	t.ex.	grad	av	naturlighet	(påverkan),	
ekologiska	processer,	strukturer,	element,	naturgivna	förutsättningar	etc.		

Sällsynta	biotoper	avser	biotoper	som	är	mindre	vanliga	inom	ett	visst	geografiskt	område.		

	
9 Standarden i sin helhet kan köpas från SIS förlag.  
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Bedömningsgrund arter 
Denna	bedömningsgrund	omfattar	två	aspekter:	naturvårdsarter	och	artrikedom.	Artvärdet	
bedöms	på	en	fyrgradig	skala	(obetydligt,	visst,	påtagligt	och	högt),	se	figur	1.		

Naturvårdsarter	indikerar	att	ett	område	har	naturvärde,	att	området	har	förutsättningar	att	
vara	artrikt	eller	att	naturvårdsarten	i	sig	själv	är	av	särskild	betydelse	för	biologisk	mångfald.	
Naturvårdsarter	är	ett	samlingsbegrepp	för	bl.a.	skyddade	arter	enligt	artskyddsförordningen,	
rödlistade	arter,	typiska	arter	(Natura	2000)	och	signalarter	(ex.	framtagna	artlistor	från	
Skogsstyrelsen	och	Jordbruksverket).	Bedömningen	för	naturvårdsarter	ska	grunda	sig	på	
faktiska	fynd	av	arter	från	inventeringen,	Artportalen	eller	annat	kunskapsunderlag	och	värdet	
bedöms	utifrån	både	antalet	olika	naturvårdsarter,	arternas	livskraft	och	hur	goda	indikatorer	
de	är	för	naturvärde.	

Artrikedom	ska	bedömas	utifrån	artantal	eller	artdiversitet	och	är	en	viktig	bedömningsgrund	
framförallt	i	naturtyper	där	kunskapen	om	naturvårdsarter	är	bristfällig.		

Naturvärdesklasser 
En	samlad	bedömning	av	det	inventerade	objektets	naturvärdesklass	görs	utifrån	utfallet	för	
bedömningsgrunderna	biotop	och	arter.	I	standarden	finns	en	matris	som	ger	inventeraren	
vägledning	till	vilken	klass	som	ska	sättas	utifrån	områdets	biotopvärde	och	artvärde	(figur	2).	
Om	inventeraren	inte	kan	ge	ett	säkert	resultat	för	naturvärdesklass	ska	det	anges	att	
bedömningen	är	preliminär.		

	
Figur 2. Schematisk bild av ett inventeringsområde med naturvärdesobjekt och landskapsobjekt. Figur hämtad ur 
standarden (SIS, 2014).  

Objekt	med	naturvärdesklass	utgör	naturvärdesobjekt.	I	standarden	finns	följande	
naturvärdesklasser:		

• högsta	naturvärde	naturvärdesklass	1	–	störst	positiv	betydelse	för	biologisk	mångfald		

• högt	naturvärde	naturvärdesklass	2	–	stor	positiv	betydelse	för	biologisk	mångfald		

• påtagligt	naturvärde	naturvärdesklass	3	–	påtaglig	positiv	betydelse	för	biologisk	
mångfald		

• visst	naturvärde	naturvärdesklass	4	–	viss	positiv	betydelse	för	biologisk	mångfald	
(Naturvärdesklass	4	är	ett	tillägg	och	ingår	inte	i	beställning	enligt	grundutförande)	
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Landskapsobjekt	kompletterar	naturvärdesobjekt	och	innebär	att	naturvärde	av	
landskapsekologisk	karaktär	ska	redovisas	som	geografiska	områden	(se	figur	2).	Dessa	kan	
avgränsas	när	landskapets	betydelse	för	biologisk	mångfald	uppenbart	är	större	eller	av	annan	
karaktär	än	de	ingående	naturvärdesobjektens	betydelse.		

Lågt	naturvärde	är	de	områden	som	inte	uppfyller	kriteriet	för	att	utgöra	naturvärdesobjekt	och	
dessa	märks	inte	ut	på	kartor.	Områdenas	karaktär	ska	dock	beskrivas	i	rapporten	tillsammans	
med	den	allmänna	beskrivningen	av	hela	inventeringsområdets	natur.		

Övrigt	område	kallas	den	yta	som	ingår	i	inventeringsområdet	men	som	inte	avgränsas	som	
naturvärdesobjekt.	Området	kan	då	antingen	utgöras	av	lågt	naturvärde	(se	ovan)	eller	av	
naturvärde	men	att	objektet	är	mindre	än	den	minsta	karteringsenheten	i	beställd	
detaljeringsgrad	(se	nedan).			

Nivå och detaljeringsgrad 
En	NVI	kan	beställas	och	utföras	på	olika	nivåer	och	med	olika	detaljeringsgrad.	Det	finns	dels	
förstudienivå	(där	fältinventering	inte	ingår)	och	dels	fältnivå	(där	både	förstudiearbete	och	
fältinventering	ingår).		

Vid	NVI	på	förstudienivå	identifieras	naturvärdesobjekt	utifrån	studier	av	kartor	och	flygbilder	
samt	tillgängligt	kunskapsunderlag.	Vid	denna	nivå	är	det	tillåtet	att	låta	bli	att	klassa	områdena	
till	naturvärdesklass,	det	räcker	att	ange	”potentiellt	naturvärde”.	Naturvärdesbedömning	på	
förstudienivå	har	alltid	statusen	preliminär	bedömning.		

Vid	NVI	på	fältnivå	identifieras	områden	med	naturvärdesklass	1,	2	och	3	och	kan	göras	med	
olika	detaljeringsgrad	(se	tabell	1	nedan).	Identifiering	av	naturvärdesobjekt	med	
naturvärdesklass	4	är	ett	tillägg	(se	nedan)	och	ingår	inte	i	ordinarie	NVI	på	fältnivå.	

Tabell 1. Storlek på naturvärdesobjekt som ska kunna identifieras för NVI fältnivå med olika detaljeringsgrader.  

Detaljeringsgrad Storlek på naturvärdesobjekt 

Fält – översikt En yta av >1 ha alternativt ett linjeformat objekt med en längd på >100 meter och en 
bredd på >2 meter. 

Fält – medel En yta av >0,1 ha alternativt ett linjeformat objekt med en längd på >50 meter och en 
bredd på >0,5 meter. 

Fält – detalj En yta av >10 m2 alternativt ett linjeformat objekt med en längd på >10 meter och en 
bredd på >0,5 meter. 

	

Tillägg 
NVI	på	förstudienivå	och	NVI	på	fältnivå	kan	kompletteras	med	ett	eller	flera	av	nedanstående	
tillägg.	Dessa	tillägg	kan	avse	hela	eller	delar	av	inventeringsområdet.		

Naturvärdesklass 4 

Tillägget	Naturvärdesklass	4	innebär	att	även	naturvärdesobjekt	av	denna	klass	avgränsas.	
Tillägget	kan	göras	på	både	förstudie-	och	fältnivå.		

Generellt biotopskydd 

Tillägget	Generellt	biotopskydd	innebär	att	alla	områden	som	omfattas	av	det	generella	
biotopskyddet	enligt	miljöbalken	7	kap	11§	och	förordningen	om	områdesskydd	ska	identifieras	
och	kartläggas,	oavsett	storlek.		
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Värdeelement 

Tillägget	Värdeelement	innebär	att	element	som	är	särskilt	viktiga	för	inventeringsområdets	
naturvärde	ska	eftersökas,	kartläggas	och	redovisas.	Detta	för	att	det	ska	vara	möjligt	att	kunna	
se	var	värdeelementen	i	området	förekommer,	oavsett	om	de	ligger	inom	ett	naturvärdesobjekt	
eller	inte.	Tillägget	ska	göras	i	fält.		

Kartering av Natura 2000-naturtyp 

Tillägget	Kartering	av	Natura	2000-naturtyp	innebär	att	eventuella	Natura	2000-naturtyper	
inom	inventeringsområdet	ska	identifieras	och	avgränsas,	samt	att	dess	status	ska	bedömas.	
Detta	görs	enligt	Naturvårdsverkets	manualer	för	inventering	av	olika	Natura	2000-naturtyper.	
Tillägget	ska	göras	i	fält.		

Detaljerad redovisning av artförekomst 

Tillägget	Detaljerad	redovisning	av	artförekomst	innebär	att	förekomster	av	naturvårdsarter	ska	
redovisas	på	karta	eller	med	koordinater	med	en	noggrannhet	på	10–25	meter	(beroende	på	
satellitmottagning).	Tillägget	innebär	inte	att	arterna	eftersöks	noggrannare,	men	att	varje	
påträffad	förekomst	redovisas	med	större	noggrannhet.	Tillägget	ska	göras	i	fält.		

Fördjupad artinventering 

Tillägget	Fördjupad	artinventering	innebär	att	specifika	arter	eller	artgrupper	inventeras.	
Metodik	och	tidpunkt	anpassas	efter	de	arter/artgrupper	som	eftersöks	samt	efter	syftet	med	
naturvärdesinventeringen.	Inventeringen	ska	utföras	under	den	säsong	då	arten/artgruppen	är	
möjlig	att	identifiera	och	lämplig	att	inventera.	Tillägget	ska	göras	i	fält.		

Genomförande 
Standarden	beskriver	hur	en	NVI	ska	genomföras	med	avseende	på	förarbete,	utförande	samt	
vad	en	rapport	och	redovisning	måste	innehålla.	Där	finns	även	anvisningar	för	hur	ett	
naturvärdesobjekt	ska	avgränsas,	det	vill	säga	vad	som	får	ingå	i	samma	naturvärdesobjekt.		

I	standarden	finns	definitioner	och	beskrivningar	av	naturtypsindelning.	I	den	tekniska	
rapporten	finns	även	en	vägledning	vid	naturvärdesbedömning	för	varje	naturtyp.		

Fynd	av	naturvårdsarter	ska	registreras	i	Artportalen	eller	motsvarande	nationell	databas	för	
artobservationer	i	samband	med	redovisningen.		
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Bilaga 2 – Objektförteckning NVI  
Naturvärdesobjekt nr 1  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt 
naturvärde 

Skog och träd Hällmarkstallskog Påtagligt 
biotopvärde 

Obetydligt artvärde  

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Olikåldrigt med förekomster av äldre tall och sparsamt med död 
ved. Solexponerade hällar med ljung och enbuskar med värden 
för såväl pollinerare som för eventuella grod- och kräldjur. 
Förekomst av en naturvårdsart som inte riktigt uppnår visst 
naturvärde då den var endast var sparsamt förekommande i 
medelstora kuddar. 

Blåmossa  

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Objektet består av en olikåldrig hällmarkstallskog med 
förekomster av äldre tall och sparsamt med död ved. I utkanterna 
av objektet finns även inslag av gran och björk i lägre partier 
varav enstaka klent hålträd av björk samt en grov ek i utkanten 
mot gång- och cykelbanan med stor hålighet i död gren. Denna 
ek räknas som ett så kallat Särskilt skyddsvärt träd.  
I objektet finns lav- och mossklädda hällar samt öppna hällar i 
solexponerade lägen med block och sten samt svackor av ljung 
och med enbuskar. I lägre partier växer mer blåbär. 
Det förekommer även enstaka blöta surdråg. 

- 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Areal (ha) 

Säker 1,35 

Inventerare 

Ann-Sofie Lindén 

Inventeringsdatum 

2020-11-25 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 2  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Skog och träd Blandskog Påtagligt 
biotopvärde 

Visst artvärde  

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Förekomster av ädellövträd av ek i olika åldrar och dimensioner 
varav minst två är grova. Sparsamt med död ved. Delvis 
solexponerade hällar, block och sten med värden för eventuella 
grod- och kräldjur. Förekomst av fyra naturvårdsarter. 

Brudbröd, liljekonvalj, enstaka blåsippa 
samt födosökande stjärtmes 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Objektet består av en blandskog i kuperad terräng med berg i 
dagen där några hällar är solexponerade under delar av dagen. 
Trädskiktet utgörs till stor del av ek i olika åldrar varav en i mitten 
av objektet är grov och vidkronig och en ek i utkanten av objektet, 
väster om gång- och cykelbanan, som även den är grov. Förutom 
ek finns i västra och mellersta delarna även tall och björk i 
trädskiktet där stjärtmesar födosökte vid inventeringstillfället. 
Buskskiktet utgörs av stora, fina enbuskar samt av eksly, nypon 
och kaprifol och i fältskiktet finns främst gräs men även stensöta 
och blommande örter av smultron, blåsippa, brudbröd, kärleksört, 
liljekonvalj, nävor, blåbär och lingon. 
Förutom berg i dagen finns även block och sten med enstaka 
stenröse i objektet i delvis solexponerat läge. Död ved 
förekommer endast sparsamt. 
Objektet är mer öppet och solexponerat i öster där trädskiktet är 
relativt glest av ekar på cirka 20 – 40 centimeter i diameter.  

- 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Areal (ha) 

Säker 0,97 

Inventerare 

Ann-Sofie Lindén 

Inventeringsdatum 

2020-11-25 

Bild  Övriga kommentarer  
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Bilaga 3 – Naturvårdsarter  
I	tabellerna	nedan	redovisas	naturvårdsarter	från	Callunas	fältinventering	och	från	Callunas	utsök	av	arter	i	Analysportalen	och	övriga	källor.	
Arterna	presenteras	med	information	om	sällsynthet,	signalvärde	och	ekologi.		
De	arter	som	listas	är	relevanta	för	denna	NVI	och	kan	knytas	till	inventeringsområdet.	Naturvårdsarter	som	knyts	till	något	av	
naturvärdesobjekten	listas	även	i	bilagan	för	naturvärdesobjekt,	så	där	kan	alltså	utläsas	i	vilket	naturvärdesobjekt	arten	hittats.	
	

