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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

JOGERSÖ 1:122, Ansökan om bygglov för tillbyggnad av
kolonistuga Körsbäret 128
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslutar att bygglov beviljas med liten avvikelse
från detaljplan, med stöd av 9 kap. 30 och 31 b 1 §§ PBL.
Totala avgiften för beslutet är 3500 kr i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige
2020-02-14 § 133. Tidsfristen började löpa 2021-10-07 och beslut fattades 2021-11-17,
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.)

Ärendet
Ärendet avser ansökan om bygglov för tillbyggnad av kolonistuga Körsbäret 128 på
Jogersö koloniområde. Föreslagen åtgärd innebär att den befintliga stugan på 15 m2 byggs
ut till 23 m2 med en tillhörande veranda om 13,5 m2. Åtgärderna är i enlighet med beslutet
om riktlinjer för Jogersö koloniområde, MSN 069/01 23. Byggnadens färg- och formspråk är
även de i enlighet med riktlinjerna för området.
Däremot är en del av den befintliga stugan, och därmed en smärre del av utbyggnaden,
placerad på parkmark, allmän mark för park eller plantering. Parkmarken ligger som en
remsa längs med Jogersövägen men är sedan lång tid en del av koloniområdet. De
kolonilotter som ligger längs med vägen har redan odlade ytor men även stugor och
växthus befinner sig redan på parkmark. Liknande avvikelser finns alltså redan i området.
Baserat på detta ses avvikelsen i sammanhanget som ringa och kan därav ses som en
sådan avvikelse som åsyftas i PBL 9 kap. 31 b 1 §.
Markägaren, Oxelösunds kommuns Mark- och exploateringsenhet, har fått möjlighet att
yttra sig i frågan och har inget att erinra mot åtgärden.
Sammantaget ses alltså föreslagen åtgärd som lämplig för ändamålet, anpassad till
området och i övrigt enligt gällande lagar. Bygglov kan därmed beviljas enligt PBL 9 kap. 30
och 31 b 1 §§.

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324
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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.
Byggnadsdelen får inte tas i bruk innan slutbesked har meddelats.
Åtgärden bör inte påbörjas innan lovet har vunnit laga kraft. Beräknat laga kraft datum är
fyra veckor efter att beslutet kungjorts i post- och inrikes tidning.
Tillstånd för att utföra åtgärden krävs från fastighetsägaren. Skriftligt godkännande finns.
I detta ärende krävs lägeskontroll. Arbetena ska utföras av person med grundläggande
mätteknisk färdighet enligt Lantmäteriets rekommendationer samt i samråd med Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens kartenhet. Mer information om lägeskontroll finns på
www.oxelosund.se.

Beslutsunderlag
Planritning, reviderad
Fasadritning, reviderad
Sektionsritning, reviderad
Situationsplan Jogersö 1:122
Detaljplanebestämmelse jogersökoloni 128
Markägarens yttrande utan erinran

Sändlista
Sökanden
Fastighetsägaren

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

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

Delegationsbeslut
Datum

2021-10-21

1 (1)
Diarienummer

MEX.2021.115

Kommunstyrelseförvaltningen

Yttrande bygglovsremiss
Ärendenummer: BYGG.2021.386
Fastighetsbeteckning: JOGERSÖ 1:122
Markägarens representant godkänner bygglovsärende BYGG.2021.386 enligt
redovisade ritningar med hänvisning till att liknande undentag redan är etabllerat i
området.
Kjell Andersson
Mark- och exploateringsstrateg

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)

Webb/E-post
www.oxelosund.se
mex@oxelösund.se

Org.nr
212000-0324
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

STJÄRNHOLM 5:37, Ansökan om bygglov för nybyggnad av
förskola
1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Bygglov beviljas med avvikelse från detaljplan, med stöd av 9 kap. 31 c 1 §§ PBL.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som sökandes förslag till
kontrollansvarig, certifierad med behörighet K enligt 10 kap. 9 § PBL, godkänns Michael
Lindman.
Totala avgiften för beslutet är 55 500 kr i enlighet med fastställd taxa av
kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa 2021-08-18. Därefter har handläggningstiden
förlängts enligt beslut 2021-09-23 och tidsfristen går därmed ut 2021-12-31. Beslut fattades
2021-11-17, 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).

2. Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (MSF) har tagit emot en ansökan om bygglov för
uppförande av förskola på fastigheten Stjärnholm 5:37. Ett positivt förhandsbesked
meddelades 2019-08-28 i ärende BYGG.2019.269. Ansökan om bygglov inkom inom
förhandsbeskedets giltighetstid och därmed är lokaliseringen redan prövad och godkänd.
Förskolan strider mot detaljplanen gällande markanvändning och de utformningskrav som
finns på en mindre del av nyttjad yta.
Förskolebyggnaden uppförs i en U-form, större delen i 2 plan men den östra delen, mot
befintliga bostäder, uppförs i 1 plan. Byggnaden får en total bruttoarea på 1842 m2.
På gården uppförs även 4 komplementbyggnader, förråd och miljöhus, vardera ca 30 m2.
Remiss har skickats till kommunens miljöenhet, gatuenhet och mark- och
exploateringsenhet samt Sörmlandskustens räddningstjänst och Oxelö energi. Ingen av
dessa remissinstanser har haft några negativa synpunkter angående utformningen och
disponering inom angiven yta.
Ärendet har också skickats på grannhörande till omkringliggande fastighetsägare. MSF har
tagit emot 8 grannyttranden med negativa synpunkter, varav 1 av dessa är från Nyängens
samfällighetsförening som har samlat synpunkter från 8–9 medlemmar.
Synpunkterna från grannarna innefattar till största del en oro över trafiksituationen och att
ökad trafik, eventuell brist på parkering och gemensam infart för skola och boende ska
innebära en ökad olycksrisk men också en olägenhet i form av buller. En del grannar
Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324
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motsäger sig förslaget helt och hållet framför allt med hänvisning till att grönytorna är
uppskattade i området, det faktum att förskolan är i 2 plan samt att detaljplanen bör följas.
Angående synpunkterna kring trafiksituationen har kommunens gatuenhet yttrat sig och
framför allt med tanke på att förskola redan bedrivs längre in på Lingonvägen och att denna
nu ska omlokaliseras, så borde effekten snarare bli att trafiken får en jämnare fördelning på
Lingonvägen. Ökning av trafik uppskattas bli i en så liten omfattning att det inte kommer
påverka trafiksituationen i någon större utsträckning.
Vid informationsmöte tillsammans med grannarna framkom också synpunkter gällande
förskolegården och dess placering/utbredning och att man önskade att den läggs lite längre
ifrån bostäderna på Nyponvägen. Efter det har man reviderat situationsplanen och ritat om
gården.
Vid kommunicering av tjänsteskrivelsen har ytterligare synpunkter inkommit från grannar.
Fortsatt är trafik- och parkeringsfrågorna den stora oron och man önskar bland annat
stoppförbud på Lingonvägen. Eventuellt behov av skyltning eller andra trafikåtgärder
bedöms kunna ske i efterhand när eller om problem uppstår.
Skäl till beslut
Platsen ligger inom detaljplanelagt område 04-OXS-130 samt en del inom 04-OXS-155. En
mindre del av området anges som H, handel med en liten byggrätt i ett plan. Större delen
av området utgörs av allmän platsmark (Park). Detaljplanerna syftar till att skapa en
attraktiv låghusmiljö med markkontakt där det finns en flexibilitet när det kommer till val av
hustyper.
2019-08-28 meddelades ett positivt förhandsbesked för att uppföra förskola på platsen.
Lokaliseringen och användningen är därmed redan prövad och godkänd av Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden. Ansökan om bygglov inkom inom 2 år och förhandsbeskedet
är därmed bindande för beslut i detta ärende.
I bygglovsprövning ska alltså endast utformningen prövas. Förskolan uppförs delvis i 2 plan
men byggnadsdelen närmast befintliga bostäder har man dragit ner till 1 plan. Förskolan
och närmast belägna bostäder skiljs av med parkeringsytor och carportar vilket innebär att
ett naturligt avstånd skapas till bostäderna och att förskolan därmed inte bedöms tillföra
någon betydande olägenhet för de boende.
Ytan består idag av relativt plan gräsmatta med korsande gång- och cykelvägar.
Dragningen av dessa görs om för att åtgärden inte ska påverka gång- och cykeltrafikanter.
Utanför förskolans verksamhetstider kommer också förskolegården vara tillgänglig för de
boende i området vilket kan anses bidra till en mer stimulerande miljö för barnen i området.
För att underlätta tillgång till detta anordnar man även en grindöppning på gårdens norra
sida.
I tidigare interna samråd har bedömningen gjorts att platsen är lämplig utifrån förbindelse
både för bilister, gång- och cykeltrafikanter och de som reser med kollektivtrafik. Närheten
till befintlig skola i Peterslund, där förskolan är belägen idag, är också en orsak till att
platsen har ansetts lämplig samt det faktum att markåtgärder och förberedande arbeten i
form av exempelvis framdragning av vatten och avlopp bedöms vara minimala i
sammanhanget.
Kommunen är i stort behov av nya förskoleplatser och bygglov beviljas därmed med
hänvisning till att det tillgodoser ett stort allmänt intresse.
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Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked. Om
byggnationen påbörjas innan startbesked lämnats ska byggsanktionsavgift tas ut.
Innan startbesked meddelas ska tekniskt samråd hållas. Kallelse skickas separat.
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.
Åtgärden får inte påbörjas innan lovet har vunnit laga kraft. Beräknat laga kraft
datum är fyra veckor efter att beslutet kungjorts i post- och inrikes tidning.
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
lägeskontroll görs via www.oxelosund.se.

3. Ärendet
Ett område på ca 13 700 m2 tas i anspråk för förskola och förskolegård. Området planeras
styckas av till en egen fastighet och kommer vara inhägnat. Gården består av parkering,
lastzon, anlagd skolgård med diverse lekutrustning samt en skolskog i befintlig
skogsdunge. Aktuell skogsdunge bör bevaras i så stor mån som möjligt, även på lång sikt.
Förskolan är dimensionerad för 120-160 barn.
Byggnaden uppförs i 2 plan med en total byggnadsarea på 1118 m2, bruttoarea 1842 m2.
Fasader kläs med träpanel, omvänd lockläkt i varierande bredder (70 / 95 / 120 mm) som
målas gråbeige (NCS S 3005-Y20R). Fönster och dörrar blir bruna (RAL 8017) och parti vid
tillgänglig entré kontrastmarkeras med en gul färg (NCS S 1020-Y10R). Taket utformas
som ett sadeltak som täcks med svarta betongpannor.
Marken består, enligt jordartskarta, av postglacial lera och grundförstärkningar kan bli
nödvändiga. Det blir även aktuellt att göra en dagvattenutredning för att säkerställa
omhändertagandet av dagvatten inom området/fastigheten. Detta utreds vidare inför
startbesked tillsammans med övriga tekniska egenskapskrav.
Ärendet har också skickats på grannhörande till omkringliggande fastighetsägare. MSF har
tagit emot 8 grannyttranden med negativa synpunkter, varav 1 av dessa är från Nyängens
samfällighetsförening som har samlat synpunkter från 8–9 medlemmar.
Synpunkterna från grannarna innefattar till största del en oro över trafiksituationen och att
ökad trafik, eventuell brist på parkering och gemensam infart för skola och boende ska
innebära en ökad olycksrisk men också en olägenhet i form av buller. En del grannar
motsäger sig förslaget helt och hållet framför allt med hänvisning till att grönytorna är
uppskattade i området, det faktum att förskolan är i 2 plan samt att detaljplanen bör följas.
Remiss har skickats till kommunens miljöenhet, gatuenhet och mark- och
exploateringsenhet samt Sörmlandskustens räddningstjänst och Oxelö energi.
Miljöenheten anger att marken har provtagits och analyserats och att det inte påträffats
några höga halter av några miljöfarliga ämnen och att någon anmälan om efterbehandling
därför inte krävs.
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Räddningstjänsten har ingenting att erinra mot förslaget men rekommenderar att man
installerar ett heltäckande brand- och utrymningslarm med tanke på att det förekommit
flertal skolbränder i Sörmland senaste åren.
Gatuenheten har ingenting att erinra mot åtgärden men har i sitt yttrande bemött en del av
de synpunkter som kommit in från grannar. De anger att Lingonvägen idag är
dimensionerad för den trafik som förskolan förväntas medföra och att med tanke på att den
befintliga förskolan som idag finns längre in på Lingonvägen omlokaliseras till den nya
placeringen så blir trafiken på Lingonvägen jämnare fördelad. Gång- och cykelvägarna som
är berörda kommer att dras om.
Samtliga remissvar och grannyttranden finns att läsa i bifogat underlag.
Beslutsunderlag
 Situationsplan
 Planritningar
 Fasadritning
 Sektionsritning
 Plan- och fasadritning förråd
 Utlåtande tillgänglighet
 Yttranden från remissinstanser
 Yttranden från grannar
Sändlista
Sökanden
Fastighetsägaren
Kontrollansvarig
Grannar som inkommit med negativa synpunkter:
Klarbäret 3
Simkrabban 5
Nyängen 25
Nyängen 26
Hallonet 44
Hallonet 43
Nyängen 3
Nyängen 1
Kungörelse
Kungörelse sker i Post- och inrikes tidningar, www.bolagsverket.se.
Meddelande om kungörelse skickas till (9 kap 41b § Plan- och bygglagen):
Fastighetsägare till fastigheterna:
Blåbäret 1-2
Hallonet 1 och 41-59
Klarbäret 1-3
Nyängen 22-23
Purpursnäckan 1-3
Simkrabban 1-6
Spindelkrabban 1-6
Strandsnäckan 1-4
Fastigheter som delgivits beslutet får ingen ytterligare kungörelse.
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Hur man överklagar
Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du överklaga detta hos Länsstyrelsen i
Södermanlands län.
Överklagandeskrivelsen ska skickas eller lämnas till:
Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund.
Vill du överklaga måste du göra det inom tre veckor efter att du har tagit del av beslutet.
Ditt överklagande måste komma in till Oxelösunds kommun inom tre veckor från den dag
du skrivit under och skickat in det delgivningskvitto som följde med beslutet.
Om vi inte har skickat ut något delgivningskvitto till dig så beror det på att du enligt plan-och
bygglagen inte skall delges beslutet. Du kan trots detta ha rätt att överklaga beslut om lov
eller förhandsbesked. I så fall måste vi få in ditt överklagande senast fyra veckor efter att
beslutet kungjorts i Post och Inrikes Tidningar (https://poit.bolagsverket.se).
I ett överklagande ska du ange vilket beslut som överklagas och hur du tycker att beslutet
ska ändras, till exempel att beslutet helt ska upphävas. Bifoga gärna handlingar som stöder
din uppfattning.
Om överklagandet har kommit in i rätt tid ska vi snarast skicka handlingarna vidare till
Länsstyrelsen, om inte nämnden omprövar sitt beslut.
Glöm inte att uppge namn, adress och telefonnummer samt att underteckna
Överklagandeskrivelsen.
Ange vilka som ska delges beslutet. Ange funktion/fastighet och inte person. Om det är fler
än en ange om det är för kännedom eller för åtgärd.
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PROJEKT
BA-3533 OXELÖSUND PETERSLUND
NY FÖRSKOLEBYGGNAD