Callunas fältinventering 

Förklaringar till tabellrubrikernas förkortningar:  
RL 20 = rödlistan från år 2020 FD = fågelarter listade i bilaga 1-3 i EU:s fågeldirektiv 

RL 15 = rödlistan från år 2015 ASF = skyddad art enligt Artskyddsförordningen 

ÅGP = åtgärdsprogram för hotade arter 50% = negativ trend för fåglar, 50 % minskning 1975-2005 

Tu = Tuva signalarter, 2017 (ängs- och betesmarksinventering) PFS = prioriterade fågelarter Skogsvårdslagen 

Si = signalarter Skogsstyrelsen Ca = Callunas naturvårdsart 

N2 = typiska arter Natura 2000 (funna i Natura 2000-habitat) Sk = skyddsklass (fynduppgifter) 

AD = arter listade i bilaga 2, 4, 5 i EU:s Art- och habitatdirektiv  

 

Art RL 20 RL 15 ÅGP Tu Si N2 AD FD ASF 50% PFS Ca Sk Information 

Fåglar                             

Stjärtmes 
Aegithalos 
caudatus 

                     x   

Typisk art för: 

Landhöjningsskog (9030) 

Lövsumpskog (9080) 

Svämlövskog (91E0) 

Taiga (9010) 

 

Förekommer i löv- och blandskog. Ökande art som 

dock kräver ett stort inslag av lövträd och fungerar 

möjligen bäst som signalart i bland- och barrskog. 

Kärlväxter                             
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Art RL 20 RL 15 ÅGP Tu Si N2 AD FD ASF 50% PFS Ca Sk Information 

Blåsippa 
Hepatica 
nobilis 

               9 §         

Typisk art för: 

Nordlig ädellövskog (9020) 

Näringsrik granskog (9050) 

Ek-avenbokskog av måratyp (9170) 

Uppspruckna kalkstenshällmarker (8240) 

 

Blåsippa (Hepatica nobilis) är fridlyst enligt 9 § i 

hela landet. 

Brudbröd 
Filipendula 
vulgaris 

      x                  

Typisk art för: 

Silikatgräsmarker (6270) 

Enbuskmarker (5130) 

 

Brudbröd är en stark signalart för bete och är 

kväveskyende men kalkgynnad. Den klarar 

av en viss igenväxning.  

Liljekonvalj 
Convallaria 
majalis 

               9 §         

Typisk art för: 

Näringsfattig ekskog (9190) 

Ek-avenbokskog av måratyp (9170) 

 

Liljekonvalj (Convallaria majalis) är fridlyst enligt 9 § 

i Södermanlands län. 

Revlummer 
Lycopodium 
annotinum 

            V   9 §         

Arten har enligt art- och habitatdirektivet ett sådant 

unionsintresse att insamling i naturen och 

exploatering kan bli föremål för särskilda 

förvaltningsåtgärder. Arten finns upptagen i bilaga 5 

till art- och habitatdirektivet. 

 

Lummerväxter: Samtliga arter av familjen 

Lycopodiaceae är fridlysta enligt 9 § i hela landet. 

Mossor                             
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Art RL 20 RL 15 ÅGP Tu Si N2 AD FD ASF 50% PFS Ca Sk Information 

Blåmossa 
Leucobryum 
glaucum 

        x  V             

Typisk art för: 

Lövsumpskog (9080) 

Svämlövskog (91E0) 

Taiga (9010) 

 

När mossan förekommer i mycket stora kuddar 

indikerar den höga naturvärden där skogen har en 

lång period av orördhet och stabila förhållanden. 

Mindre sjok visar på lämplig miljö under en mer 

begränsad tid. 

 

Arten har enligt art- och habitatdirektivet ett sådant 

unionsintresse att insamling i naturen och 

exploatering kan bli föremål för särskilda 

förvaltningsåtgärder. Arten finns upptagen i bilaga 5 

till art- och habitatdirektivet. 
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Bilaga 4 – Övriga artfynd 
Redovisning	av	de	för	inventeringsområdet	relevanta	övriga	artfynd,	utöver	naturvårdsarterna	i	bilaga	3,	inklusive	information	om	deras	
sällsynthet,	signalvärde	och	ekologi.		
	
Förklaringar till tabellrubrikernas förkortningar:  
RL 20 = rödlistan från år 2020 FD = fågelarter listade i bilaga 1-3 i EU:s fågeldirektiv 

RL 15 = rödlistan från år 2015 ASF = skyddad art enligt Artskyddsförordningen 

ÅGP = åtgärdsprogram för hotade arter 50% = negativ trend för fåglar, 50 % minskning 1975-2005 

Tu = Tuva signalarter 2017 (ängs- och betesmarksinventering) PFS = prioriterade fågelarter Skogsvårdslagen 

Si = signalarter Skogsstyrelsen Sk = skyddsklass (fynduppgifter) 

N2 = typiska arter Natura 2000 (funna i Natura 2000-habitat)  K = källa (C=Callunas fynd, A=Artportalen, Ö=övriga fynd). 

AD = arter listade i bilaga 2, 4, 5 i EU:s Art- och habitatdirektiv   

 

Art RL 20 RL 15 ÅGP Tu Si N2 AD FD ASF 50% PFS Sk Information K 

Däggdjur                            

Igelkott 
Erinaceus 
europaeus 

Nära 

hotad 

(NT) 

                      Rödlistekriterium 2020: A2a 

En observervation i maj 2020, Korallvägen 29 

A 

Fåglar                            

Näktergal 
Luscinia 
luscinia 

                4 § x     En observation av sjungande individ strax öster 

om ristippen, maj 2020 

A 

Grod- och 
kräldjur                           

 

Skogsödla 
Zootoca 
vivipara 

                

4 §, 

5 §, 

6 § 

      

Skogsödla (Lacerta vivipara) är fridlyst enligt 6 

§ i hela landet. Undantag (11 §): Trots förbudet 

i 6 § får i fråga om kopparödla, mindre 

vattensalamander, skogsödla, vanlig groda, 

vanlig padda och åkergroda 1. ägg (rom) och 

larver (yngel) samlas in, om a) det sker i liten 

omfattning för studie av äggets eller larvens 

A 
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Art RL 20 RL 15 ÅGP Tu Si N2 AD FD ASF 50% PFS Sk Information K 
utveckling till djur, b) det insamlade materialet 

eller, när det har utvecklats till djur, djuret 

snarast återutsätts på den plats där materialet 

samlades in, och c) insamlingen inte har något 

kommersiellt syfte, eller 2. enstaka exemplar 

tillfälligt fångas in för studie, om exemplaret 

inte flyttas från den plats där det fångades och 

snarast släpps tillbaka på den platsen. 

 

En observation i nordvästra delen av 

inventeringsområdet av födosökande individ, 

augusti 2020. 
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Ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad hamnverksamhet i 
Oxelösunds hamn samt tillstånd till vattenverksamhet och 
dispens från förbudet mot dumpning  
 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tillstyrka förslag om befintlig 
tillståndsgiven och utökad hamnverksamhet på Oxelösunds Hamn AB i Oxelösund under 
förutsättning att hänsyn tas till följande: 

1. Bullerreducerande åtgärder ska genomföras så att den framtida hanteringen 
av skrot och RoRo inte stör omgivningen mer än den befintliga verksamheten. 

2. Vidta tillräckliga åtgärder för att minimera damning från den sökta 
verksamheten, speciellt i närliggande områden såsom vägar och 
bostadsområden. 

3. Transporter från verksamheten som sker på allmän väg behöver fungera 

tillsammans med den allmänna trafiken samt att Diskussioner om transporter 

ska fortsätta i samråd med kommunen och Oxelösunds hamn så att man är 

överens om de lösningar som väljs. 

4. Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning  

Oxelösunds hamn AB (nedan Oxelösunds hamn) har inkommit med en ansökan om 
tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) för bolagets verksamhet i Oxelösund till 
Miljöprövningsdelegationen. Ansökan har skickats på remiss till Oxelösunds kommun och 
ska besvaras senast 11 juni 2021. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har av Mark- och 
miljödomstolen fått beviljats anstånd till den 16 juni 2021.  
 
Sedan nuvarande tillstånd erhölls har verksamheten utvecklats och 
godssammansättningen har delvis förändrats. Ytterligare förändringar av 
godssammansättningen förutses under den kommande femårsperioden. En del av denna 
förväntade förändring är hänförlig till SSABs planerade omställning av verksamheten i 
Oxelösund, från en malmbaserad ståltillverkning med koksverk och masugnar, till en järn- 
och skrotbaserad ståltillverkning med ljusbågsugn. SSABs gods står idag för ca 60 % av 
den totala årliga volymen hanterat gods över kaj i hamnen. I dessa volymer ingår en rad 
olika godsslag, såväl råvaror som färdiga produkter. Om den planerade omställningen i 
Oxelösund kommer till stånd kommer det bl.a. innebära en gradvis ökning av hanteringen 
av järn- och skrotråvara i hamnen jämfört med idag. – Citat från ansökan. 
 

mailto:andreas.edhag@oxelosund.se
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Ansökan avser yrkande om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet inom angivna 
fastigheter belägna i Oxelösunds kommun. 

För Oxelösunds kommun är det viktigt att kunna erbjuda och utveckla attraktivt boende, 
samtidigt som industrierna är viktiga för orten. Den begränsade ytan och omgivande kusten 
gör att det är svårt att undvika störningar från industrierna. De klagomål som är vanligast 
att kommuninvånare hör av sig till om till kommunen är buller, damning och transporter så 
detta yttrande fokuserar på dessa frågor. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden väljer att ge övergripande synpunkter då det är 
Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet och insatt i detaljfrågorna. 
 
 
Beslutsunderlag  
 
Tjänsteskrivelse 
 
Yttrande 
 
Kungörelse från Mark- och miljödomstolen 
 
Miljökonsekvensbeskrivning 
 
 
Camilla Norrgård Sundberg Andreas Edhag  
Miljö- och samhällsbyggnadschef Miljö- och hälsoskyddsinspektör  
 
  
 
 
Beslut till:  
Mark- och miljödomstolen 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

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

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Andreas Edhag
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0155-383 62
andreas.edhag@oxelosund.se

Nacka tingsrätt
Mark- och miljödomstolen
Box 69
131 07 Nacka

Dnr: MIL.2021.15

Fastighet: Oxelö 7:60, Oxelö 7:67 och Oxelö 7:72

Ärende: Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utökad
hamnverksamhet i Oxelösunds hamn

Ärendet
Oxelösunds kommun har givits möjlighet att lämna synpunkter med anledning av ansökan
och miljökonsekvensbeskrivning för Oxelösunds hamns verksamhet i Oxelösund.

Ärendet
Oxelösunds hamn AB (nedan Oxelösunds hamn) har inkommit med en ansökan om
tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) för bolagets verksamhet i Oxelösund till
Miljöprövningsdelegationen. Ansökan har skickats på remiss till Oxelösunds kommun och
ska besvaras senast 11 juni 2021. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har av Mark- och
miljödomstolen fått beviljats anstånd till den 16 juni 2021.

Ansökan avser yrkande om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet inom angivna
fastigheter belägna i Oxelösunds kommun.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning

För Oxelösunds kommun är det viktigt att kunna erbjuda och utveckla attraktivt boende,
samtidigt som industrierna är viktiga för orten. Den begränsade ytan och omgivande kusten
gör att det är svårt att undvika störningar från industrierna. De klagomål som är vanligast
att kommuninvånare hör av sig till om till kommunen är buller, damning och transporter så
detta yttrande fokuserar på dessa frågor.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden väljer att ge övergripande synpunkter då det är
Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet och insatt i detaljfrågorna.

Buller
I Miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs bullerfrågan. I och med den ökade hanteringen av
skrot och RoRo kan det uppstå ökat buller under dag- kvälls och nattetid enligt
miljökonsekvensbeskrivningen. Flera fastigheter än tidigare kommer att exponeras av

mailto:andreas.edhag@oxelosund.se
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buller från den sökta verksamheten. Den tilltänkta verksamheten kommer även att bidra till
ett ökat antal maxhändelser och en höjning av den ekvivalenta ljudnivån nattetid.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Oxelösund får med jämna mellanrum in
klagomål på buller från verksamheten. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anser att det
är viktigt att Oxelösunds Hamn ser över olika alternativ och väljer de som påverkar
omgivningen så lite som möjligt, samt att bullerreducerande åtgärder genomförs.

Damning
I Miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs damning. Den ökade hanteringen av skrot
bedöms kunna medföra en viss ökad damning från den tilltänkta verksamheten. Damning
från Oxelösunds hamn bedöms främst ha en lokal påverkan och enligt
miljökonsekvensbeskrivning men även ökad damning på vägar utanför
verksamhetsområdet såsom Gamla Oxelösundsvägen.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får in en del klagomål på just damning vid bland
annat Gamla Oxelösundsvägen. Förvaltningen anser att det är viktigt att vidta de åtgärder
som krävs för att minimera damningen specillt i närliggande områden såsom vägar och
bostadsområden.