TILLGÄNGLIGHETSUTLÅTANDE
Uppdrag:

Undertecknad har uppdragits att för rubricerat projekt i samband med bygglov ta fram
utlåtande avseende tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga. Beställare av uppdrag är Flexator AB.

Underlag:

Ritningar med status Bygglovshandling:
BA-3533 -010.1, Plan 1 dat. 2021-06-09 rev 2021-08-18.
BA-3533 -010.2, Plan 2 dat. 2021-06-09 rev 2021-08-18.
BA-3533 -011.1, Fasader dat. 2021-07-06 rev 2021-08-10.

Regelkrav:

De generella kraven på tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- och
orienteringsförmåga enligt 8 kap. 1§ i Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL och Plan- och
byggförordningen (2011:338), PBF, gäller.
Granskning sker mot BBR (Boverkets Byggregler) kapitel 3 samt kapitel 8 vad gäller de
avsnitt som rör säkerhet mot olycksfall där dessa behandlar vad som gäller beträffande
tillgänglighet avseende bland annat entréer, kommunikationsutrymmen, toaletter eller
generella funktionskrav.
Enligt Boverket klassas förskolelokaler/skollokaler som arbetslokaler i BBR, för dessa gäller
även AFS 2020:1.

Orientering:

Rubricerat projekt består av en ny förskolebyggnad i två våningsplan innehållande lokaler
som Groventré, Kapprum/Torg, Lek & Läs, Vilrum, RWC/D, WC, WC/D, Skötrum, Torkrum,
Förråd, Centralförråd, Matsal/musik/Sång/Teater, Verkstad/Ateljé, Samtal/Vila, Tvätt, Kontor,
Exp., Passage samt kökslokaler, personallokaler och teknikrum,
Detta utlåtande gäller endast byggnaden.

_____________________________________________________________________________________

SAMMANFATTNING
Nedanstående uppgifter under rubrik ”Utlåtande”, som är relevanta för bygglovskede, är beaktade och jag
signerar och intygar därmed att projektet kommer att uppfylla krav som ställs enligt 8 kap.1§ i Plan- och
Bygglagen (2010:900), PBL och Plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, och så vidare i BBR på
tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.
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_____________________________________________________________________________________
1(4)
STORESUND ARKITEKTER
info@storesund.nu

Danderydsvägen 146
www.storesund.nu

182 36 Danderyd

T +4686226870

UTLÅTANDE
(Kursiv text redovisar krav enligt BBR och AFS)

BBR 3:132 Allmänt
Huvudentréer ska placeras och utformas så att de är tillgängliga och användbara. Tillgängliga entréer ska
vara lätta att upptäcka.
-

Byggnaden har tillgängliga entréer som är tydligt placerade, väl synliga och lätta att upptäcka.

-

Samtliga utvändiga entrédörrar har utformats med kontrastverkan avseende färgskala/ljushet
gentemot intilliggande fasadytor. Kontrast uppfyller krav på att vara minst 0,40 enligt NCS (Natural
Color System).

-

Utomhusbelysning vid utvändiga entréer kommer att anordnas med väl valda armaturtyper och
placeringar på byggnaderna, för att skapa en tydlig och jämn ljusmiljö i enlighet med råd angivna i
BBR 3:1224.

BBR 3:142 Entré- och kommunikationsutrymmen
Entré- och kommunikationsutrymmen ska kunna användas av personer med nedsatt rörelse- och
orienteringsförmåga och ha tillräckligt utrymme för manövrering med rullstol (eldriven rullstol för begränsad
utomhusanvändning). Förflyttningsvägar ska utformas så att personer i rullstol kan förflytta sig utan hjälp.
-

Dörröppningar i entréer har en fri bredd minst 800mm när dörrblad är öppet 90 grader.

-

Tillgängliga dörrar har en fri bredd minst 800mm när dörrblad är öppet 90 grader.

-

Kommunikationsutrymmen uppfyller måttkrav avseende tillgänglighet.

BBR 3:1423 Kontraster och markeringar i byggnader
Viktiga målpunkter liksom gångytor, trappor och ramper samt manöverdon ska vara lätta att upptäcka och
hitta fram till även för personer med nedsatt orienteringsförmåga.
Enligt allmänt råd är att viktiga målpunkter i byggnader är entrédörrar.
-

Viktiga invändiga målpunkter, som exempelvis dörrar till Lek & Läs, Vilrum, RWC/D, WC, T/D,
Skötrum, Torkrum, Förråd, Centralförråd, Matsal/musik/Sång/Teater, Verkstad/Ateljé, Samtal/Vila,
m.fl. kommer att utföras med kontrastverkan gentemot omgivande ytor. Detta kommer att utföras
med dörrblad i avvikande kulör gentemot väggytor. Kontrast ska uppfylla krav på att vara minst
0,40 enligt NCS (Natural Color System).

-

Hissdörrar ska utformas med kontrastverkan gentemot omgivande ytor. Ljushetskontrast ska
uppfylla krav på att vara minst 0,4 enligt NCS (Natural Color System).

-

I RWC/D ska det bakom tvättställ och WC-stol utföras kontrastmarkeringar på vägg gentemot
intilliggande väggar. Kontrast ska uppfylla krav på att vara minst 0,40 enligt NCS (Natural Color
System).

-

Avseende kontrastmarkering i trappor se under punkt ”BBR 8:232 Trappor, ramper och balkonger”
i detta dokument.

BBR 3:1424 Belysning för orientering i byggnader
Belysningen i entréer och kommunikationsutrymmen ska utformas så att personer med nedsatt rörelseeller orienteringsförmåga kan orientera sig.
-

Belysning i entré- och kommunikationsutrymmen ska utföras i enlighet med råd angivna i BBR
3:1324.

BBR 3:143 Dörrar och portar
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Tillgängliga och användbara dörrar och portar ska utformas så att de lätt kan öppnas, medger passage
med rullstol och så att tillräckligt utrymme finns för att öppna och stänga dörren eller porten från rullstolen.
Även andra öppningar i förflyttningsvägar ska utformas så att de medger passage med rullstol. Handtag,
manöverdon och lås ska placeras och utformas så att de kan användas av personer med nedsatt rörelseeller orienteringsförmåga.
-

Tillgängliga dörrar uppfyller krav på fritt passagemått när dörr är uppställd 90 grader.

-

Tillgängliga dörrar har tillräckligt betjäningsutrymme för att öppna dörr från rullstol.

-

Beträffande trösklar, se detta dokument under punkt 8:22.

-

Manöverdon till automatiska dörröppnare ska placeras på centrumhöjd 800mm över golv/mark och
i sidled enligt BBR figur 3:143.

-

Automatisk dörröppnare ska vara försedd med sensor.

Dörrar som ska förses med automatiska dörröppnare:
-

Utvändig dörr i utrymningsväg i fasad som är försedd med försedd med dörrstängare.

-

Invändig dörr försedd med dörrstängare i brandcellsgräns.

BBR 3:144 Hissar
Då hiss krävs för att lokalerna ska vara tillgängliga ska hiss rymma en person som använder rullstol och en
medhjälpare. En sådan hiss ska också utformas så att personer med nedsatt rörelse- eller kan använda
den.
-

Hiss ger tillgänglighet mellan våningsplanen för person med rullstol.

-

Hiss ska uppfylla krav på korgmått i enlighet med råd angivna i BBR 3:144.

-

Manöver- och signalorgan till hiss ska utföras i enlighet med råd angivna i BBR 3:144.

-

Hissdörrar ska vara försedda med automatiska dörröppnare.

-

Beträffande kontrastverkan för hissdörrar se under punkt ”BBR 3:1423 Kontraster och markeringar
i byggnader” i detta dokument.

BBR 3:145 Toaletter
(Enligt AFS 2020:1 krävs RWC i arbetslokaler).
-

I byggnaden finns 3st RWC/D (toalett för person med nedsatt rörelseförmåga och dusch).

-

RWC/D uppfyller krav på storlek på rum.

-

RWC/D ska med säkerhetslarm.

-

Beträffande kontrastmarkeringar i RWC/D, se under punkt ”BBR 3:1423 Kontraster och
markeringar i byggnader” i detta dokument.

-

RWC/D ska inredas och utrustas med RWC-utrustning:
o
o
o
o
o
o
o

Spegel ska placeras med underkant högst 900mm över golv,
Draghandtag (längd=600mm) ska placeras på insida dörr på centrumhöjd 800mm över golv,
Tvättställ ska placeras med överkant 800mm över golv,
Tvättställ ska vara försett med distanshylla med djup 200mm,
Blandare till tvättställ ska förses med förlängningsspak,
WC-stol ska förses med fällbara armstöd med toalettpappershållare,
1st toalettpappershållare ska placeras på vägg,
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o 2st klädkrokar ska placeras tillgängligt i sidled och på centrumhöjd 1000mm resp. 1600mm
över golv.

BBR 8:22 Skydd mot att halka och snubbla
Gångytor ska utformas så att risken för att halka och snubbla begränsas. Ytorna ska utformas utan
oväntade små nivåskillnader, ojämnheter eller låga hinder som är svåra att upptäcka. Dörröppningar ska i
största möjliga mån vara tröskelfria. Dörrar som av ljud-, fukt- och klimatskäl har tröskel bör förses med
fasad tröskel med maximal höjd 20 mm, som är lätt att passera så att risken för att snubbla minimeras.
-

Dörröppningar ska i största möjliga mån utföras tröskelfria. Dörrar som har tröskel av ljud-, brand-,
fukt- eller klimatskäl ska förses med fasad tröskel med maximal höjd på 20mm, som är lätt att
passera så att risken för att snubbla är minimal (OBS! Gäller även vid ytterdörrar).

BBR 8:232 Trappor, ramper och balkonger
Trappor och ramper i eller i anslutning till byggnader ska utformas så att personer kan förflytta sig säkert.
-

Invändig trappa och utvändiga trappor ska förses med kontrastmarkeringar med tydlig markering
av trappas början och slut (i varje löp) med avvikande kulör i enlighet med BBR 8:232. Kontrast ska
uppfylla krav på att vara minst 0,40 enligt NCS (Natural Color System).

-

Invändig trappa och utvändiga trappor ska förses med ledstänger på båda sidor.

-

Höjdläge på ledstång i invändig trappa och utvändiga trappor ska vara 900mm över framkant
trappnos.

-

Ledstänger i invändig trappa och utvändiga ska utformas så att de löper förbi översta och nedersta
trappnos med 300mm i varje löp enligt BBR 8:2322.

BBR 8:351 Skydd mot sammanstötning
Stora glasytor i dörrar samt glasytor som kan förväxlas med dörrar och öppningar ska vara tydligt
markerade.
-

Glasade entrédörrar som kan förväxlas med öppningar har försetts med horisontell avdelare, för att
undvika olyckor där personer går in i glasade ytor.
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1.

Inledning

1.1

Omfattning

Handlingen omfattar byggnaden i sin helhet.

1.2

Syfte

Syftet med denna handling är att redovisa hur byggnadens brandskydd ska säkerställas i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap 4 §. Handlingen är upprättad i enlighet med kravet på brandskyddsdokumentation i Boverkets byggregler avsnitt 5:12. Handlingen följer Boverkets byggregler BFS 2011:6 med ändringar t o m BFS 2020:04 (BBR 29). I handlingen redovisas även brandtekniska krav enligt annan lagstiftning. Där dessa krav förekommer finns hänvisning till aktuell lagstiftning.
Handlingen utgör ett underlag för övriga projektörer. De uppgifter som berör respektive konsults teknikområde ska inarbetas i dennes handlingar.

1.3

Byggnadsbeskrivning

Byggnadens stomme utgörs av trä med fasadbeklädnad av trä med taktäckning av plåt.

1.4

Underlag

Underlag till beskrivningen utgörs av följande handling:
Ritning

Daterad

BA-3533-010
BA-3533-010.2
BA-3533-013.1
BA-3533-014.1

2021-05-31
2021-05-24
2021-05-31
2021-05-31

1.5

Reviderad

Beskrivning

Upprättad av

Plan 1
Plan 2
Fasader
Sektioner

Flexator
”
”
”

Brandskyddsskisser

På planritning enligt ovan har Brandskyddslaget markerat utrymningsvägar och brandcellsgränser samt annan väsentlig information. Ritning ingår som bilaga till denna beskrivning. Utvändiga brandposter markeras på situationsplan.

1.6

Internkontroll

Handlingen omfattas av Brandskyddslagets internkontroll i enlighet med företagets kvalitetsledningssystem. Detta innebär en övergripande granskning av en annan konsult i företaget av
rimligheten i de brandskyddstekniska förutsättningarna och de föreslagna brandskyddsåtgärderna. Signatur i kolumnen för internkontroll på sidan 2 bekräftar kontrollen.

1.7

Relationshandling

Efter att byggnaden färdigställts ska en brandskyddsdokumentation som relationshandling
upprättas.
Enligt SRVFS 2004:3 (Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter) ska fastighetsägare och nyttjanderättshavare bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Relationshandlingar av brandskyddsdokumentation och brandskyddsritningar överlämnas som grund för
detta arbete.

1.8

Punkter under utredning

I texten skuggade partier med svart text innebär att oklarhet kan råda och/eller att ytterligare
utredning eller beslut kan krävas innan definitivt utförande kan redovisas. Sådan uppgift kan
således inte ligga till grund för övriga projektörers projektering utan reservation för ändringar.
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2.

Dimensionerande förutsättningar

2.1

Dimensioneringsmetod

Brandskyddet har utförts med förenklad dimensionering.

2.2

Personantal

För byggnaden uppgår personantalet till ca 150 st. personer. Personatalet per brandcell uppgår
till som högst ca 30 personer.

2.3

Verksamhetsklass

Eftersom byggnaden innehåller förskola ska den uppfylla kraven för verksamhetsklass Vk5A.

2.4

Byggnadsklass

Byggnaden innehåller förskola och är uppförd i två våningsplan. Byggnaden bedöms därför ha
ett stort skyddsbehov och ska utformas i byggnadsklass Br1. Nattis förekommer ej.

2.5

Brandbelastning

Vid dimensionering av brandskyddet förutsätts en brandbelastning på 800 MJ/m2 (golvarea).

2.6

Fastighetsrättsliga förhållanden

Inga fastighetsrättsliga förhållanden som påverkar utformningen av brandskyddet är kända.

2.7

Planbestämmelser

Inga krav på brandskyddstekniska åtgärder i gällande planbestämmelser är kända.

2.8

Egna ambitioner

Fastighetsägarens ambitionsnivå för brandskyddet i byggnaden ligger i nivå med det brandskydd som krävs enligt lagstiftningen. Handlingen anger således minimikrav för brandsäkerheten. Se även avsnitt 8.

2.9

Räddningstjänstens förmåga avseende insatstid

Någon särskild anpassning av brandskyddet till räddningstjänstens förmåga har inte gjorts eftersom insatstiden är högst 10 minuter. Utrymning kan dock ske utan räddningstjänstens medverkan.

3.

Utrymning

3.1

Utrymningsstrategi

Utrymning av förskolan kräver alltid personalens medverkan. Utrymningsvägar framgår av ritningsbilaga enligt avsnitt 1.5.

3.1.1

Två utrymningsvägar

Utrymmen där personer vistas mer än tillfälligt utformas med tillgång till minst två av varandra
oberoende utrymningsvägar.
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3.1.1

Utrymning av personer med funktionsnedsättning

Lokalerna utgör tillgängliga arbetsplatser och ska därför i enlighet med BBR, SFS 2014:135 och
AFS 2020:1 dimensioneras så att personer med funktionsnedsättningar kan utrymma. Om inte
utrymningsvägarna är tillgängliga hela vägen till säker plats ska det finnas tillfälliga utrymningsplatser i anslutning till utrymningsvägarna. Detta gäller enligt AFS 2020:1 för samtliga utrymningsvägar som krävs för att uppfylla krav i BBR på tillgång till utrymningsvägar, gångavstånd
m.m.

3.2

Gångavstånd

3.2.1

Gångavstånd till utrymningsväg

Gångavstånd till närmaste utrymningsväg ska inte överstiga 30 m. Där gångvägen sammanfalller räknas den gemensamma delen 2 gånger den verkliga längden. Detta uppfylls för byggnaden.
De delar som enbart innehåller personalutrymmen kan längre gångavstånd accepteras (45 m,
faktor 1,5).
Generellt
Vid mätning av gångavstånd har följande beaktats:
•

Vägen mäts genom att anta att riktningsändringarna är rätvinkliga.

3.2.2

Gångavstånd inom utrymningsväg

-

3.3

Framkomlighet

3.3.1

Väg till utrymningsväg

Väg till utrymningsväg ska generellt ha en fri bredd på minst 0,90 m och en fri höjd på minst
2,00 m.

3.3.2

Utrymningsväg

Utvändiga trappor är utrymmen som klassas som utrymningsvägar.
Utrymmen dimensionerade som utrymningsväg ska generellt ha en fri bredd på minst 0,90 m
och en fri höjd på minst 2,00 m. Ledstänger och liknande får inkräkta med högst 0,10 m per
sida i utrymningsvägen.

3.3.1

Tillfällig utrymningsplats

I aktuella lokaler ställs krav på tillfälliga utrymningsplatser utifrån krav i AFS 2020:1. Utrymningsplatser i byggnaden utförs så att de uppfyller kraven och benämns fortsättningsvis utrymningsplatser.
Tillfällig utrymningsplats ska vara åtkomlig utan nyckel eller motsvarande.
Placering
Utrymningsplats ska placeras så att utrymningsplatsen inte blockerar vägen för andra som behöver utrymma. Utrymningsplats i plan 2 placeras utomhus vid respektive utvändig utrymningsväg. Notera särskilt platsbehov på följande sida.
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För lokaler i markplan ska utrymning med rullstol kunna ske genom två oberoende dörrar i fasad. Utrymning ska vara möjlig till säker plats i det fria. Detta innebär att vägen dit i hela sin
sträckning vara tillgänglig enligt BBR 3:1 (maximal dörröppningskraft, ramper, kontrastmarkering, nivåskillnader, låga trösklar etc.).
Storlek
Utrymningsplatsen ska utformas med plats för en rullstol med måtten 1,30 x 0,70 m2.
Vid dimensionering förutsätts att 1 % av det maximala personantalet har behov av utrymningsplats. Platsen ska rymma samma antal rullstolar som det antal personer som beräknas använda
utrymningsplatsen. Varje rullstol upptar 1,30 x 0,70 m2.
Kommunikationssystem
Det ska finnas möjlighet till tvåvägskommunikation från den tillfälliga utrymningsplatsen. Tvåvägskommunikation kan utgöras av fast installerad telefon.
Det ska finnas möjlighet till tvåvägskommunikation från utrymningsplatsen. Detta kan ske med
hjälp av larmknapp kopplat till ett larmsystem. Larmknapp placeras ca 0,8 m från golvet. Ett
bättre alternativ är att ha dubbelriktad talkommunikation med samma funktion som i hissar.
Tvåvägskommunikation kopplas till centralapparat/brandförvarstablå/bemannad plats/hissoperatör/SOS Alarm.
Kommunikationssystemets funktion ska kunna upprätthållas vid strömavbrott samt ha ett
skydd mot strömavbrott till följd av brand. Utformning av kommunikationssystemet ska minst
uppfylla motsvarande krav för strömavbrott och felsignal som automatiskt brandlarm.
Skyltning
Utrymningsplats ska markeras med skylt med lämplig text, t.ex. ”Utrymningsplats vid brand”.
Texten ska vara vit på grön bakgrund. Vid utrymningsplatsen ska det finnas information om var
i byggnaden man befinner sig samt på vilket sätt man kan kommunicera, t.ex. via kallelsesignal,
larmknapp, telefon osv.

3.3.2

Dörrar

Dörrar som ska användas för utrymning ska vara lätta att identifiera, öppna och passera.
Mått
Mått i dörröppningar ska generellt utformas med fri bredd på minst 0,80 m och fri höjd på
minst 2,00 m. Avståndet mellan en dörr och trappa och/eller ramp ska vara minst 0,8 m.
Öppningsfunktion
Öppningsfunktion för dörrar ska utformas enligt följande:
Högst 50 personer:

Dörrar ska kunna öppnas genom tryck utåt eller genom att ett
dörrtrycke trycks nedåt. Vred kan användas för att låsa upp dörren.
Vred som även öppnar dörren (även manövrerar tryckesfallet) ska
undvikas. Om kåpa täcker vred ska kåpan utformas så att den lätt
kan forceras med en hand.

50-150 personer:

Dörrar ska kunna öppnas genom tryck utåt eller genom att ett
dörrtrycke trycks nedåt. Trycken utformade enligt SS-EN 179 uppfyller kraven. Denna manöver ska kunna ske med ett handgrepp

Öppningsbeslag ska placeras med centrum mellan 0,80 och 1,20 m över golv. Manöverdon för
dörröppnare ska placeras med centrum 0,8 m över golv.
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Öppningskraft
Dörrar för utrymning avsedda för personer med funktionsnedsättning ska kunna öppnas med
en kraft på maximalt 25 N. Det innebär att tunga dörrar med en öppningskraft som överstiger
25 N ska kompletteras med dörrautomatik.
Dörrautomatik ska förses med nödkraftsförsörjning alternativt ska kraftmatningen till denna
förläggas så att den är skyddad mot brand i minst 30 minuter.
Slagriktning
Generellt gäller att dörrar som ska användas för utrymning ska vara utåtgående i utrymningsriktningen. Undantag kan göras för dörr till rum där endast enstaka personer vistas, max 30 st.
personer.
Återinrymning
Dörrar till lokal som måste passeras för att nå till en utrymningsväg i den andra lokalen ska
vara försedda med anordningar som gör det möjligt för personer att återvända efter passage.
Detta gäller även dörrar för utrymning i fasad.
Elektrisk öppning – förregling

Dörrar i utrymningsvägar som ska var låsta när lokalerna inte används (nattetid
etc.) ska låsfunktionen vara kopplad till för verksamheten väsentlig funktion exempelvis belysning. Detta förhindrar att verksamheten kan startas innan alla utrymningsvägar är upplåsta.

3.3.3

Undertak

För att utrymmande personer inte ska riskera att träffas av nedfallande byggnadsdelar ska undertak, inklusive infästningsdetaljerna, utformas så att det klarar en värmepåverkan av 300°C
under minst 10 minuter utan att falla ned.

3.3.4

Trappor

Trappor för utrymning ska generellt ha en fri bredd på minst 0,90 m och en fri höjd på minst
2,00 m. Ledstänger och liknande får inkräkta med högst 0,10 m per sida.

3.4

Vägledande markeringar och belysning

3.4.1

Vägledande markeringar

Lokalerna ska förses med vägledande markeringar med piktogram enligt AFS 2020:1 alternativt
SS-EN 1838.
Skyltar ska utformas som gröna skivor med tydliga vita symboler som är belysta eller genomlysta. Skyltar ska vara belysta eller genomlysta både i normalfallet och vid ett eventuellt strömavbrott.
Väg till utrymningsplats ska förses med skylt med rullstolssymbol. Väg till utrymningsväg som
är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning ska förses med skylt med rullstolssymbol.
Placering
Skyltar ska finnas i anslutning till de dörrar som är avsedda för utrymning.
Storlek
Skyltens höjd ska beräknas enligt följande.
Belyst skylt h=l/100, där h är höjden och l är läsavståndet. Genomlyst skylt h=l/200, där h är
höjden och l är läsavståndet.
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Skyltens höjd ska dock vara minst 10 cm.
Luminans
För genomlysta skyltar ska den sämst lysande delen vara minst 80 cd/m2 på de vita ytorna och
minst 11 cd/m2 på den gröna ytan.
Strömförsörjning
Vid strömavbrott ska vägledande markeringar ge avsedd belysning under minst 60 minuter.
Strömförsörjning förutsätts ske med ackumulatorförsedda armaturer.

3.4.2

Allmänbelysning

Allmänbelysning ska finnas i alla utrymningsvägar. Belysningsstyrkan får i genomsnitt inte understiga 100 lux i utrymningsvägen.
Där utrymningsväg mynnar i det fria ska det finnas allmänbelysning på utsidan byggnaden, gäller även utvändiga trappor.