Transport
I Miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs de externa transporter som sker via järnväg och
lastbil. Antalet transportrörelser för den sökta verksamheten kommer att öka. De
transporter som kommuninvånarna påverkas mest av är de interna lastbilstransporter som
sker mellan Oxelösunds hamn och SSAB.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden vill påpeka att då Gamla Oxelösundsvägen är en
allmän väg är det viktigt att de transporter som sker där fungerar tillsammans med den
allmänna trafiken. För att tillmötesgå samhällets och näringsaktörers efterfrågan och
önskemål om hållbar utveckling, bör eftersträvas att lasta om med fartyg inkommande gods
till transporter på järnväg i så stor utsträckning som möjligt. Det är också viktigt att de
diskussioner kring transporter som pågår mellan Oxelösunds hamn, SSAB och kommunen
fortsätter så att man hittar de bästa lösningarna för alla parter.



NACKA TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolea

KUNGÖRELSE
2021-05-05 , .

Aktbilaga 19
Mål nr. M 8339-20
Avdelning 4

Mark- och mUjödomstolen

Vid Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har^Oxelösunds Ham^ABanso, ktJm^
tiU^ård SlfoTtöTtt'och utökad hamnverksamhet i Oxelösunds hamn, Södermanlands län

sTmTuUsrånduUvattenverksamhet och dispens från förbudet motdumpmng. ^ ^^^^^^et^TO^^Ö^fasdg^;m:(:Wö7:60ochFemöre^^Ox^
koammlun7v^ksamheten^mfattas av kraven på specifik miljöbedömning enUgt 6 kap.

miljöbalken. En miljökonsekvensbeskrivning har getts in.
r med anledning av ansökan och miljökonsekvensbeskrivmngen sk^ages^^

s'kriffllgen'senas"tden"n^ai 2021. Målet kan komma att avgöras utan huvudförhandhng.
er skickas tiU Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Box 69, 131 O^Nacka

Xrp^posTmmdu nacka.7vdc£ng4@dom. se. Ange fullständ;gakontak, toJP^ och

g^naFvenre-postadressTyttrandet. Ange också domstolens målnummer M 8339-20.
Handungarna i målet finns tillgängUga pä domstolen och hos^aktf^araren AnneUe
LpngwaH, Kommuncenter, Järntorget 7, Oxelösund, tel. 0155-38U UU.
Kallelser och andra meddelanden införs i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och
Södermanlands Nyheter.

Sida l (av l)

O. domstolens behancmng av pe.onuppg. fte. se ̂ ^.ol^^^ä^^

Q

Besöksadress
Sicklastråket "l

Telefon
08-561 656 40

Öppettider
måndag-fredag
08:00-16:30

Postadress
Box 69
131 07 Nacka

E-post
mmd. nacka. avdehiing4@dom. se
Webbplats
www.nackadngsratt.domstol. se



NACKA TENGSRATT
Mark- och miljödomstolen

TIDSPLAN
Förslag
2021-05-05

AktbilagalS

Mål nr
M 8339-20 Avdelning 4
Anges vid kontakt med domstolen

Tidsplan för målets fortsatta handläesning

Maj 2021 - Målet kungörs.

11 juni 2021 - Sista dag för synpunkter med anledning av kungörelsen.

27 augusti 2021 - Sista dag för Oxelösunds Hamns yttrande med anledning av inkomna
synpunkter.

27 september 2021 - Sista dag för motparter, remissinstanser, m. fl. att inkomma med
synpunkter.

25 oktober 2021 - Sista dag för Oxelösunds Hamns yttrande.

November/december 2021 - Huvudförhandling.

Eventuella synpunkter på ovanstående tidsplan ska ges in till mark- och miljödomstolen
senast den 20 maj 2021.

Domstolen avser därefter att fastställa en tidsplan för målets fortsatta handläggning. När
denna är fastställd utgår domstolen från att anstånd inte kommer att begäras.

Elin Thyr
Telefon 08-561 65691

Dok.Id 700422
Postadress Besöksadress Telefon Telefax
Box 69 Sicklastråket l 08-56165640
131 07 Nacka E-post: mmd. nacka. avdelning4@dom. se

www.nackatingsratt.domstol. se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:30
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Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

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

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Emilia Torstensson

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Föreläggande förenat med vite gällande markundersökning på
del av Oxelö 8:20

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Med stöd av 2 kap, 26 kap 9, 14, 21, 22 §§ miljöbalken förelägger Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden i Oxelösunds kommun att XXX, ska:

1. Upprätta en provtagningsplan för miljöteknisk markundersökning av förorening på
den del av fastigheten Oxelö 8:20 som XXX arrenderat av
Oxelösunds kommun. Provtagningsplanen ska lämnas till Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen senast 8 veckor efter delgivning av detta beslut.
Provtagningsplanen ska bland annat innehålla:
- Beskrivning av undersöknings- och analysmetodik.
- Vilka ämnen som avses analyseras, med motivering. Analyserna ska åtminstone
omfatta undersökning av ämnen/föroreningar relaterade till båtverksamhet.
- Placering av provpunkter och valda analysparametrar för respektive punkt.

2. Utföra en miljöteknisk markundersökning på den del av fastigheten Oxelö 8:20 som XXX
arrenderat av Oxelösunds kommun, i enlighet med framtagen
provtagningsplan. Provtagningsplanen ska vara godkänd av Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen innan den miljötekniska markundersökningen
påbörjas.

3. Inkomma med rapport till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen efter utförd
miljöteknisk markundersökning senast 8 veckor efter att förvaltningen godkänt
provtagningsplanen, eller vid en senare tidpunkt som förvaltningen bestämmer.
Rapporten ska redovisa resultatet från provtagningen och en riskbedömning av
fastigheten.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att vid uteblivna redogörelser enligt ovan
förena föreläggandet med ett löpande vite om 20 000 kr var fjärde påbörjad vecka tills dess
att XXX inkommit med efterfrågade redogörelser.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar vidare med stöd av 27 kap 1 §
miljöbalken och Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens gällande taxa inom miljöbalkens
område att:

1.   XXX ska till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden betala 9189 kronor för handläggning
av ärendet.

Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen i Södermanlands län, se sista stycket i detta
beslut.
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Sammanfattning
På del av fastigheten Oxelö 8:20 har XXX hanterat båtar med service,
reparation, uppställning mm sedan 1985. Fastighetsägaren har sagt upp arrendet till sista
juni respektive sista september 2021. Det finns risk att verksamheten orsakat föroreningar i
marken.

Det finns ofta föroreningar i marken vid uppställningsplatser för fritidsbåtar. Det kan
exempelvis vara rester från båtbottenfärger som hamnat i marken genom spridning med
damm, flagor och spill från båtunderhåll. Föroreningarna kan spridas vidare med nederbörd
och vind. I båtbottenfärger finns till exempel organiska tennföreningar och metaller som kan
vara farliga för människor och skadliga för livet i hav och sjöar.

När en verksamhet avetableras ska verksamhetsutövaren återställa marken till den status
som den hade innan verksamheten ägde rum på platsen. En markundersökning bör utföras
om det finns misstankar om att marken påverkats av den tidigare användningen eller om
det finns okända fyllnadsmassor.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen skickade ut en skrivelse till XXX i
november respektive december 2020 där förvaltningen efterfrågade en tidsplan för
avetableringen. Då inget svar inkom skickade Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ett
förläggande till XXX i mars 2021 där det framgick att XXX bland annat skulle upprätta en
provtagningsplan senast två månader efter beslutet mottagits.

XXX har inte gett någon återkoppling på föreläggandet och tiden för senast
återkoppling har nu gått ut. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anser därför att ett
föreläggande förenat med löpande vite är nödvändigt tills efterfrågade åtgärder är inkomna.

Ärendet
22 oktober 2020 fick Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kännedom om att
verksamheten som XXX bedriver på del av Oxelö 8:20 ska avetableras då
arrendena av fastigheten går ut sista juni respektive sista september 2021.

På fastigheten Oxelö 8:20 har XXX hanterat båtar med service, reparation,
uppställning mm. under lång tid. XXX har arrenderat del av Oxelö 8:20 sedan
1985 för att bedriva båtverksamhet. Det finns risk att verksamheten orsakat att marken har
förorenats.

2020-11-23 respektive 2020-12-11 skickade Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen en
skrivelse till XXX I skrivelsen informerade förvaltningen att marken där
verksamheten bedrivits behöver undersökas och, i det fall den är förorenad, saneras innan
avetablering. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen informerade XXX att
förvaltningen ville ha in en tidsplan gällande avetablering, provtagning etc. senast sista
januari 2021.

Då inget svar inkom skickade Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2021-03-09 ett
föreläggande där det framgick att XXX skulle upprätta en provtagningsplan
senast två månader efter beslutet mottagits. I beslutet framgick även att efter
tillsynsmyndigheten godkänt provtagningsplanen skulle en miljöteknisk undersökning
genomföras samt en rapport upprättas.

XXX tog emot beslutet 2021-03-23 och mottagningsbevis återsändes till
förvaltningen.
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XXX har inte kontaktat eller skickat in något enligt föreläggandet inom dessa
två månader som han hade på sig. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anser därför att
ett föreläggande förenat med vite är nödvändigt

Motivering
Att undersöka och vid behov åtgärda förorenade områden är en del av arbetet för en
hållbar utveckling, ett arbete som vägleds av miljökvalitetsmålet ’Giftfri miljö’.
Miljökvalitetsmålet innebär bland annat att platser som blivit förorenade måste undersökas
och vid behov åtgärdas.

Det finns ofta föroreningar i marken vid uppställningsplatser för fritidsbåtar. Det kan
exempelvis vara rester från båtbottenfärger som hamnat i marken genom spridning med
damm, flagor och spill från båtunderhåll. Föroreningarna kan spridas vidare med nederbörd
och vind. I båtbottenfärger finns till exempel organiska tennföreningar och metaller som kan
vara farliga för människor och skadliga för livet i hav och sjöar.

När en verksamhet avetableras ska verksamhetsutövaren återställa marken till den status
som den hade innan verksamheten ägde rum på platsen. En markundersökning bör utföras
om det finns misstankar om att marken påverkats av den tidigare användningen eller om
det finns okända fyllnadsmassor.

Det aktuella området ligger precis intill Femöre kanal i Oxelösund. Det är viktigt att
undersöka området för att kunna se över eventuell föroreningssituation, göra
riskbedömningar samt analysera vilka spridningsvägar som finns.

Syftet med detta föreläggande är att undersöka om marken är förorenad och om det finns
risk för människors hälsa eller miljön. Eftersom XXX har arrenderat marken och bedrivit
båtverksamhet på den sedan 1985 fram till idag så finns det risk att marken blivit förorenad
av verksamheten under dessa år.

Ansvaret för ett förorenat område regleras i 2 och 10 kap. miljöbalken. Ansvaret innefattar
att undersöka, provta och eventuellt sanera eller på annat sätt åtgärda området. Enligt 10
kap. 2 § är det i första hand verksamhetsutövaren som är ansvarig för att undersöka
området där verksamheten bedrivits, därför riktas detta beslut till XXX.

Lagrum
2 kap. 2 § Miljöbalken
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig
den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och
omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.

2 kap. 3 § Miljöbalken
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs
för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig
verksamhet användas bästa möjliga teknik.

Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller
åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

26 kap. 9 § Miljöbalken
En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som
behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats
med stöd av balken ska följas.

26 kap. 14 § Miljöbalken
Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite.
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26 kap. 21 § Miljöbalken
Tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som
det finns bestämmelser om i denna balk eller i föreskrifter som meddelats med stöd av
balken, att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen.
Detsamma gäller också för den som annars är skyldig att avhjälpa olägenheter från sådan
verksamhet.

26 kap. 22 §Miljöbalken
Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan befaras medföra
olägenheter för människors hälsa eller miljön eller den som annars är skyldig att avhjälpa
en olägenhet från sådan verksamhet är skyldig att utföra sådana undersökningar av
verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen. Detsamma gäller den som
upplåter en byggnad för bostäder eller för allmänna ändamål, om det finns skäl att anta att
byggnadens skick medför olägenheter för människors hälsa.
Om det är lämpligare, får tillsynsmyndigheten i stället besluta att en sådan undersökning
ska utföras av någon annan och utse någon att göra undersökningen.

Om inte annat följer av 22 b § 2, ska den som är skyldig att utföra undersökningen ersätta
kostnaderna för en undersökning som någon annan utsetts att göra med det belopp som
tillsynsmyndigheten fastställer.

Beslut om undersökning får förenas med förbud att överlåta den berörda fastigheten eller
annan egendom till dess undersökningen är slutförd.

Avgift
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är tillsynsmyndighet enligt miljöbalken och
handlägger ärenden gällande förorenade områden. För sådan handläggning tas avgift ut
enligt kommunens gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. I
egenskap av verksamhetsutövare är Ni betalningsansvarig enligt taxan.

I tabellen nedan redovisas de arbetsmoment som utförts samt handläggningstid och
kostnad.

Arbetsmoment Tid Summa
Kommunicering, begäran att
inkomma med tidsplan för
avetablering av verksamhet

1 1021 kr

Föreläggande att inkomma
med provtagningsplan och
genomföra
miljöteknisk
markundersökning

4 h 4084 kr

Föreläggande att inkomma
med provtagningsplan och
genomföra
miljöteknisk
markundersökning förenat
med vite

4 h 4084 kr

Totalt 9 h 9189 kr

Upplysningar
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2021-06-03 MIL.2020.449

Om den miljötekniska undersökningen visar att det finns föroreningar som innebär risk för
människors hälsa eller miljön så kan Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden komma att
ställas krav på efterbehandlingsåtgärd.

Hur man överklagar
Den som vill överklaga Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut kan överklaga
till Länsstyrelsen i Södermanlands län. Skrivelsen skickas till, Oxelösunds kommun,
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 613 81 Oxelösund.

Överklagandet ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor från den dag
då beslutet mottogs. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den
ändring i beslutet som begärs. Ange även varför beslutet är oriktigt och de
bevis som ni vill åberopa till stöd för er talan.

Camilla Norrgård Sundberg Emilia Torstensson
Miljö- och samhällsbyggnadschef Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Beslut till:
Verksamhetsutövare/arrendator
Fastighetsägare
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Agnetha West
0155-381 12

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Svar på e-förslag – Sätt tillbaka sopkärlen längs cykelvägarna

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

E-förslaget anses besvarat.

2. Sammanfattning
Ett e-förslag har inkommit om antalet sopkärl utmed det allmänna gång- och cykelvägnätet.
Förslaget har fått 143 gillande och ska besvaras av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Förslagsställaren skriver:

” I nån form av konstig besparing beslutades det att ta bort 50% av sopkärlen längs
cykelvägarna i Oxelösund. Detta resulterar i att folk i vredesmod slänger bajspåsar där
sopkärlen satt förut för att poängtera. Det medför att en kommunanställda får åka och städa
upp detta endå. Sedan har jag reagerat på att den som tömmer sopkärlen åker samma
sträcka som tidigare det blir endast färre stopp. Fast det blir ju nu ssmma antal stopp
eftersom de måste plocka upp där folk slängt i högar där de tidigare satt sopkärl. Se över
hur ofta man behöver tömma dem istället.”

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har sett över nämnda besparingsåtgärd. Ett
arbete pågår och kommer att fortsätta där antalet sopkärl, placeringen av dem och med
vilken frekvens de behöver tömmas, utvärderas. I dagsläget har ett flertal sopkärl
återkommit och ett antal nya har satts upp på platser där de bedöms behövas. Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen har inte tagit emot uppgifter om extra tömningar där
sopkärlen tidigare funnits.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att e-förslaget bör anses
besvarat.

Beslutsunderlag
E-förslag – Sätt tillbaka sopkärlen längs cykelvägarna

Camilla Norrgård Sundberg Johan Rubin
Miljö- och samhällsbyggnadschef Gatuchef
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Beslut till:
Förslagsställaren (för kännedom)



E-förslag

Rubrik Sätt tillbaka sopkärlen längs cykelvägarna

Förslag

I nån form av konstig besparing beslutades det att ta bort 50% av sopkärlen längs cykelvägarna i Oxelösund. Detta

resulterar i att folk i vredesmod slänger bajspåsar där sopkärlen satt förut för att poängtera. Det medför att en

kommunanställda får åka och städa upp detta endå. Sedan har jag reagerat på att den som tömmer sopkärlen åker samma

sträcka som tidigare det blir endast färre stopp. Fast det blir ju nu ssmma antal stopp eftersom de måste plocka upp där folk

slängt i högar där de tidigare satt sopkärl. Se över hur ofta man behöver tömma dem istället.

Förslagsställare Sabina

Antal ja-röster 143

Sammanställning

av kommentarer
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Agnetha West
0155-381 12

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Svar på e-förslag – Utökad parkering på Jogersö

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

E-förslaget anses besvarat.

2. Sammanfattning
Ett e-förslag har inkommit om utökad parkering på Jogersö. Förslaget har fått 57 gillande
och ska besvaras av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Förslagsställaren skriver:

” Sommartid är det stora problem med parkerade bilar på Jogersö. Nu kommer också
företaget Upzone med ett koncept för höghöjdsbanor som kommer locka många företag
och privatpersoner och trycket kommer att öka på möjligheten att parkera. Det finns bra
mark att göra parkeringsplats på och som inte inskränker på verksamhet eller boende.
Trafiken förekommer redan så något ökat buller kommer inte tilltaga möjligen minska då
möjligheten kommer att finnas i början på Jogersövägen. Plats för parkeringsplatser finns
utmärkt på kartan som bifogas. Markförhållanden behöver givetvis undersökas utifall det är
möjligt. Men om man okulärt tittar så ser det bra ut . En ny parkering skulle underlätta
framkomligheten för boende, kolonister, åtkomst till badet, leveranser och besökande till
Nya källan och Jogersö camping.”

Jogersöparkeringen har idag plats för 189 parkerade bilar. Enligt Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen erbjuder den befintliga parkeringen tillräckligt med platser
för de som med bil utslaget på sommarhalvåret besöker Jogersö, även med tillkomst av ny
verksamhet. Vid de toppar med besökande till Jogersö som uppstår vid fint väder när
många samtidigt besöker havsbadet så finns risken att parkeringen blir full med
felparkerade bilar som följd. Detta är naturligtvis inte bra och är en fråga som kommunen
tar på största allvar. Kommunen planerar att på kort sikt särskilt informera om gällande
parkeringsbestämmelser på platsen och på lång sikt att arbeta än mer med goda
förutsättningar för ett mer hållbart resande, där besökare som har möjlighet att ta sig till
Jogersö på annat sätt än med bil gör det. Fler iordningsställda parkeringsplatser skulle
kunna fulla en funktion ett begränsat antal dagar per år, men nyttan av den funktionen
måste vägas mot den påverkan som ett sådant ingrepp gör på ett resmål som idag upplevs
naturskönt. Samt måste hänsyn tas till hur stor del av tiden dessa platser nyttjas. Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att i dagsläget finns tillräckligt med
parkeringsplatser på Jogersö.
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att e-förslaget bör anses
besvarat.

Beslutsunderlag
E-förslag – Utökad parkering på Jogersö

Camilla Norrgård Sundberg Johan Rubin
Miljö- och samhällsbyggnadschef Gatuchef

Beslut till:
Förslagsställaren (för kännedom)



E-förslag

Rubrik Utökad parkering på Jogersö

Förslag

Sommartid är det stora problem med parkerade bilar på Jogersö. Nu kommer också företaget Upzone med ett koncept för

höghöjdsbanor som kommer locka många företag och privatpersoner och trycket kommer att öka på möjligheten att parkera. Det

finns bra mark att göra parkeringsplats på och som inte inskränker på verksamhet eller boende. Trafiken förekommer redan så

något ökat buller kommer inte tilltaga möjligen minska då möjligheten kommer att finnas i början på Jogersövägen. Plats för

parkeringsplatser finns utmärkt på kartan som bifogas. Markförhållanden behöver givetvis undersökas utifall det är möjligt. Men

om man okulärt tittar så ser det bra ut . En ny parkering skulle underlätta framkomligheten för boende, kolonister, åtkomst till

badet, leveranser och besökande till Nya källan och Jogersö camping

Förslagsställare

Antal ja-röster 57

Sammanställning

av kommentarer
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Agnetha West
0155-381 12

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Svar på e-förslag – Offentlig hundrastgård

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

E-förslaget anses besvarat.

2. Sammanfattning
Ett e-förslag har inkommit om den offentliga hundrastgården vid Frösäng. Förslaget har fått
54 gillande och ska besvaras av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Förslagsställaren skriver:

” Förslag på att höja stängslet runt hundgården till minst 180 cm För att slippa bygglov så
är en höjd på 180 cm tillåtet, det är min önskan som lägsta höjd, gärna högre. Någon
frågade om hur högt stängslet är vid tennisbanorna. Det hade varit ypperligt med den
höjden. Vi vill känna oss trygga med att ha våra hundar lösa plus att dom som går på
utsidan också kan känna sig trygga att passera där.”

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tidigare fattat beslut om åtgärden att rusta upp
hundrastgården vid Ramdalen. I och med den åtgärden finns nu två hundrastgårdar som
brukas i Oxelösund. Enligt Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen erbjuder den
befintliga instängslingen tillräcklig avskärmning för att fylla funktionen som hundrastgård
och är jämförbar med andra kommuners offentliga hundrastgårdars instängsling.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att e-förslaget bör anses
besvarat.

Beslutsunderlag
E-förslag – Offentlig hundrastgård.

Camilla Norrgård Sundberg Johan Rubin
Miljö- och samhällsbyggnadschef Gatuchef
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Beslut till:
Förslagsställaren (för kännedom)



E-förslag

Rubrik Offentlig hundgård

Förslag

Först en förklaring:

Hundgårdens stängsel vid Frösäng är på tok för lågt för att kunna nyttjas av ALLA hundar som önskar att springa och leka av sig.

Nu är det mest anpassat för små hundar. Min hund som ännu är en valp hoppade väldigt snyggt och graciöst över stängslet när en

liten hund passerade på utsidan. Hon ville ju busa. Allt gick bra, som skönt var. Nu kan vi tyvärr inte gå dit någon fler gång. Dels

för att hon kan smita och dels för att hon kan skrämma andra människor eller själv bli biten av en redan kopplad hund på utsidan.

Jag har hört att flera andra personer som känner lika dant eftersom deras hundar också kan hoppa över staketet. Ärendet är alltså

inte en önskan enbart från mig. La en snabb fråga på fb där flera höll med. Någon sa att dennes hund lätt kommer över 120cm

staket. Där av så kan inte alla nyttja hundgården. Kan ju tilläggas att dom minsta hundarna kommer under staketet vid Frösäng.

Vissa raser är rymningsbenägna;)

Förslag:

Förslag på att höja stängslet runt hundgården till minst 180 cm För att slippa bygglov så är en höjd på 180 cm tillåtet, det är min

önskan som lägsta höjd, gärna högre. Någon frågade om hur högt stängslet är vid tennisbanorna. Det hade varit ypperligt med

den höjden. Vi vill känna oss trygga med att ha våra hundar lösa plus att dom som går på utsidan också kan känna sig trygga att

passera där. Ställ gärna in lite aktiviteter också, som olika storlekar på kabeltrummor eller något annat kul till hundarna.

Skulle detta gå igenom så får ni INTE minska på ytan för att minska på kostnaderna, det vore så ledsamt om det blir en

konsekvens av detta förslag. Ytan är mycket bra och större är aldrig fel!!

Även ramdalens staket är för lågt, men det då finns det 2 alt. att välja mellan.

Förslagsställare



Antal ja-röster 54

Sammanställning

av kommentarer



Tjänsteskrivelse 1(1)

Datum Dnr

2021-06-04 MSN.2019.20

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

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

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

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

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Camilla Norrgård Sundberg
0155-383 35

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Uppdrag att utreda farligt gods-transporter inom kommunen

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

Anser att ärendet är föredraget och avslutat.

2. Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har haft önskemål om att en utredning av farligt
gods-transporter ska göras. Förvaltningen har vid ett par tillfällen redovisat utredningar som
är gjorda utifrån de förändringar som är på gång både på SSAB och i Oxelösunds hamn
och där haft med egna jämförelser med hur denna fråga hanteras i andra kommuner.

Man har också haft presentationer från båda företagen där de redovisat vad som är på
gång och hur man hanterar detta. T.ex. har ny led för dessa transporter varit uppe till
diskussion vid ett flertal tillfällen, men då inget av de stora företagen har intresse av detta
så är det inte heller aktuellt för kommunen att driva frågan vidare, dels på grund av den
höga kostnaden men också för att en stor del av leden går över mark som kommunen inte
äger.

Den information som getts till nämnden är vad som finns i dagsläget. Ska kommunen göra
en fullständig utredning om farligt gods bör denna tas fram i samband med att
Översiktsplanen uppdateras för att ingå som ett underlag till den.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Camilla Norrgård Sundberg
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Beslut till:
Gatuchef
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Camilla Norrgård Sundberg
0155-383 35

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av kommunens
hantering av IT

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

Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-04 antas som yttrande i ärendet.

Förvaltningschefen ges i uppdrag att se över de frågor som nämnden rekommenderas av
revisionen att hantera.

2. Sammanfattning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Oxelösunds kommun granskat
kommunens hantering av IT, med syfte att bedöma om styrning, uppföljning och kontroll
kopplat till IT-området är ändamålsenlig och uppfyller verksamheternas krav på
ändamålsenlighet. Vidare bedöms huruvida roller och ansvar med avseende på IT-säkerhet
är ändamålsenliga.

Den sammanfattande bedömningen är att det finns en tillfredsställande styrning av
området. Det finns upprättade styrdokument, riktlinjer och rutiner för hanteringen av IT.
Däremot finns det brister i uppföljning av efterlevnad och kontroll beträffande
granskningsområdet.

Utifrån granskningen rekommenderas samtliga nämnder att:

 Utse kontaktpersoner i informationssäkerhetsfrågor vid respektive förvaltning.

 Säkerställa upprättande av förvaltningsplaner för samtliga system.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av den granskning som gjorts avseende
kommunens hantering av IT.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har ingen utpekad kontaktperson i
informationssäkerhetsfrågor, detta behöver utses av förvaltningen. En genomgång av
samtliga system som verksamheterna har och sedan säkerställa förvaltningsplaner för
detta behöver göras. Förvaltningschefen får i uppdrag att se över dessa två frågor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Missiv

Revisionsrapport
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Camilla Norrgård Sundberg
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Beslut till:
Förtroendevalda revisorerna
Förvaltningschef MSF



 
Revisorerna 

 
 
Till:       För kännedom:  
Kommunstyrelsen,     Kommunfullmäktige 
Kultur- och fritidsnämnden,    Nyköpings-Oxelösunds  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden,   Gemensamma servicenämnd 
Utbildningsnämnden,     
Vård- och omsorgsnämnden 

Granskning av kommunens hantering av IT 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Oxelösunds kommun granskat kommunens 
hantering av IT, med syfte att bedöma om styrning, uppföljning och kontroll kopplat till IT-området är 
ändamålsenlig och uppfyller verksamheternas krav på ändamålsenlighet. Vidare bedöms huruvida roller 
och ansvar med avseende på IT-säkerhet är ändamålsenliga.   