3.5

Utrymningsplan

I enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2020:1) ska lokalerna förses med utrymningsplaner. Utrymningsplan ska utformas enligt SS 2875:2019.
Utrymningsplanerna placeras på lämpligt belägna platser, minst en utrymningsplan på varje
avdelning och plan.
Utrymningsplanen ska även visa vilka utrymningsvägar som kan användas av personer i rullstol
och, var det finns utrymningsplatser.

4.

Skydd mot uppkomst av brand

Det rekommenderas att spis utrustas med spisvakt eller liknande och att uttag för
kaffebryggare eller motsvarande förses med timer.

5.

Skydd mot utveckling och spridning av brand och brandgas
inom byggnader

5.1

Skydd mot brandspridning inom brandcell

5.1.1

Material, ytskikt och beklädnad

Väggar, golv och tak
Ytskikt och beklädnad på väggar, golv och tak samt fast inredning ska utföras i lägst följande
brandtekniska klasser:
Lokaltyp
Lokaler i Vk5A

Vägg
C-s2,d0

Tak
B-s1,d0

Storkök

C-s2,d0

B-s1,d0

Utrymningsvägar i Br1-byggnad.

B-s1,d0

B-s1,d0

Underlag
K210/B-s1,d0 på
vägg och tak
K210/B-s1,d0 på
vägg och tak
K210/B-s1,d0 på
vägg och tak

Golv
Cfl-s1
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Mindre byggnadsdelar där omslutningsarea understiger 20 % av anslutande tak eller vägg, till
exempel dörrblad, dörr- och fönsterkarmar samt tak- och golvlister och balkar, får utföras med
ytskikt i lägst klass D-s2,d0. Detta gäller dock inte rörisolering.
Material med lägre klass än D-s2,d0 ska skyddas av en beklädnad i klass K210/B-s1,d0.
Rörisolering
Om den sammanlagda exponerade omslutningsarean på rörinstallationer är mindre än 20 % av
angränsande vägg- eller takyta kan klasser enligt tabell nedan tillämpas. Annars ska klassen
vara samma som angränsande ytor vägg eller takytor.
Lokaltyp

Lokaler i Vk5A
Storkök
Utrymningsvägar i Br1byggnad

Rörisolering, vid enstaka installationer
(<20 % av angränsande vägg- eller takyta)
Vägg
Tak
CL-s3,d0
BL-s1,d0
CL-s3,d0
BL-s1,d0
BL-s1,d0
BL-s1,d0

Kablar
Kablar ska utföras enligt krav nedan. Med kablar avses signalkablar för tele- och datatrafik
samt elkablar.
Placering
Generellt
Utrymningsväg

Klass
Kommentarer
Dca-s2,d2 Cca-s1,d1 Dca-s2,d2 för enstaka kablar
(mindre än 5 % av takytan)
Inkommande kablar
Kan utföras utan klass fram till närmsta
inkopplingspunkt (elcentral, ställverk
eller motsvarande). Kabelns längd till
inkopplingspunkten inom byggnaden ska
inte överstiga 20 m.
Kabelrännor och kabelstegar ska utformas enligt SS-EN 61537. Kabelskenor ska utformas enligt
SS-EN 61534 serien. Upphängningsanordningar i utrymningsväg ska utföras av material i
klass A2-s1,d0.
Hisskorg
Hisskorg ska utformas med ytskikt lika den brandcell den är placerad i, enligt tabell ovan.
Kyl- och frysrum
Kyl- och frysrum ska utformas med ytskikt lika övriga utrymmen (enligt tabell ovan).
Skärmtak
Material i skärmtak bör utföras med undersida av tändskyddande beklädnad (K210/B-s1,d0)
eller obrännbart ytskikt (A2-s1,d0).
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5.2

Skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller

5.2.1

Brandceller

Lokaler ska delas in i brandceller så att högst två avdelningar eller funktionella enheter ingår i
samma brandcell. Avskiljande konstruktion ska utformas i lägst klass EI 60. Brandcellsindelning
framgår av ritningsbilaga enligt avsnitt 1.5.
Hiss
Hiss är förlagd inom trapphusets brandcell.
Säkerställd strömförsörjning
Elkablar till hissmaskineri för persontillåten hiss, som vid strömavbrott inte automatiskt går till
närmaste stannplan, ska förläggas avskilda i klass EI 30 eller motsvarande. Det senare gäller
inom de brandceller som betjänas av hissen. Undantag kan göras för hisschakt.
Styrning
Hiss ska styras automatiskt via rökdetektor i brandlarmanläggning eller via RD i hisschakt. Styrning av hiss ska utformas enligt SS-EN 81-73:2016.
Hiss ska styras automatiskt via rökdetektor i hisstopp. Styrning av hiss ska utformas enligt
SS-EN 81-73:2016.
Vindsutrymmen
Vind delas in i brandceller om högst 400 m2 med brandcellsgränser i lägst klass EI 30, omfattning se ritningsbilaga enligt avsnitt 1.5.
Där brandcellsskiljande vägg ansluter mot råspont (eller liknande) i yttertaket bör tändskyddande beklädnad utförd som 60 cm bred skiva monteras på var sida om väggen. Som tändskyddande beklädnad kan t ex minst 6 mm gipsskiva användas.
Brandspridning från fönster till vind via takfot
Takfoten utformas i lägst klass EI 30, omfattning se ritningsbilaga enligt avsnitt 1.5.
Ventilationssystem
Beträffande utförande för avskiljning av ventilationssystem, fläktrum m.m., se avsnitt 10.
Installationsschakt
Installationsschakt ska utformas så att brandcellsgränserna upprätthålls. Risken för brandspridning genom värmeöverföring från ventilationskanaler till brännbara material ska beaktas.
Schakt ska utföras i lägst klass EI 60 (obrännbart material). Ventilationskanaler inom schakt avskiljs i lägst klass EI 15 från brännbara byggnadsdelar eller fast inredning, såsom rör, isolering,
reglar och kablage.
Krypgrund
Eventuell krypgrund isoleras med obrännbart material.
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Upphängningsanordningar – VS/EL
Provningsmetod EN 1366-3. Brandprovning som görs enligt EN 1366-3 tar endast hänsyn till
rörelsen som uppstår i den brandcellsskiljande byggnadsdelen.
•
•

•

Brännbara rör, utförande enligt AMA 2019, kod PN, upphängning min +300⁰C i minst 10
min, närmsta klass R 15.
Obrännbara rör, utförande enligt AMA 2019, kod PN men första upphängningsanordningen max 250 mm på ömse sidor om brandcellsskiljande byggnadsdel.
Inom avståndet 5 m på ömse sidor om byggnadsdelen, R 60 och därefter R 15. Notera särskilt att då detta nyttjas behöver upphängningsanordningarna i R 60 dimensioneras för en
högre last med antagandet att R 15 fallerar.
Elstegar, utförande enligt AMA 2019, kod SBD men första upphängningsanordningen max
250 mm på ömse sidor om brandcellsskiljande byggnadsdel.
Inom avståndet 5 m på ömse sidor om byggnadsdelen, R 60 och därefter R 15. Notera särskilt att då detta nyttjas behöver upphängningsanordningarna i R 60 dimensioneras för en
högre last med antagandet att R 15 fallerar.

5.2.2

Dörrar

Dörrar i brandcellsgräns utförs i lägst klass EI 60-Sa-C.
Dörrstängare av typen freeswing rekommenderas eftersom dörrar kan glömmas öppna eller
vara i vägen. Freeswing är en dörrstängartyp som aktiveras via signal från rökdetektor. Vid normala förhållanden kan dörren öppnas, stängas eller ställas upp utan att dörrstängaren träder i
funktion. Det är först när en brand indikeras som stängaren aktiveras och stänger dörren. Notera behov av dörröppningsautomatik.

5.3

Ytterväggar

Fasadbeklädnad utförs av trä vilket accepteras för byggnader i två våningsplan.

5.3.1

Fönster i yttervägg

Brandklassade fönster får endast vara öppningsbara med verktyg, nyckel eller liknande
Fönster i innervinkel
Där två fönster ligger i en innervinkel i yttervägg (med inbördes vinkel mellan 60 och 135 grader) och med ett avstånd understigande 2,0 m till fönster i angränsande brandcell, utförs ett av
de berörda fönstren i lägst klass E 30.
Fönster i motstående väggar
Fönster i vertikalled
Där avståndet mellan fönster i olika brandceller är mindre än 1,2 m i vertikalled ska det ena
fönstret utföras i lägst klass E 30 eller båda fönstren i klass E 15.
Fönster/dörr intill utvändig utrymningsväg
Fönster/dörr som vetter direkt mot en utvändig utrymningsväg/uppställningsplats, se ritningsbilaga enligt avsnitt 1.5.
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5.3.2

Skydd mot brandspridning från intilliggande tak

Skydd i vägg
För att skydda mot brandspridning ska ytterväggen till den högre belägna brandcellen, inklusive fönster, upp till en höjd av 5,0 m ovanför det intilliggande taket utföras i lägst klass EI 60.
Brandklassade fönster får endast vara öppningsbara med verktyg, nyckel eller liknande.

5.4

Skydd mot omfattande brandspridning

Eftersom byggnaden delas in i brandceller som inte överstiger 1250 m2 behöver inga övriga åtgärder vidtas som skydd mot omfattande brandspridning.

6.

Skydd mot brandspridning mellan byggnader

Avståndet till annan byggnad överstiger 8 m.

6.1

Taktäckning

Taktäckning ska utföras i lägst klass BROOF(t2). Plåt uppfyller detta.

7.

Bärförmåga vid brand (EKS 11)

7.1

Dimensionering genom klassificering

Byggnadens bärande konstruktioner dimensioneras genom klassificering enligt standardbrandkurvan, definierad i SS-EN 1363-1.
Br1-byggnad med brandbelastning ≤ 800 MJ/m2
Byggnadsklass Br1 innebär att de bärande konstruktionerna tillhör brandsäkerhetsklass 4 vilket
innebär ett krav på klass R 60 för bärande konstruktioner.

7.2

Särskilda konstruktioner

7.2.1

Trappor

Trapplan och trapplopp som utgör utrymningsväg i en Br1-byggnad tillhör brandsäkerhetsklass
3 och skall utföras i klass R 30.

8.

Brandvarnare

Lokaler i Vk5A ska förses med brandvarnare.

8.1

Täckning/omfattning/placering

Vk5A (dagverksamhet)
Brandvarnare ska placeras så att de täcker hela verksamheten. Kontrollera med beställare om
andra krav föreligger, exempelvis brand/utrymningslarm, takfotslarm etc.
Varje brandvarnare kan förväntas ha en täckningsyta på högst 60 m2. Signal ska kunna uppfatttas i de utrymmen där personer vistas stadigvarande.
Placering
Brandvarnare placeras i tak. Avståndet till tilluftdon ska vara minst 1 m. För att undvika onödiga larm ska brandvarnare inte placeras i närheten av spis och inte heller omedelbart utanför
bad- eller duschrum.
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Utformning
Utformning av brandvarnare ska verifieras enligt SS-EN 14604. Brandvarnare ska förses med
larmindikator. Batteridrivna brandvarnare ska förses med ett batteri som räcker hela brandvarnarens livstid, vanligen 10 år.

9.

Automatiska släcksystem

Över stekbord ska släcksystem installeras. Släckmedlet ska bestå av skum eller annat lämpligt
medel och ska kunna aktiveras både automatiskt och manuellt. Exempel på lämplig släckanläggning är Ansulex eller liknande. Anläggningen ska uppfylla NFPA 17A. Vid aktivering av släckanläggningen ska el till köksutrustningen stängas av.

10.

Ventilationsbrandskydd

Ventilationssystemen är av typ FTX. Tillagningskök förekommer.
Ventilationssystem

Placering

Betjänar

FTX

Fläktrum

Lokaler inom bygg- Saknar betynaden
delse

10.1

Drift vid brand
inom byggnad

Drift vid brand Strömförsörjning
utomhus eller i
aggregat
Saknar betyEj säkerställd.
delse

Anmärkning

Systemen är
separata för
vardera
brandcellen

Upphängningsanordningar

Grundkravet på upphängningsanordningarna är att ventilationskanaler skall sitta kvar under
den tid som motsvarar den genombrutna byggnadsdelens brandmotståndstid. I detta fall gäller
R 60 som grundkrav på upphängningsanordningarna.
Upphängningsanordningars maximala inbördes avstånd och bärförmåga ska vara provade enligt EN 1366-1 med klassifikation enligt EN 13501-3.

10.1.1

Kanalisation på vind

Kanalisation förlagd på vind förläggs vilande mot vindsbjälklaget på obrännbara upplag, ex. vis.
i vaggor av stål, se principer i nedanstående figur.

10.1.2

Pendelavstånd, avstånd mellan vaggor på vindsbjälklag, dragspänning

Cirkulära kanaler provade enligt EN 1366-1 (Paroc), Kanalens upphängningar skall inte utsättas
för dragspänning över 9 N/mm² för brandklasser upp till 60 minuter och 6 N/mm² för brandklasser över 60 minuter. Max avstånd mellan upphängningar på horisontal kanal är 1300 mm.
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Rektangulära kanaler provade enligt EN 1366-1 (Paroc), kanalsektioner kan vara max 1,8 m för
brandklassningar upp till 60 minuter. Kanalens upphängningar skall inte utsättas för dragspänning över 9 N/mm² för brandklasser upp till 60 minuter och 6 N/mm² för brandklasser över 60
minuter. Max avstånd mellan upphängningar på horisontal kanal är 1800 mm.