Vår sammantagna bedömning är att det finns en tillfredställande styrning av området. Det finns 
upprättade styrdokument, riktlinjer och rutiner för hanteringen av IT. Däremot finns det brister i 
uppföljning av efterlevnad och kontroll beträffande granskningsområdet.  

Kommunen har på övergripande nivå en tydlig roll- och ansvarsfördelning. Det finns en 
överenskommelse mellan Oxelösunds kommun och Nyköpings kommun beträffande drift och förvaltning 
av IT. IT-avdelningens ansvar är tydligt dokumenterat och kommunen har en tydlig 
systemförvaltarorganisation. Det framkommer dock indikationer på att roller och arbetsgång vid 
beställningar inte är helt tydliga för medarbetare vid förvaltningarna. Vidare saknas det kontaktpersoner i 
informationssäkerhetsfrågor som ska finnas vid respektive förvaltning.  

Vi bedömer att funktionalitet och säkerhet i systemen är tillräcklig. Det finns en tillfredställande styrning 
av driftsäkerheten och det sker systematiska tester av IT-miljön. Kommunen har en god kännedom kring 
samtliga verksamhetssystem och har klassat informationen för, i stort sett, samtliga system utifrån SKR:s 
verktyg KLASSA, vilket vi ser positivt på.   

Det genomfördes en översyn av IT- och informationssäkerhetsområdet under 2020, vilket vi ser positivt 
på. Inom ramen för denna identifierades vissa risker och åtgärder. Det saknas dock rutiner för att 
genomföra systematiska riskanalyser beträffande kommunens IT-hantering och informationssäkerhet. Vi 
bedömer det angeläget att kommunstyrelsen säkerställer att det genomförs systematiska riskanalyser 
beträffande kommunens hantering av IT och informationssäkerhet.  

I granskningen framkommer att rutiner kring upprättande av systemförvaltningsplan, loggkontroller och 
rutiner för hantering av behörigheter inte efterlevs fullt ut. Ansvaret ligger på 
systemförvaltarorganisationen. Vi bedömer att det bör finnas någon form av uppföljning för att säkerställa 
efterlevnad av rutinerna samt för att säkerställa att systemförvaltare har tillräckliga förutsättningar för att 
bedriva sitt uppdrag.    

Vi bedömer det angeläget att det genomförs kontinuerliga utbildnings- och informationssäkerhetsinsatser 
beträffande IT- och informationssäkerhet för samtliga medarbetare. Detta för att stärka efterlevnaden av 
gällande rutiner och främja en god säkerhetskultur.  

Det saknas en regelbunden uppföljning av de mål som finns inom IT- och informationssäkerhetsområdet. 
Kommunstyrelsen tar inte heller del av någon regelbunden återrapportering beträffande IT- och 
informationssäkerhet. Detta innebär att styrelsens helhetsbild av området och möjlighet att vidta åtgärder 
vid identifierade svagheter är ytterst begränsad.  

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

• Säkerställa att det genomförs systematiska riskanalyser beträffande kommunens hantering av IT 
och informationssäkerhet. 

• Säkerställa att det genomförs kontinuerliga utbildnings- och informationssäkerhetsinsatser 
beträffande IT- och informationssäkerhet för samtliga medarbetare. 

• Säkerställa en regelbunden uppföljning av de mål som finns inom IT- och 
informationssäkerhetsområdet, bland annat avseende Rutiner för IT-säkerhet. 

• Säkerställa att det genomförs en regelbunden uppföljning av efterlevnad av gällande rutiner. 
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Revisorerna 

• Tydliggöra rutinerna för incidentrapportering och synkronisera eventuella rutiner, riktlinjer och 
mallar. 

• Genomföra en översyn för att säkerställa att systemförvaltare har tillräckliga förutsättningar för 
att bedriva sitt uppdrag.  

• Besluta om en ny strategi samt säkerställa att det görs en översyn av nuvarande 
systemförvaltningsmodell. 

• Tillse att samtliga nämnder upprättar en handlingsplan som konkretiserar målen i Digital plan 
2018–2021. 

• Säkerställa att styrdokument som syftar till att omfatta bolagen, exempelvis rutiner för IT-
säkerhet, beslutas av kommunfullmäktige och fastställs av respektive bolagsstämma..   

Samtliga nämnder inom kommunen rekommenderas att:  

• Utse kontaktpersoner i informationssäkerhetsfrågor vid respektive förvaltning. 

• Säkerställa upprättande av förvaltningsplaner för samtliga system 

Rapporten överlämnas härmed till granskade nämnder. Revisorerna önskar svar från granskade 

nämnder till den 4 augusti 2021. 

 

Oxelösund den 23 mars 2021 

För kommunrevisorerna 

 

Eva Asthage    Mayvor Lundberg 

Ordförande    Vice ordförande 
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1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Oxelösunds kommun granskat 
kommunens hantering av IT, med syfte att bedöma om styrning, uppföljning och kontroll 
kopplat till IT-området är ändamålsenlig och uppfyller verksamheternas krav på 
ändamålsenlighet. Vidare bedöms huruvida roller och ansvar med avseende på IT-säkerhet 
är ändamålsenliga.   

Vår sammantagna bedömning är att det finns en tillfredställande styrning av området. Det 
finns upprättade styrdokument, riktlinjer och rutiner för hanteringen av IT. Däremot finns 
det brister i uppföljning av efterlevnad och kontroll beträffande granskningsområdet.  

Kommunen har på övergripande nivå en tydlig roll- och ansvarsfördelning. Det finns en 
överenskommelse mellan Oxelösunds kommun och Nyköpings kommun beträffande drift 
och förvaltning av IT. IT-avdelningens ansvar är tydligt dokumenterat och kommunen har 
en tydlig systemförvaltarorganisation. Det framkommer dock indikationer på att roller och 
arbetsgång vid beställningar inte är helt tydliga för medarbetare vid förvaltningarna. 
Vidare saknas det kontaktpersoner i informationssäkerhetsfrågor som ska finnas vid 
respektive förvaltning.  

Vi bedömer att funktionalitet och säkerhet i systemen är tillräcklig. Det finns en 
tillfredställande styrning av driftsäkerheten och det sker systematiska tester av IT-miljön. 
Kommunen har en god kännedom kring samtliga verksamhetssystem och har klassat 
informationen för, i stort sett, samtliga system utifrån SKR:s verktyg KLASSA, vilket vi ser 
positivt på.   

Det genomfördes en översyn av IT- och informationssäkerhetsområdet under 2020, vilket 
vi ser positivt på. Inom ramen för denna identifierades vissa risker och åtgärder. Det saknas 
dock rutiner för att genomföra systematiska riskanalyser beträffande kommunens IT-
hantering och informationssäkerhet. Vi bedömer det angeläget att kommunstyrelsen 
säkerställer att det genomförs systematiska riskanalyser beträffande kommunens 
hantering av IT och informationssäkerhet.  

I granskningen framkommer att rutiner kring upprättande av systemförvaltningsplan, 
loggkontroller och rutiner för hantering av behörigheter inte efterlevs fullt ut. Ansvaret 
ligger på systemförvaltarorganisationen. Vi bedömer att det bör finnas någon form av 
uppföljning för att säkerställa efterlevnad av rutinerna samt för att säkerställa att 
systemförvaltare har tillräckliga förutsättningar för att bedriva sitt uppdrag.    

Vi bedömer det angeläget att det genomförs kontinuerliga utbildnings- och 
informationssäkerhetsinsatser beträffande IT- och informationssäkerhet för samtliga 
medarbetare. Detta för att stärka efterlevnaden av gällande rutiner och främja en god 
säkerhetskultur.  

Det saknas en regelbunden uppföljning av de mål som finns inom IT- och 
informationssäkerhetsområdet. Kommunstyrelsen tar inte heller del av någon regelbunden 
återrapportering beträffande IT- och informationssäkerhet. Detta innebär att styrelsens 
helhetsbild av området och möjlighet att vidta åtgärder vid identifierade svagheter är 
ytterst begränsad.  

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

• Säkerställa att det genomförs systematiska riskanalyser beträffande kommunens 
hantering av IT och informationssäkerhet. 
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• Säkerställa att det genomförs kontinuerliga utbildnings- och 
informationssäkerhetsinsatser beträffande IT- och informationssäkerhet för samtliga 
medarbetare. 

• Säkerställa en regelbunden uppföljning av de mål som finns inom IT- och 
informationssäkerhetsområdet, bland annat avseende Rutiner för IT-säkerhet. 

• Säkerställa att det genomförs en regelbunden uppföljning av efterlevnad av gällande 
rutiner. 

• Tydliggöra rutinerna för incidentrapportering och synkronisera eventuella rutiner, 
riktlinjer och mallar. 

• Genomföra en översyn för att säkerställa att systemförvaltare har tillräckliga 
förutsättningar för att bedriva sitt uppdrag.  

• Besluta om en ny strategi samt säkerställa att det görs en översyn av nuvarande 
systemförvaltningsmodell. 

• Tillse att samtliga nämnder upprättar en handlingsplan som konkretiserar målen i Digital 
plan 2018–2021. 

• Säkerställa att styrdokument som syftar till att omfatta bolagen, exempelvis rutiner för 
IT-säkerhet, beslutas av kommunfullmäktige och fastställs av respektive bolagsstämma. 

 
Vi rekommenderar samtliga nämnder inom kommunen att:  
• Utse kontaktpersoner i informationssäkerhetsfrågor vid respektive förvaltning. 
• Säkerställa upprättande av förvaltningsplaner för samtliga system. 
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2. Inledning 

2.1 Bakgrund 

Offentlig verksamhet är som alla verksamheter i hög grad beroende av 
informationsteknologi (IT) i olika former. Samtliga av kommunens verksamhetsområden är 
beroende av fungerande IT-stöd. Detta gäller i allra högsta grad samhällskritisk 
verksamhet. IT har blivit en strategisk resurs för att uppnå ändamålsenlighet samt 
effektivitet i de verksamheter där kommunen verkar. 

En verksamhets beroende av IT medför dock risker i olika grad. Ett exempel är den ökade 
sårbarheten vid olika former av driftstörningar. Det är därför väsentligt att kartlägga hur 
IT-säkerhetsarbetet hanteras, avseende t.ex. kommunikation och underhåll.  

Det är väsentligt att det finns en strategisk styrning samt tillräcklig intern kontroll knutet 
till IT i kommunen. I Oxelösunds kommun är drift av ett flertal IT-system utlagda på extern 
leverantör, vilket i sin tur ställer krav på tydliga avtal samt en systematisk uppföljning.  

Revisorerna har utifrån sin risk- och väsentlighetsanalys 2020 beslutat att rikta en 
fördjupad granskning mot kommunens IT-hantering. 

2.2 Syfte och revisionsfrågor  

Syftet är att bedöma om styrning, uppföljning och kontroll kopplat till IT-området är 
ändamålsenlig och uppfyller verksamheternas krav på ändamålsenlighet. Vidare bedöms 
huruvida roller och ansvar med avseende på IT-säkerhet är ändamålsenliga.   
 

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:  

► Hur säkerställs informationssäkerhet samt funktionalitet och säkerhet i de IT-systemen 
som kommunen använder? 

► Är ansvarsfördelningen med avseende på IT tydlig? 
► Finns tydliga styrdokument (policy, riktlinjer) och följs efterlevnaden av dessa upp 

regelbundet? 
► Genomförs regelbundna riskanalyser med avseende på IT-området? 
► Hur arbetar kommunen med externa leverantörer av IT-system och stödtjänster? I 

synnerhet avseende upphandling, styrning och uppföljning av sådana tjänster? 
 

2.3 Ansvarig nämnd och avgränsning 

Granskningen avser kommunstyrelsen och samtliga nämnder på en övergripande nivå. 

Granskningen omfattar inte penetrationstester eller liknande av kommunens IT-system. 

Informationssäkerhet berörs till viss del inom ramen för rutinerna kring IT-hanteringen. 

Informationssäkerhets grundprinciper är: 
• Konfidentialitet (Informationen är otillgänglig för obehöriga) 
• Integritet (Säkerställa tillförlitlighet i informationen) 
• Tillgänglighet (av information) 

2.4 Revisionskriterier  

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som används i granskningen för 
analyser, slutsatser och bedömningar. Nedan beskrivs de revisionskriterier som ligger till 
grund för slutsatser och rekommendationer i granskningen.    
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► Mål och budget 2020–2022 
► Relevanta av fullmäktige antagna styrande dokument på området 
► COSO-modellen för intern kontroll 
► MSB:s metodstöd KLASSA 

I verksamheters arbete med ledningssystem för informationssäkerhet finns det vissa 
komponenter att beakta. MSB:s metodstöd är en bra utgångspunkt och är uppdelat på fyra 
metodsteg med tillhörande metoddelar: identifiera och analysera, utforma, använda och 
följa upp.  

 

I stort, bygger såväl LIS som COSO-modellen på liknande principer för styrning, vilket även 
appliceras på den interna kontrollen kring IT-hanteringen. COSO-modellen består av fem 
huvudkomponenter:  

• Kontrollmiljö (exempelvis ledarskapsresurser, ansvarsfördelning oh styrdokument), 
• riskanalys,  
• kontrollaktiviteter,  
• information och kommunikation (som hjälpmedel räknas exempelvis intranät och 

utbildning),  
• uppföljning. 
 

2.5 Metod  

Granskningen har genomförts som en intervju- och dokumentstudie. Intervjuer har 

genomförts med ansvariga/samordnande funktioner rörande IT i kommunen, se bilaga 1. 

Utöver vår interna kvalitetssäkring har samtliga intervjuade getts möjlighet att komma 

med synpunkter på rapportutkastet för att säkerställa att revisionsrapporten bygger på 

korrekta fakta och uttalanden. Granskningen har genomförts december 2020 – mars 

2021.  
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3. Resultat av genomförd granskning  

3.1 Styrning av IT-området 

Digital plan 2018–2021 
Kommunstyrelsen beslutade i 2017 om Digital plan 2018 – 2021. Syftet med den digitala 
planen är att ge stöd och vägledning i verksamheternas planering och genomförande av 
den digitala utvecklingen. Den digitala planen innehåller strategiska inriktningar och vägval 
gällande digital kompetens, delaktighet, trygghet, innovation, ledning, infrastruktur och 
hållbarhet. Kommunstyrelseförvaltningen svarar för att samordna och följa upp arbetet 
med handlingsplanen samt de uppsatta målen. För att omsätta planens syfte och mål ska 
planen kompletteras årsvis med en handlingsplan innehållande planerade insatser. Enligt 
uppgift har detta inte gjorts för respektive förvaltning. Det finns pågående processer för 
att ta fram planer vid utbildningsförvaltningen, äldreomsorgsförvaltningen och social- och 
omsorgsförvaltningen.  

Kommunstyrelseförvaltningen tar däremot fram en handlingsplan kring digital utveckling 
för två år framåt. Denna innehåller de planerade utvecklingsbehoven vid respektive 
förvaltning, baserat på ambitionerna i den digitala planen. Denna redovisas för IT-chefen 
och kommuncheferna, delvis för att säkerställa en långsiktig planering.  

Riktlinjer för IT-säkerhet i Oxelösunds kommun 
Riktlinjer för IT-säkerhet fastställdes av kommunchefen 2012. Riktlinjerna beskriver 
kommunkoncernens vilja och mål för drift och förvaltning av kommunens IT-resurser samt 
arbete med informationssäkerhet. Denna är, enligt intervjuade, gällande även för bolagen. 
Av riktlinjerna framgår roller och ansvarsområden. I riktlinjen framkommer även att det i 
kommunens årliga verksamhetsplan ska specificeras årsvisa mål samt direktiv för 
uppföljning, utvärdering och avrapportering.  

Rutiner för IT-resurser inom Oxelösunds kommun 
Kommunchefen antog i maj 2012 Rutiner för IT-resurser inom Oxelösunds kommun. I 
rutinerna för IT-resurser tydliggörs att ansvariga chefer är ytterst ansvariga för att 
medarbetare har nödvändiga kunskaper för att nyttja IT-resurser på ett säkert och effektivt 
sätt. Vid varje förvaltning ska det också finnas en kontaktperson i 
informationssäkerhetsfrågor. Detta saknas dock vid tiden för granskningen. I rutinerna för 
IT-resurser redovisas både gemensamma rutiner för kommunens och vem som är ansvarig 
för respektive område.  

 

3.1.1 Mål för området 

Inom området för granskningen har kommunen ett flertal mål. Målen återfinns främst i 
deras rutiner och riktlinjer. Nedan presenteras de mål som har bäring på 
granskningsområdet.  
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De mål som finns i Mål och budget 2020 samt den digitala planen följs upp inom ordinarie 
styrprocess med måluppföljning. Det finns ingen uppföljning av de mål som fastställts i 
kommunens rutiner eller riktlinjer med bäring på området.  Det finns inte heller någon 
samordnad uppföljning av efterlevnad av de olika styrdokumenten.  

 

3.1.2 Ansvarsfördelningen med avseende på IT   

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamheter. Av Reglemente för 
Oxelösunds kommuns kommunstyrelse framgår även att styrelsen ansvarar för 
utvecklingen av informationssystem, IT och kommunikation.  

Oxelösunds och Nyköpings kommuner har sedan juni 2010 ett organiserat samarbete 
genom nämnden ”Oxelösunds och Nyköpings kommuners gemensamma nämnd för intern 
service”. Nyköping kommun är värdkommun för nämnden.  Den Gemensamma 
Servicenämnden ansvarar för utvärdering och styrning av IT-enheten för att säkerställa att 
stödet svarar mot verksamhetsbehovet och att arbetet utförs enligt fastställda planer. 
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Sedan januari 2020 har kommunen en funktion med ansvar för 
informationssäkerhet/GDPR-samordnare. Informationssäkerhetsansvarig kallar till möten 
månadsvis med IT-strateg och säkerhetsstrateg för diskussion kring aktuella 
informationssäkerhetsfrågor, så som molnlagring men även åtgärder utifrån den 
genomgenomlysning som kommunen gjorde 2020 (se 3.2).  

Vidare har kommunen en extern resurs som är dataskyddsombud/personuppgiftsansvarig
1
. 

Den externa resursen är gemensam för flera kommuner i regionen. För ändamålet finns 
gemensamma Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen. Vidare finns 
personuppgiftsombud vid varje förvaltning. Det sker en regelmässig uppföljning av avtalet 
beträffande dataskyddsombudet med Flens kommun, som bjuder in till utvärdering. För 
närvarande är avtalet under omprövning då de samverkande kommunerna har blivit färre.  

Av rutiner för IT-resurser framgår att förvaltningschefer, chefer för centrala enheter och 
avdelningar samt enhetschefer ansvarar för att personalen inom verksamheterna får 
nödvändiga kunskaper för att IT-resurser ska kunna utnyttjas på ett säkert och effektivt 
sätt.  

Förvaltningschef respektive chef för central enhet är ansvarig för informationssäkerheten 
vid respektive verksamhet. Av rutiner för IT-resurser framgår att det vid varje förvaltning 
ska finnas en kontaktperson i informationssäkerhetsfrågor som kan medverka i information 
och erfarenhetsutbyte i dessa frågor. Enligt uppgift finns det, vid tiden för granskningen, 
inte uttalade kontaktpersoner för informationssäkerhetsfrågor.  

Förvaltningen ansvarar för säkerheten av den information som hanteras av verksamheten. 
Servicedesk samt drift och förvaltning av kommunövergripande verksamhetssystem 

(säkerheten i IT-miljön) hanteras däremot av IT-enheten
2
. IT-enheten är gemensam för de 

båda kommunerna, dock med Nyköpings kommun som värdkommun. Beställd tjänst 
levereras efter överenskommelse. Relationen mellan de båda kommunerna regleras i avtal. 
Oxelösund kommuns IT-strateg har till uppdrag att följa upp överenskommelsen med 
Nyköpings kommun. Detta innefattar ansvar för att följa faktureringen och 
kostnadsutvecklingen samt kravställa.    

 

3.1.3 Rollfördelning mellan Oxelösund och Nyköping 

Ansvarsfördelningen mellan Oxelösunds kommun och Nyköpings kommun styrs av 

samverkansavtalet/överenskommelsen
3
. Den gemensamma nämnden och respektive 

kommunstyrelse beslutar om förlängning av avtalet med två år i taget. Avtalet innefattar 
denna typ av (infrastruktur)leverans: 

• Servicesdesk,  
• drift och förvaltning,  
• produktförsörjning (arbetsplatser, utskriftsenheter).  

IT-enheten har även ett åtagande kring systemförvaltarsamordning och IT-säkerhetsfrågor 
(informationsklassningsarbete). Informationsklassning sker efter beställning av 

 
1
 Flens kommun, Gnestas kommun, Katrineholms kommun, Strängnäs kommun, Oxelösunds  

kommun och Vingåkers kommun samarbetar kring dataskyddsförordningen.   
Kommunerna har genom samarbetet utsett ett gemensamt dataskyddsombud samt tillsammans  
tagit fram dessa riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen 
2
 Undantaget telefonisystemet 

3
 Samarbetsavtal för Oxelösunds och Nyköpings kommuners gemensamma IT-verksamhet, 2015 – 2018 
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verksamheterna i Oxelösunds kommun. Av avtalet framgår att Oxelösunds kommuns 
beställarorganisation (IT-strateg, Oxelösund) ska hantera kravställning gentemot IT-
enheten. Av intervjuer med funktioner vid IT-enheten framgår dock att enskilda 
kravställningar även kan komma från tjänstemän inom Oxelösund kommuns förvaltningar 
och bolag som inte är systemansvariga.  

IT-enheten leds av en IT-chef direkt underställd kommundirektören i värdkommunen. 
Därutöver finns funktioner med ansvar för den tekniska säkerheten, samt två 
systemförvaltarsamordnare.  

Systemförvaltarsamordnarna stöttar de personer inom Oxelösunds kommun och Nyköpings 
kommun som är systemansvariga eller systemförvaltare. Därutöver har 
systemförvaltarsamordnarna i uppdrag att: 

• Stödja verksamheter med informationsklassning, 
• Stödja verksamheterna med att ta fram informationssäkerhetskrav vid 

upphandlingar, 
• Ta fram rutiner för systemförvaltning, 
• Stödja systemägare i arbetet med behörighetskontroll. 

I samarbetsavtalet regleras att kommunerna ska sträva efter att ha samma styrdokument, 
alternativt likställa innehållet i de olika styrdokumenten. Enligt intervjuade finns det en klar 
diskrepans inom detta område. Ett exempel är Oxelösund kommuns Digitaliseringsplan som 
inte är helt synkad med Nyköping kommuns e-strategi, bland annat avseende ambitioner 
och prioriteringar. Enligt intervjuade uppstår det flera gånger problem med krockar kring 
prioritering av projekt i de olika kommunerna. Inom ramen för IT-strategiforum (se 
beskrivning nedan) avser kommunerna enas om satsningar/prioriteringsförslag utifrån vad 
som framgår i de olika styrdokumenten. 

Av överenskommelsen framgår att verksamheterna ansvarar för att: 

• Vid förnyelse av verksamhetssystem, beakta möjligheterna till samordning med 
övriga verksamheter I de båda kommunerna.  

• Utarbeta verksamhetsplaner och systemförvaltarplaner (se även 3.1.4) 

Vidare framgår av överenskommelsen att det finns tre forum för samverkan. Dessa 
beskrivs nedan. 

IT-strategiforum 
Det finns ett gemensamt forum för att hantera strategiska frågor kring prioriteringar inom 
IT- och informationssäkerhetsområdet. Varje kvartal träffas IT-chef (Nyköping), E-strateg 
(Nyköping), Kommundirektör (Nyköping), Kommunchef (Oxelösund) och IT-strateg 
(Oxelösund) för att diskutera strategiska frågor.  

IT-verksamhetsform 
Dessa möten sker mellan IT och verksamheterna på ledningsnivå. Syftet är att förankra 
planerna och ha en löpande dialog kring verksamhetsutveckling och utbildning. Det 
framgår dock att detta forum inte längre är aktivt efter beslut i IT-strategiforum. 

 

IT-referensforum 
Därutöver finns även ett ”IT-referensforum” med syfte att ha en löpande dialog mellan IT 
och verksamheterna på operativ nivå. Oxelösunds kommun har representation från 
samtliga förvaltningar och bolag. Där finns möjligheter att undersöka synergier mellan 
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förvaltningar som har samma typ av uppdrag, även förvaltningar i Nyköpings kommun. IT-
chef och operativa funktioner från IT är med på mötet. Dagordning och protokoll skrivs.    

 

3.1.4 Styrning av IT 

Systemförvaltningsmodell - modell för styrning av IT 

Av Systemförvaltningsstrategi 2015-2016, beslutad av kommunstyrelsen i maj 2015, 
gällande för Oxelösund och Nyköpings kommun framgår även mål och ansvarsfördelning 
mellan IT-enheten och verksamheterna. Av Oxelösunds kommuns systemförvaltningsmodell 
framgår bland annat att kommunen ska:  

• verka för en proaktiv systemförvaltning 
• ha en tydlig fördelning av ansvar  
• ha en strategisk styrning,  

► där en systemförvaltningsstrategi på 2-5 år beslutas av kommunstyrelsen. 
Enligt uppgift har ingen ny strategi tagits fram efter den som beslutats i maj 
2015.  

• ha en taktisk styrning 
► Systemägare beslutar om förvaltningsplan 

• ha en operativ styrning 
► Löpande uppföljning kring systemet, ex. loggkontroller 

Kommunens Organisation och Systemförvaltningsplan för Oxelösund och Nyköping utgör en 
mall för planeringsunderlag. Planen ska sedan utgöra ett styrinstrument och stöd för det 
operativa arbetet med aktuella system eller objekt. Det är systemägaren som ansvarar för 
att förvaltningsplanen tas fram.  