10.2

Skydd mot brandspridning inom brandcell

10.2.1

Ytskikt och beklädnader

Material i luftbehandlingsinstallationer ska vara av klass A2-s1,d0. För systemdelar accepteras
dock lägre brandteknisk klass enligt nedan:
Systemdel

Krav

Mindre detaljer såsom filtermaterial,
packningar, fläktremmar och
elinstallationer.
Kanaler, förutom imkanalen, i andra
byggnader än enbostadshus.
Luftdon, utom spiskåpor i storkök.

Inget krav (klass F)

Motsvarande ytskiktskrav som gäller för anslutande vägg- eller
takyta. Undantaget gäller både in- och utsida av kanalen.

Klass E.

Värmeväxlare i aggregat förutsätts bestå av obrännbart material.

10.2.2

Imkanaler

I kök med hushållsspis eller ugn bör imkanalen utföras i lägst brandteknisk klass EI 15. Som alternativt till EI 15 kan imkanalen utföras i lägst brandteknisk klass E 15 och med ett skyddsavstånd till brännbara material på minst 30 mm. Anslutningsdon till imkanaler bör utformas med
material i lägst brandteknisk klass E. Kanaler och anslutningsdon kan placeras mot brännbart
material vid genomgång av hyllor eller skåpsidor. Även ovansidan och andra mindre delar av
ytterhöljet till spisfläktar kan placeras mot brännbart material. Avstånd mellan spis och fläkt
utförs enligt leverantörens monteringsanvisningar.
Imkanalen från storkök utförs i övrigt enligt Imkanal 2012:2, UV eller ozonrening.

10.3

Skydd mot brandspridning mellan brandceller

10.3.1

Brandisolering

Ventilationskanaler på vind isoleras i lägst brandteknisk klass EI 30.
Brandisolering ska vara provad enligt EN 1366-1 med klassifikation enligt EN 13501-3. Sammantaget ska brandisoleringen ges samma brandmotstånd som genombruten byggnadsdel.
Utförandet ska vara typgodkänt och innefatta både klass A och B. Stagning utförs i samtliga fall
invid byggnadsdel, se figur på nästa sida.

Uppdragsnamn: Förskola i Oxelösund - Peterslund Datum: 2021-06-07 Uppdragsnummer 112796 Sida: 17 av 20

För ytterligare information, se www.paroc.se

10.3.2

Genomföring tätning

Genomföringar i brandcellsskiljande byggnadsdelar tätas med metod/material motsvarande
den genombrutna byggnadsdelens brandtekniska klass.

10.3.3

Takgenomföring

Takgenomföring utförs i brandteknisk klass EI 30 samt EI 60 från imkanal tillhörande storkök.

10.3.4

Fläktrum

Se ritningsbilaga enligt avsnitt 1.5.
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10.4

Skydd mot brandgasspridning mellan brandceller

10.4.1

Förenklad dimensionering

Systemen är separat för vardera brandcellen ända till det fria.

11.

Möjlighet till räddningsinsatser

11.1

Räddningsväg och uppställningsplats

Byggnaden är tillgänglig för räddningsfordon från det allmänna gatunätet varför inga särskilda
uppställningsplatser eller räddningsvägar behöver anordnas. Kontrolleras med kommunen.
Följande maximala avstånd rekommenderas
Brandpost – uppställningsplats för släckbil
Släckbil – angreppsväg för invändig insats

11.2

75 meter
50 meter

Tillträdesväg

Tillträde till vind
Tillträdesvägen till vind kan utgöras av luckor i yttertak eller innertak.

11.3

Solcellsanläggning

-

11.4

Släckutrustning

I enlighet med Lagen om skydd mot olyckor, LSO (SFS 2003:778) ska lokalerna utrustas med
anordningar för manuell brandsläckning. Avstånd till närmaste släckutrustning ska inte
överstiga 25 m. Handbrandsläckare ska utformas enligt SS-EN 3 och skyltas enligt AFS 2020:1.

11.5

Brandgasventilation

11.5.1

Trapphus

-

11.6

Utvändigt brandpostnät

Det förutsätts att brandpostnätet är utfört så att det uppfyller VAV P83, Allmänna vattenledningsnätet och VAV P76, Vatten till brandsläckning. Kontrolleras med kommunen.

12.

Plan för drift och underhåll

Innan lokalen eller delar av dem tas i bruk ska det finnas skriftliga instruktioner för hur provning, skötsel och underhåll ska utföras för att byggnadens brandskydd ska upprätthållas under
brukstiden. Instruktionerna ska anpassas till byggnadens användning samt installationernas utformning och omfattning.

13.

Brandskydd under byggtiden

Byggarbetsplats ska vara utformad så att risken för personskador begränsas. Åtgärder ska
vidtas till skydd mot uppkomst och spridning av brand.
Brandskyddet under byggtiden omfattar huvudsakligen säkerställande av:
•
•

brandskydd på byggarbetsplatsen
räddningstjänstens insatsmöjlighet under byggtiden.
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14.

Kontroll av utförandet

Redovisas senare.

15.

Bilagor

Bilaga
Ritningsbilaga

Namn

Daterad
2021-06-07

Reviderad
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nå en utrymningsväg med en öppningskraft >25N.
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Dörrautomatik ska förses med nödkraftsförsörjning alternativt
ska kraftmatningen till denna förläggas så att den är skyddad
mot brand i minst 30 minuter
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Beslut om förlängning av
handläggningstid
Datum

2021-09-23

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

OXELÖSUNDS KOMMUN
613 81 OXELÖSUND

Dnr:

BYGG.2021.293

Fastighet:

STJÄRNHOLM 5:37

Ärende:

Ansökan om bygglov för nybyggnad av förskola

Beslut om förlängning av handläggningstid
Beslut
Handläggningstiden förlängs med 10 veckor till max 20 veckor, till 2021-12-31.
Beslut fattas så snart som möjligt, dock senast på angivet datum.
Detta beslut har fattats av chef vid Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen enligt
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning.
Detta beslut kan inte överklagas.
Skäl till beslut
Då parkeringslösning ska utredas vidare av sökande samt att sökande önskat ytterligare tid
för kommunikation och samordning med grannar i området bromsas Miljö- och
samhällsbyggnadsförvalningens möjlighet till handläggning.
Vidare krävs även ytterligare ingående juridisk granskning på grund av omfattande
avvikelser från detaljplanen och ytterligare syn av alternativa placeringar bör också göras.
Upplysningar
Om det är nödvändigt på grund av utredningar i ärendet, får tiden för förlängas en gång
med höst tio veckor utöver de ursprungliga tio veckorna, 9 kap. 27 § PBL.
Sändlista
Sökanden

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324

Meddelande

1 (3)

Datum

2021-08-13

Miljö- och renhållning
Sofia Rappestad
sofia.rappestad@oxelosund.se

Yttrande avfallshantering
Oxelö Energi AB (OEAB) har mottagit en remiss från miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen Oxelösunds kommun, gällande förslag på
avfallshantering avseende ansökan om byggnation av förskola i
Oxelösunds kommun (DNR. BYGG.2021.293).
De lokala Föreskrifterna för avfallshantering beskriver hur avfallet ska
sorteras, hämtas och hanteras. De innehåller också bestämmelser om
undantag samt anvisningar till avfallsutrymme, hämtningsvägar med mera.
Ett förslag är att läsa igenom Avfall Sveriges ”Handbok för
avfallsutrymmen” där finns de lagkrav, riktlinjer och rekommendationer som
ska tas i åtanke vid byggnation av avfallsutrymmen.
Renhållningsansvarig förespråkar valet av miljöhus för avfallshanteringen
vid nybyggnationen av förskolan då det möjliggör en tydligare
avfallssortering. Nedan följer förslag och rekommendationer för
avfallshanteringen vid förskolan.
Hur kommunen, väljer att utforma det tilltänkta avfallsutrymmet har stor
inverkan på renhållningspersonalens arbetsmiljö. Arbetsmiljön är en viktig
aspekt att ta hänsyn till vid byggnation av avfallsutrymmen tillsammans
med de tekniska krav som medföljer. Avfall Sveriges handbok har krav som
är direkt kopplande till en godkänd teknisk miljö för olika avfallsutrymmen.
Det kan vara värdefullt att veta att, i de fall som avfallsutrymmena inte
uppfyller de krav som förekommer i arbetsmiljölagen, kan arbetsmiljöverket
förbjuda arbetsgivaren att bedriva avfallshämtning på den specifika platsen.
Oxelösunds kommun har idag krav på insamling av rest- och matavfall.
Däremot bör verksamheten se till möjligheterna att tillhandhålla sortering av
fler fraktioner nu när ett miljöhus kommer finnas vid förskolan.
Renhållningsansvarig rekommenderar därmed att följande fraktioner
förutom rest- och matavfall ska finnas i miljöhusen:
-

Postadress
Oxelö Energi AB
613 81 Oxelösund

Plastförpackningar
Returpapper
Metallförpackningar
Färgat- och ofärgat glas
Papper-/kartongförpackningar
Elektronikavfall (ljuskällor och batterier)

Besöksadress
Sjögatan 28

Telefon
0155-388 00 (vxl)

E-post/Webb
kundcenter@oxelosund.se
www.oxeloenergi.se

Org.nr.
556070-9429
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Det är svårt att förutspå vilken storlek på kärl varje fraktion kräver men en
rekommendation är att välja större kärl till en början för att sedan ändra
storleken efter ett par månader när verksamheten pågått ett tag för att se
hur vare fraktion ter sig.
Det är viktigt att ta överväga placeringen av miljöhus noggrant så
revideringar i byggnationen undviks. De huvudsakliga aspekterna som styr
placering av miljöhus är säkerhet för trafikanter och människor, arbetsmiljö
och närhet till bostäder.
Andra synpunkter som är viktiga att ta i beaktning är den visuella
utformningen och belysningen. Bland annat rekommenderas att
avfallsutrymmena utrustas med tilltalande belysning samt exempelvis
rörelsedetektorer, så miljöhuset är upplyst hela perioden någon befinner sig
i utrymmet.
Då avfallsutrymmen rymmer stora mängder avfall är skadedjur ett allmänt
problem. För att på bästa sätt försöka hålla en god hygien inom miljöhusen
bör dessa förses med brunn och vattenslang för att enkelt kunna spola av
utrymmet. Försök även att förhindra att det finns öppningar större än 5 mm
som exempelvis råttor kan ta sig igenom.
Bullernivåer är också viktigt att belysa, främst för rum på bottenvåning
belägna nära miljöhuset samt nära hämtning/lämningsplats. En
rekommendation är att de bostäder som är belägna närmst miljöhusen får
fönster som klarar högre ljudvärden än normalt.
Mycket av det avfall som släng kan vara lättantändligt, därför bör kontakt
upprättas med brandskyddsföreningen samt räddningstjänsten som också
får ge synpunkter på miljöhusen.
Tillgänglighet och tillträde är även det angelägna aspekter att ta hänsyn till,
exempelvis skyltning för personer med funktionsnedsättning samt
synskadade och på vilket sätt personal och entreprenörer ska ha tillgång till
husen. Tänk på att undvika trösklar och ramp. Skulle ramp nödvändigtvis
behövas finns det riktlinjer att tillgodose som berör lutning, bredd och
halkskydd. För att minimera risken för stötskador från kärlen i miljöhuset
går kan det vara bra att montera påkörningsskydd vilket ska, enligt
generella mått mäta 125 cm från markytan. Skyltning av kärl till miljöhus
kan OEAB tillhandhålla.
Transportvägarnas utformning är en viktigt för renhållningsarbetarens
arbetsmiljö tillsammans med säkerheten för personer som rör sig kring
samt i närhet till avfallsutrymmen där renhållningsfordonet vistas. Det är
därför viktigt att transportvägen, under årets alla dagar är fri från hinder,
snö och halka samt obehindrad sikt. Rekommenderar att samråda med
trafikplanerare så att renhållningsfordon inte behöver färdas på planerad
gång- och cykelbana för att nå fram till miljöhus. Därtill är det viktigt att se
till så att vägarna renhållningsfordonen kommer framföras på, innehar den
bärighetsklass som krävs. Likt nämnt tidigare genom att minska risken för
olycksfall, särskilt om renhållningsbilen kommer behöva backa fram till
miljöhuset, bör placering ske på accepterat avstånd från exempelvis

Postadress
Oxelö Energi AB
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Sjögatan 28

Telefon
0155-388 00 (vxl)

E-post/Webb
kundcenter@oxelosund.se
www.oxeloenergi.se

Org.nr.
556070-9429
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lekparker, förskolor, gång-/cykelbanor. Korrekta mått gällande svängradie,
uppställningsplats etc. för renhållningsfordon finner ni i bifogad handbok.
Viktigt att renhållningsfordonet inte hindrar utryckningsfordon samt andra
fordon att ta sig fram när tömning av kärl sker. Dragvägar kan även
förekomma och ska vara utformade enligt de krav som finns samt de
riktlinjer som rekommenderas följas.
Sofia Rappestad
Miljö-och renhållningschef
2021-08-13

Postadress
Oxelö Energi AB
613 81 Oxelösund
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Datum

Diarienummer

2021-02-15

VA-avdelningen
Jonny Jakobsson
Oxelö Energi AB
Jonny.jakobsson@oxelosund.se

Yttrande kring dricksvatten, avloppsvatten samt
dagvatten (VA)
Oxelö Energi AB (OEAB) har mottagit en remiss från miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen Oxelösunds kommun, gällande förslag på
VA avseende ansökan om byggnation av förskola i Oxelösunds kommun
(DNR. BYGG.2021.293).
Rörande belastningen på befintligt vatten-, dagvatten- och avloppsnät ser vi
inga hinder att ansluta fastigheten.
Oxelö Energi önskar i ett så tidigt skede som möjligt få ta del av framtaget
underlag, så som fastighetens placering och tomtyta.
Dagvattenet ska fördröjas på fastigheten innan det släpps ut på det
kommunala nätet. Svenskt vattens publikation P110 kan ligga till grund för
beräkningsmodellen.