Enligt intervjuade finns önskemål om att IT-enheten ska ha en större roll i ansvaret för 
verksamhetsutveckling genom digitalisering. Av överenskommelsen kommunerna emellan 
framgår emellanåt att IT-enheten ska stödja verksamhetsutveckling med IT genom att:  

• tillhandahålla kompetens och resurser för beredning och förslag till förbättringar 
avseende övergripande IT-arkitektur 

• utveckla Nyköpings och Oxelösunds kommuners IT-miljö 

Av Oxelösunds kommuns systemförvaltningsmodell framgår att IT-styrningen innebär att: 
1. Verksamheten kravställer/efterfrågar utveckling/support och hanterar framdriften 
2. IT-enheten stödjer verksamheten 
3. Leverantören utför ändringarna 

En utmaning som beskrivs av de intervjuade är skillnaden i arbetssätt, efterlevnad av 
rutiner och uppföljningen inom området. De båda kommunerna har olika arbetssätt, 
resurser och kompetens kring framdriften av verksamhetsutveckling genom digitalisering. 
Kommunstyrelseförvaltningen fastställer dock en handlingsplan kring digital utveckling för 
två år framåt med de planerade utvecklingsbehoven vid respektive förvaltning. Denna 
avser underlätta planeringen för IT-enheten beträffande resurser. Intervjuade uppger dock 
att planeringsprocesserna inte är synkroniserade kring förfrågningar om exempelvis 
förändringar i drift och förvaltning av system och att ad hoc förfrågningar kan komma med 
kort framförhållning. Det finns däremot systemansvariga vid förvaltningarna som upplever 
att det vore fördelaktigt med större flexibilitet kring förfrågningar med kort 
framförhållning.  
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Kommunen har fastställt systemägare och systemförvaltare för de olika systemen. Dessa 
personer har huvudsakligen andra tjänster inom förvaltningarna och avsätter delar av 
tjänsterna till uppdraget som systemförvaltare. Några av de tillfrågade systemförvaltarna 
uppger att de inte har tillräckligt med tid för att utföra alla de arbetsuppgifter som krävs 
inom ramen för uppdraget som systemförvaltare. Det finns exempel på system där en 
förvaltningsplan inte har upprättats och loggkontroller samt behörighetskontroller inte har 
genomförts.  

Det finns relevanta utbildningsplaner och checklistor för utbildning av systemägare och 
systemanvändare som inkluderar IT- och informationssäkerhet. Vidare finns kvartalsvisa 
forum för systemförvaltare med olika teman och stöd för upprättande av 
förvaltningsplaner.  

Support och felanmälan tillhandahålls under kontorstid av tilldelad systemansvarig som i 
sin tur kontaktar IT-support vid behov. Respektive systemägare har en teknisk 
systemansvarig (TSA) vid IT-enheten för stöd kring tekniska frågor. Det finns tillfrågade 
systemansvariga som uppger att svarstiden inte alltid är tillfredställande. 

 

3.2 Riskanalyser 

Det finns flera risker kopplat till IT-hanteringen och informationssäkerhet. De 
påverkansfaktorer som är lämpliga för en organisation att ta i beaktande är:  

• Externa faktorer, så som lagstiftning och marknad 
• Interna faktorer, så som resurser, avtal och struktur 
• Relationer, som kunder/brukare, klienter, partners  

Det bör finnas en systematisk plan för förnyade riskutvärderingar. 

Under januari 2020 genomfördes en översyn av kommunens arbete med 
informationssäkerhet på uppdrag av kommunchefen. Kommunstyrelseförvaltningens 
säkerhetsstrateg, IT-strateg och GDPR-samordnare fick i uppdrag att kartlägga 
informationssäkerhetsarbetet med utgångspunkt i gällande lagkrav och regler. 
Kartläggningen skulle vidare mynna ut i en handlingsplan med åtgärder. De delar som 
kartlades och analyserades i kommunens översyn var: 

• Ansvar, styrning och organisation 
• Utbildning och information 
• Avbrott och kontinuitet 
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• Hantering av känsliga handlingar  
• Incidenthantering 
• Informationsklassning av system  
• Behörighets- och loggkontroll 
• Upphandling 
• Signalskydd 

I samband med riskanalysen upprättades en handlingsplan med åtgärder fördelade på 
kortsiktiga åtgärder (akuta) och långsiktiga. Åtgärdslistan innefattade åtta åtgärder, varav 
fyra var av långsiktig karaktär. Exempelvis att utbilda medarbetare och upprätta vissa 
rutiner, bland annat riktlinjer för informationssäkerhet vid upphandling. Dessa åtgärder har 
inte genomförts vid tiden för granskningen. Av de kortsiktiga åtgärderna har tre (av fyra) 
åtgärdats vid tiden för granskningen. Den åtgärd som återstår avser en informationsinsats 
som bland annat berör personuppgifter. Enligt intervjuade har kommunen inte kommit fram 
till hur omfattande insatsen ska vara samt vilken målgrupp som ska nås.  

Det saknas rutiner för att genomföra systematiska riskanalyser på övergripande nivå 
beträffande kommunens IT-hantering och informationssäkerhet. 

Respektive systemansvariga ska årligen ta fram riskanalys och kontinuitetsplan i enligt med 
systemförvaltningsplanen. 2014 och 2015 gjordes en årsvis samordnad uppföljning av 
planerna för alla system. Sedan 2016 har det dock inte genomförts någon samordnad 
uppföljning av dessa då medarbetarna upplevde uppföljningen som en rapportering snarare 
än ett verktyg för planering. Därmed saknas nu en samordnad kontroll över dessa. 
Ansvaret för genomförandet ligger dock fortsatt på de systemansvariga. Några av de 
tillfrågade systemförvaltarna uppger att det finns exempel på system där en 
förvaltningsplan inte har upprättats. 

Vidare ska det vid förändringar i IT-system göras riskanalys kring 
informationssäkerhetsområdet i de fall risker identifieras i förändringsbegäran. Detta ska 
genomföras av den systemägare som ansvarar för förändringsbegäran.  

 

3.3 Funktionalitet och säkerhet i IT-systemen 

Några av de komponenter som vi vill se ska finnas på plats avseende IT och 
informationssäkerhet, baserat på praxis kring intern kontroll, innefattar bland annat: 

• Kännedom om alla tillgångar med information, såväl fysiska som system och mjukvara 
• Att kommunen har fastställda systemägare och informationsägare  
• Att klassificering av information sker efter en systematisk modell 
• Att det finns krav på hantering av extern media och kryptering 
• Att det sker en periodisk rensning av behörigheter 
• Att tillgången till nätverken är begränsad 
• Att det finns vägledningar för lösenordshantering 
• Det finns rutiner för back-up och virusskydd 
• Att det sker en bevakning av nätverket (brandvägg etc) 
• Att det finnas sätt för att identifiera avvikelser, utreda och hantera avvikelser. Därefter 

utvärdera åtgärderna och skapa ett lärande för reducering eller eliminering av framtida 
liknande avvikelser. 

 
Kommunen har kartlagt samtliga system och fördelat systemansvariga för de respektive 
systemen. Vidare har kommunen har dokumenterade rutiner för: 
• IT-säkerhet 
• IT-resurser 
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• Lösenordshantering 
• E-post och känslig information 
• Upphandling av IT-system 

• Behörighetstilldelning 
• Säkerhetskopiering och backup 
• Incidenthantering 
• Personuppgiftsrapporter 
 
Kommunen har en egenkontroll som varje enhet ska göra årligen. Egenkontrollen är 
uppbyggd kring Checklista för årlig kontroll av verksamhetens säkerhet. I denna ingår IT-
säkerhetsfrågor. Bland annat huruvida medarbetare känner till rutiner för felanmälan, 
driftavbrott, lösenordsbyte och sekretessbelagda uppgifter. Verksamheterna ska årligen 
skicka in ifylld checklista till kommunens säkerhetsstrateg. Under 2020 erhöll 
säkerhetsstrategen enbart checklistor från 34 av kommunens 41 enhetschefer. Om 
verksamheterna identifierar brister ska dessa hanteras av enhetschef inom ramen för en 
handlingsplan. Det sker ingen uppföljning från centralt håll kring hur enheterna arbetar 
med att åtgärda eventuella brister.  

Informationsklassning 

Syftet med klassning är att säkerställa att informationen har ett tillräckligt skydd  
under informationens ”livscykel”. Det som ska tydliggöras med klassningen är hur 
informationen får användas: 
• Hur man får lagra informationen (kryptering) 
• Hur man får dela informationen 
• Får man visa informationen 
• Hur raderas informationen på ett säkert sätt?  

Oxelösund kommun har genomfört informationsklassningar av all digital information i de 
mest väsentliga IT-systemen i enlighet med Rutin för Informationssäkerhetsklassning vid 
extern åtkomst. Informationsklassningen har skett utifrån SKL:s verktyg KLASSA4. Enligt 
uppgift återstår att klassa informationen i några system, exempelvis mindre system med 
ytterst få användare eller system som inte kopplar upp sig mot internet. Klassificeringen 
genomförs av systemförvaltarsamordnare vid Nyköpings IT-enhet och innefattar 
informationsklassning samt handlingsplan. Respektive systemägare och systemförvaltare 
ansvarar för att åtgärda de eventuella brister som identifieras i handlingsplanen. Det sker 
ingen samordnad kontroll eller uppföljning av dessa handlingsplaner.  

Vid förändringar i systemet finns en blankett för Förändringsbegäran. Inom ramen för 
denna krävs ställningstaganden kring huruvida förändringen påverkar 
informationsklassningen, om det krävs någon ny registrering kring 
personuppgiftsbehandling samt behov av riskanalys. Registrering av kommunens 
personuppgiftsbehandling i de olika verksamhetssystem har genomförts i samband med 
införandet av dataskyddförordningen. Enligt uppgift ska kommunens 
personuppgiftsansvarig under 2021 gå igenom samtliga system med 
personuppgiftsansvariga vid respektive förvaltning för att säkerställa att allt finns 
registrerat.  

Styrning av driftsäkerhet 
Vad gäller funktionaliteten i IT-systemen finns en, av Oxelösund kommun, fastställd 
priolista för de system som kommunen arbetar i. Det finns inga fastställda SLA-nivåer, utan 

 
4
 Informationsklassning är en metod som hjälper verksamheten att välja rätt åtgärder som skyddar 

informationen. 
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alla system ska driftsättas omedelbart vid driftavbrott. Prioriteringslistan förtydligar vilket 
system som ska åtgärdas först om flera system skulle gå ned. I de fall molntjänster är 
förlagda på en tredje part finns avtal med specificeringar vad gäller servicenivån (SLA5). 
Bland annat specificering av andel tid med driftavbrott som accepteras för de olika 
systemen.  

Av Rutin för säkerhetskopiering framgår att IT-enheten säkerhetskopierar/tar backup av all 
data, inklusive system, efter en rutin som bygger på daglig, veckovis och månatlig intervall 
(baserat på vilken säkerhetsklass systemet fått, A-D). Backuperna förvaras i IT-enhetens 
sekundärhall åtskilda från driftservrarna. Regelbundna tester sker av kopiornas läsbarhet. 

Systematisk testning  
Det finns rutiner för att systematiskt genomföra penetrationstester och sårbarhetsanalyser 

av IT-miljön, såväl som cybersäkerhetsanalyser
6
. Detta har gjorts både internt (av 

Nyköpings IT-enhet) och med hjälp av externt konsultstöd. Syftet är att identifiera 
svagheter i systemen.     

Incidentrapportering  
Vid incidenter ska felanmälan göras till systemansvarig samt incidentrapport upprättas 
enligt mall. Det finns en Rutin för Incidenthantering, upprättad av IT-enheten den 18 
februari 2014, reviderad den 20 juni 2016. I denna anges att den som ”äger ärendet i 
Nilex ansvarar för att skriva incidentrapporten.” i Platina. Det finns även en mall/blankett 
för incidentrapport, upprättad av systemförvaltarsamordnare vid IT-enheten.  

Av Rutin för incidentrapportering framgår att avrapportering sker till IT-chef och 
systemansvarig. Vidare anges att det för verksamhetssystem rörande Oxelösunds kommun 
även ska skickas en rapport till IT-strateg. Detta sker huvudsakligen vid större incidenter 
rörande systemen. Vid kris eller omfattande störning ska även rapportering ske till TiB, 
kommunchef och IT-strateg.  

Av de gemensamma ”Riktlinjerna för tillämpning av dataskyddsförordningen framgår bl a 
”För att hantera en personuppgiftsincident ska det finnas en incidentgrupp bestående av IT-
chefen, säkerhetsansvarig och jurist (eller motsvarande funktion), samt samordnare och 
dataskyddsombud”. Incidentgruppen ska tillsammans med den som upptäckt incidenten 
utan onödigt dröjsmål kartlägga incidenten, göra en inledande bedömning och vidta 
nödvändiga åtgärder för en omedelbar begränsning av skadan.  

 

3.4 Externa leverantörer av IT-system och stödtjänster 

Vid upphandlingar finns fastställda IT- och informationssäkerhetskrav som ska inkluderas 
vid inköp av IT-relaterade produkter eller tjänster. Detta enligt fastställda Rutiner för IT-
resurser. Enligt uppgift finns det exempel på tillfällen då fastställda krav inte har tagits med 
av beställare vid IT-relaterade upphandlingar.  

Det finns rutiner på plats vid IT-enheten för att teckna individuella sekretessavtal med de 
konsulter som stödjer verksamheten med testning av kommunernas IT-miljö. I Processen 

 
5
 Ett SLA, eller serviceavtal, är ett avtal som uppförs mellan kund och leverantör, med avsikt att garantera en 

överenskommen nivå av service och support. 
6
 Bland annat CIS topp 20 Cybersäkerhetsanalys är ett internationellt säkerhetsramverk och verktyg som 

används för att analysera organisationens IT-miljö. Tester sker inom 20 områden (även kallat kritiska 
kontrollpunkter).  
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Införande av ny IT-lösning finns även beskrivet att upprättande av 
personuppgiftsbiträdesavtal ska ske. Enligt uppgift används SKR:s standardmall för 
personuppgiftsbiträdesavtal. 

I de fall molntjänster är förlagda på en tredje part finns avtal med specificeringar vad gäller 
servicenivån (SLA7). 

 
7
 Ett SLA, eller serviceavtal, är ett avtal som uppförs mellan kund och leverantör, med avsikt att garantera en 

överenskommen nivå av service och support. 



  

16 
 

4. Vår bedömning 

Styrdokumenten för Oxelösunds kommun och Nyköpings kommun korrelerar inte alltid. Det 
finns olika ambitioner uttryckta i respektive kommuns styrdokument. Detta skapar 
svårigheter för IT-driften när det gäller prioritering av projekt och åtgärder. Det finns 
krockar kring de digitala ambitionerna som avses hanteras inom strategiska forum men 
inte är helt tydliggjord. Enligt intervjuade finns önskemål om att IT-enheten ska ha en 
större roll i ansvaret för verksamhetsutveckling genom digitalisering. Denna fråga bör 
rimligen hanteras inom ramen för framtida förnyelse av avtalet.  

Riktlinjer för IT-säkerhet avser gälla även för bolagen. Vi konstaterar dock att 
styrdokumentet inte har beslutats av fullmäktige, kommunstyrelsen, moderbolagets VD 
eller bolagens styrelser. Vi bedömer att så bör ske för att styrdokumentet ska vara gällande 
även för bolagen.   

Utifrån systemförvaltningsmodellen framgår att kommunen ska ha en strategi beslutad av 
kommunstyrelsen som sträcker sig över 5 år som mest. Vi noterar att ingen ny strategi har 
tagits fram sedan 2015. Vi bedömer att kommunstyrelsen bör besluta om en ny strategi 
samt säkerställa att det görs en översyn av nuvarande systemförvaltningsmodell. 

Av den digitala planen framgår att planen ska kompletteras årsvis med en handlingsplan 
som konkretiserar målen och fastställer planerade insatser. Enligt uppgift har detta inte 
gjorts för respektive förvaltning. Vi bedömer att kommunstyrelsen bör säkerställa att så 
sker.   

Vid varje förvaltning ska det finnas en kontaktperson i informationssäkerhetsfrågor. Detta 
saknas dock vid tiden för granskningen. Vi bedömer det angeläget att kommunen utser 
kontaktpersoner i informationssäkerhetsfrågor vid respektive förvaltning.  

Det saknas rutiner för att systematiskt genomföra riskanalyser beträffande kommunens IT-
hantering och informationssäkerhet. Vi bedömer att kommunstyrelsen behöver tillförsäkra 
att det genomförs systematiska riskanalyser av kommunens IT-hantering samt 
informationssäkerhetsområde.  

Det finns parallella rutiner för incidentrapportering, både blanketter och system. Vi 
bedömer att kommunen behöver tydliggöra rutinerna för incidentrapportering och 
synkronisera eventuella rutiner, riktlinjer och mallar. 

Kommunen har omfattande riktlinjer, rutiner och mallar vilket ställer krav på tillräcklig 
kunskap hos medarbetare som vardagligen hanterar systemen. Vi noterar att modellen för 
styrning av IT ställer höga krav på att verksamheterna har resurser och kompetens för att 
hantera framdriften av eventuella utvecklingsbehov. Respektive chef ansvarar för att 
medarbetarna har tillräcklig kunskap. Det sker dock ingen uppföljning av detta. Det finns 
utbildningsplaner för systemansvariga. Kommunen har uppmärksammat att det finns ett 
behov av informations- och utbildningsinsatser kring informationssäkerhet. Vi bedömer det 
angeläget att kommunen genomföra utbildnings- och informationsinsatser beträffande 
både informationssäkerhet och IT-hantering. Sannolikt kan säkerhetsstrategens underlag 
beträffande medarbetarnas kännedom om rutinerna utgöra ett underlag för vilka insatser 
som det finns behov av.  

Vi bedömer även att Oxelösund kommun behöver genomföra informationsinsatser för att 
tillse att beställarorganisationen är tydlig för samtliga medarbetare inom 
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kommunkoncernen, samt att kravställningar gentemot Nyköping kommun huvudsakligen 
hanteras genom denna.  

Det finns en årlig checklista för viss uppföljning av efterlevnad kring IT-säkerheten. Det 
sker däremot ingen samordnad kontroll av efterlevnad av de mål som finns beträffande IT- 
och informationssäkerhet, exempelvis i rutiner för IT-säkerhet.  
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5. Svar på revisionsfrågor  

Oxelösund den 23 mars 2021 

 

Madeleine Gustafsson  Jan Darrell 

Verksamhetsrevisor, EY  Certifierad kommunal revisor, EY 

Revisionsfråga Svar 

Är ansvarsfördelningen med 
avseende på IT tydlig? 

Delvis. Relationen med Nyköping kommun beträffande 
IT regleras i samverkansavtal.  Det finns utmaningar 
kopplat till de olika prioriteringarna i Oxelösund och 
Nyköping.  Det finns en tydlig styrning av IT med 
fastställd systemförvaltarorganisation. Det 
framkommer dock indikationer på att roller och 
arbetsgång vid beställningar inte är helt tydliga för 
medarbetare vid förvaltningarna. Vidare saknas det 
kontaktpersoner i informationssäkerhetsfrågor som ska 
finnas vid respektive förvaltning. 

Finns tydliga styrdokument 
(policy, riktlinjer) och följs 
efterlevnaden av dessa upp 
regelbundet? 

Delvis. Det finns relevanta styrdokument men saknas en 
regelbunden uppföljning av efterlevnad, bland annat 
avseende Riktlinjer för IT-säkerhet. Kommunens 
checklista för systematiskt säkerhetsarbete innebär en 
viss kontroll av efterlevnad, men denna är inte 
tillräcklig.  

Genomförs regelbundna 
riskanalyser med avseende på 
IT-området? 

Nej. Det genomfördes en översyn av IT- och 
informationssäkerhetsområdet under 2020. Inom 
ramen för denna identifierades vissa risker/åtgärder.  
Det genomförs riskanalyser vid förändringsbegäran. Det 
saknas dock rutiner för att genomföra systematiska 
riskanalyser beträffande kommunens IT-hantering och 
informationssäkerhet. 

Hur säkerställs 
informationssäkerhet samt 
funktionalitet och säkerhet i 
de IT-systemen som 
kommunen använder? 

Det finns relevanta rutiner. Kommunen har god 
kännedom om systemet och en tydlig 
systemförvaltarorganisation. All information i de 
väsentliga systemen har klassats. Det finns en styrning 
av driftsäkerheten och genomförs tester. Vi noterar att 
modellen för styrning av IT ställer höga krav på att 
verksamheterna har resurser och kompetens för att 
hantera framdriften av eventuella utvecklingsbehov. 

Hur arbetar kommunen med 
externa leverantörer av IT-
system och -stödtjänster? I 
synnerhet avseende 
upphandling, styrning och 
uppföljning av sådana 
tjänster? 

Det finns rutiner på plats vid IT-enheten för att teckna 
individuella sekretessavtal med de konsulter som 
stödjer verksamheten med testning av kommunernas IT-
miljö. I de fall molntjänster är förlagda på en tredje part 
finns avtal med specificeringar vad gäller servicenivån 
(SLA). 
Vid upphandlingar finns fastställda IT- och 
informationssäkerhetskrav som ska inkluderas vid inköp 
av IT-relaterade produkter eller tjänster.  
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6. Bilaga: Källförteckning 

Intervjuade funktioner 
 
• Kommunchef, Oxelösunds kommun 
• Ekonomichef, Oxelösunds kommun 
• IT-strateg, kommunstyrelseförvaltningen, Oxelösunds kommun 
• IT-chef, Nyköpings kommun  
• Systemförvaltarsamordnare, IT enheten Nyköpings kommun 
• Systemutvecklare, IT-enheten Nyköpings kommun 
 
Synpunkter har även inhämtats från: 
• Säkerhetsstrateg, kommunstyrelseförvaltningen, Oxelösunds kommun 
• Utbildningschef, Oxelösunds kommun 
• Systemansvarig, utbildningsförvaltningen 
• Systemansvarig, kulturförvaltningen 
• Systemansvarig, vård- och omsorgsförvaltningen 

 
Dokument  
• Mål och budget 2020 
• Reglemente för Oxelösunds kommuns kommunstyrelse, beslutad av fullmäktige den 19 

september 2018. 
• Reglemente för Oxelösunds och Nyköpings kommuners gemensamma nämnd för intern 

service, antagen 2017 
• Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2020 – 2022 
• Digital plan 2018–2021 
• Riktlinjer för IT-säkerhet i Oxelösunds kommun 
• Rutiner för IT-resurser inom Oxelösunds kommun 
• Riktlinjer för tillämpningen av dataskyddsförordningen, beslutad av kommunstyrelsen 

den 6 mars 2019 
• Bilaga 8 – Personuppgiftsincident, rutiner och intern rapport 

• Organisation och Systemförvaltningsplan 
• Systemförvaltningsstrategi 2015-2016, beslutad av kommunstyrelsen maj 2015 
• Förteckning över systemansvariga 
• Oxelösunds kommuns systemförvaltningsmodell 
• Checklista för systematiskt säkerhetsarbete 

• Urval av sju inkomna checklistor från enheterna 2020 
• Checklista för utbildning till systemansvarig 
• Mall, förändringsbegäran 
• Mall, incidentrapport 
• Utbildningsmaterial, Introduktion för nya system- och tjänsteförvaltare 
• Kravspecifikation, upphandling, informationssäkerhetskrav 
• Rutin för Incidenthantering, upprättad av IT-enheten 2014-02-18, reviderad 2016-06-

20 
• Rutin för Informationssäkerhetsklassning vid extern åtkomst, upprättad av IT-enheten 

2017-01-20 
• Rutin för säkerhetskopiering, upprättad av IT-enheten 2012-11-20 reviderad 2014-11-

28.  
• Samarbetsavtal för Oxelösunds och Nyköpings kommuners gemensamma IT-

verksamhet, 2015 – 2018 



Sammanträdesprotokoll Blad 1

Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2021-06-15

Utdragsbestyrkande

(10) 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 samhälls-
byggnadsnämnden.

Redovisningen innebär inte att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får ompröva
eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden fritt att återkalla en lämnad delegation.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreläggs utövad delegationsrätt från

Johan Hemmingson Beslut om avskrivning
Beslut om avslut av ärende
Bygglov och startbesked
Marklov och startbesked
Föreläggande om komplettering
Rättidsprövning
Startbesked
Slutbesked

Maj

Sofie Eklöf Beslut om avskrivning
Bygglov och startbesked
Föreläggande om komplettering
Startbesked

Maj

Rebecka Lundgren Beslut om avslut av ärende
Föreläggande om komplettering
Strandskyddsdispens
Startbesked
Slutbesked

Maj

Stephanie
Strömberg

Beslut om bygglov
Bygglov och startbesked
Föreläggande om komplettering
Startbesked
Slutbesked

Maj

Andreas Edhag Beslut om registrering livsmedelsverksamhet
Beslut om tillstånd BDT-avslopp
Saneringsintyg fartyg
Yttrande alkoholtillstånd

Maj

Anneli Alfredsson Yttrande över vattenverksamhet Maj



Sammanträdesprotokoll Blad 2

Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2021-06-15

Utdragsbestyrkande

Emilia Torstensson Beslut om avslut av klagomålsärende
Beslut om avgift för handläggning av ärende

Maj

Johan Rubin Fällning av träd
Dispens från lokala trafikföreskrifter
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad
Transporttillstånd
Yttrande markupplåtelse
Yttrande tung och bred transport

Maj

Camilla Norrgård
Sundberg

Föreläggande om komplettering
Bygglov och startbesked

Maj



 

BALANSLISTA MSN 1 (1)

Datum   
2021-06-15 
 

  

 

     
 

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

Höjdgatan 26 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
0155-305 34 (fax) registrator@oxelosund.se

 

Ärendemening / ärendenummer Ansvarig Beslutsdatum 
och § 

Uppdrag/sammanfattning B/MI Uppdrag 
klart/åter-
rapportering 

Farligt gods-transporter  2019-06-10 § 51 Uppdrag att utreda farligt gods-transport inom 
kommunen 

Muntlig information varje kvartal 

B 
 
MI 

Q2 2021 
 
Sept, Dec, Mars 

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 
 

 2020-03-18 § 25 Skriftlig redovisning varje kvartal B Varje kvartal 

Klimatanpassning Jogersövägen Göran Deurell 2020-05-25 § Uppdrag att utreda hur Jogersövägen 
kan klimatanpassas för att klara en 
havsnivå med en statistisk återkomsttid 
på minst 200 år

B Q2 2021 

Välkommen-skylten Johan Rubin 2020-05-25 §  Uppdrag att utreda och ta fram andra  
alternativ än dagens blomsterplantering till 
välkommen-skylten

B Q4 2021 

Parkeringsplatser badplatser Johan Rubin  Information M Q2 2021 

Parkeringsutredning Johan Rubin   B Q2 2021 

Bygg Varsamt Camilla NS 2020-09-29 § 82 Revidering av Bygg Varsamt B Q4 2021 

Revidering av reglemente Camilla NS     

 
 
 

B = Beslutsärende med tjänsteskrivelse 
MI = Muntlig information 
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