Postadress

Besöksadress

Telefon/Fax

Webb/E-post

Org.nr

Oxelö Energi AB
613 81 Oxelösund

Sjögatan 28

0155-380 00 (vx)

www.oxeloenergi.se

556070-9429

0155-325 75 (fax)

kundcenter@oxelosund.se

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Rubin Johan
Oxelösunds kommun Bygglov
Remissvar Gata/Park BYGG.2021.293
den 19 augusti 2021 11:20:23

Hej
I dagsläget bedömer gatuenheten att det inte finns något som föranleder en ändring av gällande
hastighet på Sundavägen och Lingonvägen i och med anläggandet av en ny förskola.
Lingonvägen är dimensionerad för den trafik som förskolan förväntas medföra. Med tanke på att
den befintliga förskolan som idag finns längre in på Lingonvägen omlokaliseras till den nya
placeringen så blir trafiken på Lingonvägen jämnare fördelad.
Den tillfartsväg från Lingonvägen som är tänkt till den nya förskolan är befintlig och används i
dagsläget som tillfart till garage och parkering för intilliggande fastigheter.
Gällande att parkmark tas i anspråk för anläggande av förskola så är det inte optimalt, men enligt
vad Gatuenheten erfar så har den frågan diskuterats och då ett behov av förskola finns, behöver
kommunen prioritera anläggandet av en sådan.
Delar av det allmänna gång- och cykelvägnätet påverkas, men efter diskussion har det
konstaterats att en flytt av den sträckning som idag passerar väster om den tänkta förskolan, till
ytterligare något västerut skulle innebära minimal påverkan.

Med vänlig hälsning
Johan Rubin
Gatuchef

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Oxelösunds kommun
Tel 0155-384 64
johan.rubin@oxelosund.se

www.facebook.com/oxelosundskommun
Vi behandlar dina personuppgifter enligt www.oxelosund.se/gdpr
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Datum: 2021-09-14
Vår beteckning: 2021-000190
Er beteckning: BYGG.2021.293

Yttrande gällande bygglov för fastighet Stjärnholm 5:37 i Oxelösunds kommun
Räddningstjänsten har tagit del av följande handlingar:
− Brandskyddsbeskrivning, daterad 2021-06-07, upprättad av Brandskyddslaget med tillhörande
situations-, och planritningar.
Sörmlandskustens räddningstjänst lämnar följande kommentarer:
−

Det har inträffat flertalet skolbränder i Sverige under senare år och även inom Sörmlandskustens
räddningstjänst område. Räddningstjänsten rekommenderar därför att installera ett heltäckande
brand- och utrymningslarm inom fastigheten för att öka brandsäkerheten.

För Sörmlandskustens räddningstjänst
Niclas Nordström, Funktionschef
Epost: niclas.nordstrom@nykoping.se

POSTADRESS
Nyköpings kommun
611 83 Nyköping

BESÖKSADRESS
Brandstationen
Jägarhållet 1

TELEFON/FAX/E-POST
Tel 0155-24 75 10
Fax 0155-26 96 50
raddningstjansten@nykoping.se

ORGNR
212000-2940
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Remiss
Datum

2021-07-23

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Stephanie Strömberg
Bygglovhandläggare
Stephanie.stromberg@oxelosund.se

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Gata / Park

Dnr:

BYGG.2021.293

Fastighet:

STJÄRNHOLM 5:37

Ärende:

Ansökan om bygglov för nybyggnad av förskola

Ärendet
Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av förskola.
Föreslagen byggnad motsvarar en total byggnadsarea på ca 1200 m2 i två plan samt en
skolgård i dess anslutning.
Byggnadens utformning framgår av handlingar som bifogas detta brev.

Skäl till detta brev
Åtgärden tar i anspråk mark som planlagts som Park i enligthet med gällande
förhandsbesked. Åtgärden innebär också nya tillträdesvägar och behov av anpassning av
gång- och cykelvägar på platsen.
Vi önskar därför era eventuella synpunkter i ärendet innan beslut fattas.

Upplysningar
Vi emotser ert yttrande senast 2021-08-15
Vid frågor kring detta brev, kontakta ärendets handläggare.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Stephanie Strömberg
Bygglovhandläggare

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324

-----Original Message----From: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen <bygg@oxelosund.se>
Sent: den 23 juli 2021 09:30
To: Oxelösunds kommun Trafik <trafik@oxelosund.se>
Subject: Bygg meddelande BYGG.2021.293
Hej
Översänder remiss angående nybyggnation av förskola.
Vänliga hälsningar
Stephanie Strömberg
Bygglovshandläggare
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Oxelösunds kommun 613 81 Oxelösund
Besöksadress Höjdgatan 26
Telefon 0155-380 00
bygg@oxelosund.se
Bygglov har telefontider må, ons-fre 9-11.
www.facebook.com/oxelosundskommun
Ärende hos kommunen: BYGG.2021.293
Mottagare: [trafik@oxelosund.se]
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Delegationsbeslut

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Emilia Torstensson

Datum

Diarienummer

2021-08-03

MIL.2021.499

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
bygg@oxelosund.se

Yttrande gällande Peterslunds förskola, Stjärnholm 5:37
Bygglovsenhetens ärendenummer: BYGG.2021.293
Detta beslut har fattats av handläggare vid Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen enligt
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens gällande delegationsordning.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (miljö) har ett ärende (MIL.2021.270) gällande
eventuell förorenad mark kopplat till fastigheten 5:37 där Peterslundsängens förskola
planeras att byggas.
Området där byggnad och förskolegård planeras har provtagits och analyserats. Då
analysresultaten visade på ytterst lite förhöjd halt av kobolt i två provpunkter anser Miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningen (miljö) att någon anmälan om efterbehandling inte
behöver göras enligt 28 § Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (miljö) har inget att erinra gällande att
parkmark/naturmark tas i anspråk så länge inga ingrepp i naturmark genomförs.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Emilia Torstensson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324

Stjärnholm 5:37 - Peterslunds förskola
Diarienummer: BYGG.2021.293
Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av förskola i hörnet mellan
Sundavägen och Lingonvägen.
Planerad förskola har en byggnadsarea på ca 1200 m2 och byggs till största del i 2
plan. Kring förskolan anläggs en skolgård med en blandning av angjorda lekområden
och befintlig naturmark.
Byggnationen enligt ansökan avviker från gällande detaljplan och har till viss del
godkänt enligt förhandsbesked BYGG.2019.269.
Angränsande fastighetsägare får möjlighet att inkomma med synpunkter innan vi
fattar beslut.
Synpunkter lämnas in senast 2021-09-03.
Synpunkter
1974 fick vi erbjudande om att köpa radhus på Lingonvägen. Det lockades med stora
grönområden och närliggande skola enligt Förslag till stadsplan 1973. Det är den
plan som i skrivande stund 20210901 finns ute på Oxelösunds hemsida.

Ingen information finns alltså i nuläget om att stadsplanen skulle ha ändrats.
Området som är orange och märkt + är för garage och dylikt.

Det orangefärgade prickade området som nu avses bebyggas får enligt plan inte
bebyggas. Det var en av anledningarna till att vi flyttade till Lingonvägen. Stora
grönområden med skog och gräsytor för barnens lek i olika former.
Det orangemärkta området som finns inom det orange prickade är för
handelsändamål (kioskverksamhet).
Enligt kommunens utskick ska Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen redan 2019
godkänt den tänkta nya användningen av området. Är det godkännandet avstämt
med närmast grannar?
Förslaget till placering av ny förskola tar bort den grönyta som både boende och
Peterslundsskolan använder för idrott av olika slag.
Jag har inget emot att det byggs en förskola men:
Det skulle det vara bättre att
1. Placera förskolan så nära Sundavägen som möjligt och använda det
skogsområde som finns där.
2. Placering mellan Sundavägen – Nyponvägen. Den grönytan används inte som
annat än att vara vildvuxen i dagsläget. Parkering skulle då kunna vara vid
den tidigare Peterslundskiosken.
3. Det ska byggas villor på södra sidan av Sundavägen vid Isakslund. Varför inte
lägga förskolan i dess närhet mellan Näsuddsvägen och Danviksvägen efter
ristippen.
Vid alla dessa förslag kan både förskola, skola och boende i området Lingonvägen –
Blåbärsvägen-Nyponvägen använda sig av den grönyta som man nu tänker ta i
anspråk trots att en stor del är belagd med byggförbud. Kommande trafikbelastning
mot Lingonvägen skulle vara löst.
Information ang renovering av Peterslundsskolan är obefintlig. Kommer antalet
platser öka mot nu så ökar också belastningen på Lingonvägen.
Kent Hallberg

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Jan Norberg
Strömberg Stéphanie; Oxelösunds kommun Bygglov
BYGG.2021.293 Yttrande gällande bygglov nybyggnad förskola Stjärnholm 5:37.
den 20 oktober 2021 10:11:02

I den skrivelse vi fått anges i stycke 1 att "beslut fattades 2021-11-17", detta är
väl fel då detta datum inte inträffat ännu.
I pkt 2 anges det att trafiksituationen kommer att påverkas genom ökad trafik.
Kommunens gatuenhet anser att trafiken "borde få en jämnare fördelning på
Lingonvägen".
Det vi påtalat är det problem som kommer att uppstå vi in, och utfart från nya
förskolan, och antalet parkeringsplatser som inte kommer att täcka det framtida
behovet enligt nuvarande plan!
Det framfördes även krav på att om detta ska genomföras så måste
stoppförbudsskyltar sättas upp, och gälla på Lingonvägen, detta är ett måste för
att minimera "trafikstockning" vid in/utfart till lastzon och parkering.
I och med att antalet barn kan komma att bli upp till 200, kommer det att krävas
väsentliga åtgärder för att trafikflödet ska fungera.
I pkt 3 anges det i sista stycket att "Samtliga remissvar och grannyttranden finns
att läsa i bifogat underlag", vart har dessa handlingar bifogats?
Vi har inte fått något!
Hälsningar
Jan Norberg
Klarbäret 3

Från: Nina Wikström Tiala <ninawt71@gmail.com>
Skickat: den 2 september 2021 14:45
Till: Oxelösunds kommun Bygglov <bygg@oxelosund.se>
Ämne: Ärende BYGG.2021.293

Gällande Nybyggnad förskola Stjärnholm 5:37

Jag har på uppdrag och efter bästa förmåga försökt mig på en sammanställning av
synpunkter från ett möte där 8-9 fastighetsägare från Nyängen 1 deltog. En av dessa
har skickat in enskilda synpunkter.

En är emot förslaget till ny förskola i sin helhet på föreslagen plats med anledning av
att förändringen, efter alla år som boende i området, känns alldeles för stor.

Nyängen 3 (Lingonvägen 43) har lämnat sina synpunkter i bifogat dokument.

Synpunkterna rör trafiksituationen som befaras uppstå pga placeringen av infarten till
lastzon och parkering. Det bildas en "T-korsning" mellan Nyängens utfart från
garagen, cykelvägen och den tänkta gemensamma utfarten från området. Ut till denna
T-korsning mynnar in/utfart från lastzonen. Det finns även farhågor om att
trafikstockning kan uppstå vissa tidpunkter, då Nyängen delar infart med nya
förskolan, liksom ökad risk för olycka mellan bilister samt bilister och cyklister.

Till sist vill vi framföra ett önskemål om att flytta tillbaka gränsen för lekytan i
skogen något, så att den inte kommer så nära fastigheterna på Nyängen. Då även barn
på vårt område leker i skogen vill vi framföra ett förslag om grind till det inhägnade
området från vårt håll. Se bifogad fil "Förslag till ändring" där även nämnd Tkorsning är inringad.

Detta är en sammanställning av synpunkter, som uttalats. Alla fastigheter nämns inte
separat men jag kan fördela ut ert eventuella svar till medlemmarna i föreningen.

Vänligen
Nina Wikström Tiala, ordförande Nyängens samfällighetsförening

Stjärnholm 5:37 - Peterslunds förskola
Diarienummer: BYGG.2021.293
Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av förskola i hörnet mellan
Sundavägen och Lingonvägen.
Planerad förskola har en byggnadsarea på ca 1200 m2 och byggs till största del i 2
plan. Kring förskolan anläggs en skolgård med en blandning av angjorda lekområden
och befintlig naturmark.
Byggnationen enligt ansökan avviker från gällande detaljplan och har till viss del
godkänt enligt förhandsbesked BYGG.2019.269.
Angränsande fastighetsägare får möjlighet att inkomma med synpunkter innan vi
fattar beslut.
Synpunkter lämnas in senast 2021-09-03.
Synpunkter
1974 fick vi erbjudande om att köpa radhus på Lingonvägen. Det lockades med stora
grönområden och närliggande skola enligt Förslag till stadsplan 1973. Det är den
plan som i skrivande stund 20210901 finns ute på Oxelösunds hemsida.

Ingen information finns alltså i nuläget om att stadsplanen skulle ha ändrats.
Området som är orange och märkt + är för garage och dylikt.

Det orangefärgade prickade området som nu avses bebyggas får enligt plan inte
bebyggas. Det var en av anledningarna till att vi flyttade till Lingonvägen. Stora
grönområden med skog och gräsytor för barnens lek i olika former.
Det orangemärkta området som finns inom det orange prickade är för
handelsändamål (kioskverksamhet).
Enligt kommunens utskick ska Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen redan 2019
godkänt den tänkta nya användningen av området. Är det godkännandet avstämt
med närmast grannar?
Förslaget till placering av ny förskola tar bort den grönyta som både boende och
Peterslundsskolan använder för idrott av olika slag.
Jag har inget emot att det byggs en förskola men:
Det skulle det vara bättre att
1. Placera förskolan så nära Sundavägen som möjligt och använda det
skogsområde som finns där.
2. Placering mellan Sundavägen – Nyponvägen. Den grönytan används inte som
annat än att vara vildvuxen i dagsläget. Parkering skulle då kunna vara vid
den tidigare Peterslundskiosken.
3. Det ska byggas villor på södra sidan av Sundavägen vid Isakslund. Varför inte
lägga förskolan i dess närhet mellan Näsuddsvägen och Danviksvägen efter
ristippen.
Vid alla dessa förslag kan både förskola, skola och boende i området Lingonvägen –
Blåbärsvägen-Nyponvägen använda sig av den grönyta som man nu tänker ta i
anspråk trots att en stor del är belagd med byggförbud. Kommande trafikbelastning
mot Lingonvägen skulle vara löst.
Information ang renovering av Peterslundsskolan är obefintlig. Kommer antalet
platser öka mot nu så ökar också belastningen på Lingonvägen.
Kent Hallberg

Från: Annika Norberg <annika.m.norberg@gmail.com>
Skickat: den 26 oktober 2021 14:29
Till: Strömberg Stéphanie <stephanie.stromberg@oxelosund.se>
Ämne: Dnr:BYGG.2021.293 Nybyggnad av förskola

SYNPUNKTER:

Kl 14 tisdagen 26/10 står 40 bilar parkerade på Peterslundsskolans parkering.
OBS! Alltså ej lämning eller hämtningstid för föräldrar.
Hur ska 14 parkeringsplatser räcka för en nästan dubbelt så stor anläggning?
Hur kommer det att se ut på Lingonvägen? Blir det stoppförbud där?

Den lilla backen vid busshållplatsen har i alla år varit en samlingsplats för
många barn från första snön faller till den försvinner. Lämnas det plats så den
förblir åkbar för alla?

De 2 runda ringarna(på kartan) vid Lingonvägen märker väl ut de stora fina träden
som
måste få stå kvar, eller?

MVH
Annika Norberg
Blåbärsvägen 6
613 37 Oxelösund

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Hanna Raneklint
Oxelösunds kommun Bygglov
Grannyttrande
den 15 augusti 2021 11:48:26

Ärendenummerr : Bygg.2021.293
Fastighet: Stjärnholm 5:37
----------------Namn Hanna Raneklint Thorn
Egen fastighetsbeteckning : Simkrabban 5
Åsikter om negativa konsekvenser av nybyggnation skola
# Ökad olycksfalls risker
Kommer att bli negativt ökad biltrafik på Sundavägen. Risk för fler
olyckstillfällen. Finns ett rådjursstråk över Sundavägen vägen mellan avfart
Tångvägen och Näsuddsvägen – risk för djukollision. Vintertid mycket halt
område på Sundavägen mellan avfart Näsuddsvägen till avfart Lingonvägen
. Vilket medför att bromssträckan blir kraftigt förlängd . Flertal risker för
incidenter redan idag vintertid när bilar ska svänga vänster in på
Blåbärsvägen från Sundavägen, missbedömer bromssträckan och får sladd.
Med ökad trafiktäthet på Lingonvägen och Sundavägen ökar risken betydligt
för olycksfall . Föreslagen åtgärd , minska hastighetsbegränsningen
Sundavägen förbi detta område.
Barn (och vuxna) på cykel kommer att öka och öka risk för kollision när de
som kommer i nerförbaken från Blåbärsvägen och ska passera över
Lingonvägen mot skolan.
Tångvägen mot Sundavägen används idag som högfart/accelerationssträcka
för vissa. Med skola kommer cykeltrafiken att öka från bl.a. Danviksområdet
som kommer att använda Tångvägen för att komma till skolan. Åtgärd
fartgupp eller annat hastighetsbegränsande åtgärd på Tångvägen kan
minska risken för olycksfall med cykel och motorfordon på denna sträcka

# Promenad/ motion stråk kommer att minimeras.
Vintertid görs rundskidspår på ideell bas från gångtunneln under
Sundavägen fram till Nyponvägen. Denna används frekvent liksom motion av
olika slag på fältet mellan mellan befintliga cykelvägar som ligger längst från

Sundavägen.

Positiva konsekvenser av nybyggnation skola:
Ökar attraktivt område för barnfamiljer med närhet till förskola.
Möjlighet för allmänheten att få tillgång till skolans lekområde när förskolan
är stängd

Med vänlig hälsning Hanna Raneklint Thorn
Korallvägen 15

Skickades från E-post för Windows

Från: Dahlin Ronnie <ronnie.dahlin@scania.com>
Skickat: den 17 augusti 2021 22:06
Till: Oxelösunds kommun Bygglov <bygg@oxelosund.se>
Ämne: Grannyttran gällande Stjärnholm 5:37- Peterslund förskola
Prioritet: Hög

Diarienummer: BYGG.2021.293. Stjärnholm 5:37 - Peterslunds förskola
Vi emot
säger oss byggnationen enligt ansökan om bygglov Stjärnholm 5:37 med anledning
av: 1. Planerad förskola kommer att byggas på delvis prickad mark. 2.
Området man vill ta i anspråk är detaljplanerad för park/natur område.

3.

Byggnation får endast byggas på begränsad mindre yta och då uppföras i ett plan

4. Redan i dag är Lingonvägen hårt trafikerad, vi anser att ytterligare etablering
kommer att förvärra trafiksituationen i och med samma infartsväg, t.o.m. skapa stor
trafikfara.

5. Ställer oss dessutom frågande till betydligt ökad bullernivå för oss boende. med
ökad trafik av personbilar och även tyngre fordon. Har det gjorts någon kartläggning
angående bullernivån vi har i dag? Ni är välkomna att sätta upp en bullermätare i
våran trädgård för att mäta bullernivån vi har i dag.

Hastighetsbegränsningen vi har i dag på Lingonvägen är 30km/tim, den efterföljs
absolut inte, det går betydligt fortare,
Så med dessa punkter anser vi därför att
placeringen för byggandet av förskolan är högst olämplig. Med vänlig hälsning
Ronnie / AnnBritt Dahlin Lingonvägen 85 (Nyängen 25)

Begäran om grannyttrande

132

(258)
Datum

2021-07-2311:50:03

Yttrande angående Ansökan om bygglov för nybyggnad av förskola på fastigheten

STJÄRNHOLM5:37 med adressen Sundavägen,

OXELÖSUNDKOMMUN'

Delgivna fastigheter:
Blåbäret 1-2
Hallonet 1 och 41-59
Klarbäret 1-3
Nyängen 1 och 22-33
Purpursnäckan 1-3

2021 -08- 1 9

Simkrabban 1-6

Spindelkrabban 1-6
Strandsnäckan 1-4

OBS!Jag svarar i egenskap avfastighetsägare till fastigheten:/.V.li^.ri3^... ^.
a Vi har ingenting att erinra mot föreslagenåtgärd.

yyi

har

synpunkter på föreslagen åtgärd.

Se nedanstående text.

^Y/...^.....^. ^...<^.... ^^4.^......... (ite^A^^^
. ^.j^:......^.... ^. ^....... ^.

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Jannike Zetterman
Oxelösunds kommun Bygglov
Fwd: BYGG.2021.293
den 23 augusti 2021 23:16:46

---------- Forwarded message --------Från: Jannike Zetterman <jannike.zetterman@gmail.com>
Date: mån 23 aug. 2021 23:13
Subject: BYGG.2021.293
To: <bygg@oxelsound.se>
Synpunkter ang peterslund "nya" förskola. Varför förstöra ett sådant fint grönområde. Och
en förskola i två plan på en mark med "bygg förbud"
Varför kan man inte planera förskola på en av ängarna i så fall (mitt emot där man kör in
till nyponvägen, eller bredvid) bifogar en bild.
Detta är otroligt tråkigt. Jätte bra inseativ med en nu förskola. Men väldigt dålig placering.
Tänker även på barnen som bor i bara eller stjärnholm så även dom kommer lite närmare
förskolan.

Från: Tomas M <tm68@live.se>
Skickat: den 24 augusti 2021 01:17
Till: kommun@oxelosund.se <kommun@oxelosund.se>
Ämne: Stjärnholm 5:37 - Peterslunds förskola
Det är helt galet att förstöra den fina öppna grönytan för en skolbyggnad!!
Det finns bättre platser, ex vid danviksvögen där ristippen är idag, gör om gör rätt ..
// Tomas

Från: Jan Norberg <norbejan@gmail.com>
Skickat: den 26 juli 2021 17:55
Till: Oxelösunds kommun Bygglov <bygg@oxelosund.se>
Ämne: Ärende BYGG.2021.293

Hej, jag vill påpeka, och fråga hur man har tänkt lösa situationen med de bilar som
kommer att lämna / hämta sina barn från förskolan?

Som jag ser det finns stor risk att Lingonvägen blockeras vissa tider under dagen, och
därigenom uppkommer olycksrisker!

Hälsningar
Jan Norberg
Blåbärsvägen 6
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Tjänsteskrivelse
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v 1.0
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Datum

Dnr

2021-09-16

BYGG.2021.359

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

RELINGEN 8, Tillsyn olovlig fasadändring
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut:
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut är att med stöd av 11 kap. 51 och 57 §§
plan- och bygglagen (2010:900) påföra Annelie Christina Elisabeth Ljungwald,
personnummer 19730727-1721, och Hans Erik Lennart Ljungwald, personnummer 7501271659, med byggsanktionsavgift om vardera 3178 kronor, sammanlagt 6 356 kronor.
Avgiften ska enligt 11 kap. 61 § PBL betalas till Oxelösunds kommun inom 2 månader efter
det att beslutet vunnit laga kraft. Fakturan skickas separat.
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen (se besvärshänvisning).

Ärendet
Fastighetsägarna har olovligen utfört en fasadändring i samband med tillbyggnad av sitt
enbostadshus. Bygglov söktes 2020-01-28 för rivning av befintlig tillbyggnad samt
uppförande av ny tillbyggnad, ärende BYGG.2020.25. Bygglov och startbesked för
åtgärden beviljades 2020-07-10. En revidering av beviljat bygglov inkom 2021-02-10 där
tillbyggnadens fasadmaterial önskades ändras. Beslut om bygglov med startbesked för
denna åtgärd fattades 2021-03-12. Dessa ärenden och beslut har endast avsett
tillbyggnaden och inte den befintliga huvudbyggnaden. I samtal inför slutbesked för
åtgärden uppmärksammade sökande själv att fasaden på den befintliga byggnaden hade
ändrats gentemot beviljat lov. Den tidigare vita tegelfasaden hade delvis ersatts med
svartmålad träpanel. Information gavs att denna åtgärd är att betrakta som fasadändring
som kräver bygglov och att tillsynsärende ska initieras. Ansökan om bygglov för
fasadförändring har inkommit 2021-10-18, ärende BYGG.2021.408 och beviljades 202110-20. Men även om bygglov söks och beviljas har redan en bygglovspliktig åtgärd utförts
och därför har Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen initierat ett tillsynsärende och
påför fastighetsägarna en byggsanktionsavgift.
Fastighetsägaren har fått möjlighet att inkomma med synpunkter inför nämndens
sammanträde men valt att inte göra det.
Skäl till beslut
Enligt 11 kap. 5 § PBL ska tillsynsmyndigheten pröva förutsättningarna för beslut om
påföljd enligt 11 kap. PBL så snart det finns anledning att anta att någon inte följt plan- och
bygglagens bestämmelser.
Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324
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Tjänsteskrivelse
Datum

2021-09-16

BYGG.2021.359

Tillsynsmyndigheten ska enligt 11 kap. 51 § PBL besluta om byggsanktionsavgift om någon
bryter mot en bestämmelse i 8–10 kap. PBL.
Trots förbudet i 10 kap. 3 § PBL har åtgärd som kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § 1st 4p
PBF påbörjats innan Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har gett ett startbesked.
Byggsanktionsavgiftens storlek ska framgå av regeringens föreskrifter, 11 kap. 52 § PBL.
Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900)
påbörja en sådan ändring av en byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 3 c
eller 8 § första stycket 4, 6, 7 eller 9 plan- och bygglagen och som avser en byggnads yttre
utseende innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är:
1. för ett en- eller tvåbostadshus, 0,125 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0005
prisbasbelopp per kvadratmeter av den area som ändringen avser.
Av 11 kap. 53 § PBL framgår att byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte
skett med uppsåt eller av oaktsamhet. Trots att sökande varit okunnig om sin skyldighet att
göra en anmälan samt att åtgärden inte fick påbörjas innan startbesked utfärdats ska alltså
byggsanktionsavgift tas ut.
Enligt 11 kap. 57 § PBL ska byggsanktionsavgiften tas ut av den som när överträdelsen
begicks var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som överträdelsen avser, den
som begick överträdelsen, eller den som fått en fördel av överträdelsen.
Byggsanktionsavgiften ställs till båda fastighetsägarna då båda bedöms ha ett solidariskt
ansvar och ha varit delaktiga i ärendet.

Beslutsunderlag
Guide för beräkning av sanktionsavgift Relingen 8
Fotografier från tillsynsbesök Relingen 8
Fasadritningar relingen 8 Ändringar av fasad på originalhus

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Sändlista
Fastighetsägarna (Skickas med mottagningsbevis)

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.

Tjänsteskrivelse
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Datum

2021-09-16

BYGG.2021.359

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

Fotografier från tillsynsbesök 2021-09-24 klockan 11.30
Markeringar på nedanstående flygfoto visar fotoriktning och nummer.

Fotografi 1

Fotografi 2

Fotografi 3

Fotografi 4

FÖRKLARINGAR
SAMTLIGA MÅTT ANGES I MILLIMETER
Ny fasadändring

FÖRESKRIFTER
ALLA MÅTT KONTROLLERAS PÅ PLATS
SAMTLIGA KONSTRUKTIONSRITNINGAR BASERADE PÅ
EKS 11 OCH BBR 29

REFERENSER
10080

3200

SE RITNING:

VÄST
BET

ANT

ÄNDRING AVSER

DATUM

SIGN

STATUS

Ny fasadändring

FASAD:
Trä,

Fasad ovanför nya taket har numera träfasad.
Befintligt fönster som inte syns på denna
ritning är kvar, Fönster till badrum.
Se bild tre: Norr

BYGGLOVSHANDLING
PROJEKT

Relingen 8

08.02.2021 17:55:39

KONSULT

TG

HERKULESGATAN 26
111 52 STOCKHOLM
T: 08 515 100 50
w: www.bygglovsverket.se
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SKALA 1:100
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HANDLÄGGARE
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DATUM

ANSVARIG

02/01/21

ZAID HADDAD, zaid@bygglovsverket.se

RITNING

A-40.2-200
Fasadändring
VERSION: A

0

RITAD AV

A3
SCALE 1 : 100

FASADER

FÖRKLARINGAR
Fasad på originalhuset på gavel utbytt till trä
med samma utseende som tillbyggnad har.
Fönster borttaget
Se bild två Öster

Ny fasadändring

SAMTLIGA MÅTT ANGES I MILLIMETER

FÖNSTERRAMAR:

FASAD: TRÄ

FÖRESKRIFTER
ALLA MÅTT KONTROLLERAS PÅ PLATS
SAMTLIGA KONSTRUKTIONSRITNINGAR BASERADE PÅ
EKS 11 OCH BBR 29
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10080

SE RITNING:

ÖST
BET

Tegelfasad inom blåmarkerat området, 48,5
cm är byggd med träfasad. Då betongpelare
hittades i det området. Fasad byggdes för
att hålla huset tätt. Se bild ett Söder
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Tjänsteskrivelse

OXL2
621
v 1.0
200703-13

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Datum

Dnr

2021-10-27

BYGG.2019.382

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

GIRAFFEN 4, Tillsyn; eventuell olovlig åtgärd för
ianspråktagande av allmän platsmark
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut:
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut är att avskriva tillsynsärende från vidare
handläggning.

Ärendet
Förvaltningen har tagit emot en anmälan om olovlig byggnation, en friggebod utanför
fastighetsgränsen på allmänplatsmark. Information har givits att friggeboden kan flyttas in
på egen fastighet eller rivas.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har 2021-10-20 varit på plats och dokumenterat
att friggeboden är borta. Rättelse har alltså vidtagits varför ingen byggsanktionsavgift ska
tas ut (11 kap 54 § plan- och bygglagen). I och med detta ska ärendet avslutas.

Beslutsunderlag
Fotografier giraffen 4
Information om att friggebod är borttagen på Giraffen 4

Sändlista
Fastighetsägaren
Oxelösunds kommun, Mark- och exploatering

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.

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324

Tjänsteskrivelse

2(2)

Datum

2021-10-27

BYGG.2019.382

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

Fotografier från Giraffen 4, 2021-10-20

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Inge Ståhlgren
Oxelösunds kommun Bygglov
Bygg 2019.382
den 19 oktober 2021 10:39:37

Friggebod borttagen 21-10-14.
Med vänlig hälsning
Inge Ståhlgren
Skickades från E-post för Windows
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Tjänsteskrivelse
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Christoffer Karlström
Planarkitekt
christoffer.karlstrom@oxelosund.se
0155-383 44

Datum

Dnr

2021-11-05

PLAN.2020.3

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Beslut om granskning
Detaljplan för del av Stjärnholm 5:37,
Näsuddsvägen/Tångvägen Oxelösunds kommun,
Södermanlands län
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att skicka framskrivna
detaljplaneförslag med tillhörande handlingar på granskning

2. Sammanfattning
Kommunstyrelsen begärde genom Mark & Exploatering planbesked för område 5 och 6 i
Spjutspetsprogrammet, beslutat i KS (§3) 2020-01-29. Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden gav positivt planbesked 2020-06-16 § 47. Samråd skedde
under sommaren där medborgare och myndigheter hade möjlighet att lämna in synpunkter
på förslaget. Under samrådet inkom 47 synpunkter som till stor del berörde förlängningen
av Tångvägen och flerbostadshuset i det södra området. Synpunkterna bemöts och
redovisas i samrådsredogörelsen. Sammantaget har planförslaget efter samråd ändrats
endast i marginell omfattning.
Detaljplanens syfte är att skapa tomter för flerbostadshus, villor, radhus, parhus eller
kedjehus längs med befintlig infrastruktur, nära kollektivtrafik, skolor, havet och fin natur
inom gångavstånd. Planen ska utreda förutsättningarna för vilken typ av byggnation som
är bäst lämpad inom respektive delområde.
Planen ska även möjliggöra en förlängning av Tångvägen ut till Näsuddsvägen där den
möter Täppstigen och bildar en fyrvägskorsning. Näsuddsvägens utformning anpassas
utifrån tillkommande utfarter från tomterna vilket bidrar till att stärka trafiksäkerheten och
sänka farten i området.
Tångvägen föreslås förlängas och möta Täppstigen och bildar på så vis en
fyrvägskorsning med Näsuddsvägen. Längs med förlängningen och norrut skapas
byggrätter för villor, radhus, parhus eller kedjehus 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. Utifrån dagvattenutredningen har ett dike
placerats mellan Näsuddsvägen och tillkommande bebyggelse.
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.
Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)
0155-382 40 (fax)

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

Org.nr
212000-0324
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Tjänsteskrivelse
Datum

2021-11-05

PLAN.2020.3

3. Ärendet
Planområdet är ungefär 30 000 kvadratmeter stort och ligger i västra Oxelösund, längs
med Näsuddsvägen. Efter samrådet har det framkommit att området behöver en
pumpstation för att de norra villatomterna ska kunna få självfall på avloppet. Utökningen av
planområdet har inte bedömts vara av sådan omfattning eller betydelse för grannar att
samrådet behöver tas om.

Planområdet med det utökade planområdet för pumpstationen i korsningen Sundavägen/Näsuddsvägen
inringat.

Samrådet
Under sommaren var planförslaget ute på samråd med grannar och remissinstanser.
Sammanlagt inkom 47 synpunkter. De allra flesta synpunkter handlade om förlängningen
av Tångvägen som grannarna är kritiska till. Framförallt framförs att det skulle leda till en
betydande trafikökning på Tång- och Krabbvägen, ut mot Sundavägen. Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen har bedömt att trafik som kommer söderifrån på
Näsuddsvägen även i fortsättningen kommer att använda den för att ta sig ut till
Sundavägen. Detsamma gäller trafik norrifrån på Sundavägen. Förslaget att förlänga
Tångvägen ligger därmed kvar i nu framskrivna förslag.
Ett annat område som resulterade i många synpunkter var den möjlighet till flerbostadshus
som finns norr om Djursgravsvägen. Det handlar framförallt om att det inte anses passa in i
befintlig bebyggelse som domineras av radhus, parhus och villor. Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen har bedömt dels att det finns stöd i gällande översiktsplan
för att komplettera med flerbostadshus i området, dels att det bakomliggande berget och
det faktum att området ligger lägre än omgivningarna inklusive 4 meter lägre än
Näsuddsvägen gör att det inte kommer upplevas lika dominant som befarat. Därför görs
inte heller några förändringar i planförslaget gällande flerbostadshusets möjliga utformning.
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Tjänsteskrivelse
Datum

2021-11-05

PLAN.2020.3

Planförslaget

Utsnitt ur plankartan i två delar där
användningsområdena framgår.
Längs Näsuddsvägen i väster
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. Byggrätten är där
utformad så att ett högre hus
behöver ta mindre än den största
tillåtna ytan på marken.
Inklippt till ovan höger är det område för pumpstation som behövs för att säkerställa
genomförandet av detaljplanen i sin helhet.

Illustrerad byggrätt, södra området. Högsta nockhöjd är 15 meter, högst 4 våningar får byggas och vind får ej inredas.
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Tjänsteskrivelse
Datum

2021-11-05

PLAN.2020.3

Nya utredningar
Under sommaren har även en dagvattenutredning tagits fram. Detta på grund av att
området i förhållande till sin omgivning ligger lågt och också ingår i ett större lågområde i
kommunen som riskerar översvämningar vid kraftiga regn.
Utredningen visar att dagvattensituationen visserligen är problematisk, men går att hantera.
Utredningen föreslår att ett dagvattendike ordnas mellan Näsuddsvägen och tillkommande
bebyggelse i det norra området. Detta har införts i planförslaget genom ett 2 meter brett
VÄG-område där dike ska ordnas, för utfarter och vid korsningen med Tångvägen behöver
detta kulverteras. Dagvattenutredningen föreslår även att tomter höjdsätts så att dagvatten
leds mot infiltrationsstråk, till exempel diket vid Näsuddsvägen.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse (denna handling, 2021-11-05)


Plankarta A2 (2021-11-05)



Planbeskrivning (2021-11-05)



Samrådsredogörelse (2021-11-05)



Naturvärdesinventering (2020-12-15)



Dagvattenutredning (2021-09-22)

Nils Erik Selin
Tf Miljö- och samhällsbyggnadschef

Beslut till:
KSF MEX (för kännedom)
MSF Plan (för åtgärd)

Christoffer Karlström
Planarkitekt

181600

181700

Planbestämmelser
Följa nde g älle r inom om råde n m e d ne da nståe nde b e te c
kning a r.
Enda st a ng ive n a nvändning och utform ning är tillåte n.
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GATA

Gränsbeteckningar

Pla nom råde sg räns
Användning sg räns
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Adm inistra tivg räns
Eg e nska psg räns och a dm inistra tivg räns
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)
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6507200

Användning av mark och vatten
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
GATA Ga ta
PARK Pa rk
NATUR Na turom råde
Kvartersmark
Bostäde r
B
Pum psta tion
E1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS
Utformning
Da g va tte ndike m e d e n b re dd a v2,
0m e te r och e tt djup a v0,
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PLAN.2020.3

Planbeskrivning
som tillhör detaljplan för Näsuddsvägen/Tångvägen, del
av Stjärnholm 5:37 i Oxelösunds kommun,
Södermanlands län.

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon/Fax
0155-380 00
0155-382 40 (fax)

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

Org.nr
212000-0324

MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, OXELÖSUNDS KOMMUN

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. Samråd genomfördes 24 juni - 18 juli 2021.
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:
•

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.

•

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.

•

Möjlighet att uppföra pumpstation i korsningen Sunda-/Näsuddsvägen.

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)
Dagvattenutredning (2021-09-22)

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. Planområdet har sedan
samrådet även kompletterats med ett mindre område för pumpstation i korsningen
Näsuddsvägen/Sundavägen.

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
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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.

Drygt 100 meter norr om planområdet finns kommunens ristipp. Mellan tippen och
planområdet är det skog. Ristippen är öppen för allmänheten och här kan ris och
grenar lämnas utan kostnad. Kommunen ombesörjer skötsel och tömning av ristippen
ungefär 8 gånger per år. Ris lastas på lastbil innan det transporteras vidare.
Verksamhetens typ och omfattning gör att kommunen bedömer att ristippen inte har
några miljö- eller hälsomässiga effekter på planområdet.

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.
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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.

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 Sjöängen.
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 om det samtidigt gör trafiksäkerhetshöjande åtgärder på
Näsuddsvägen.

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
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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.
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 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. Äldre
geotekniska utredningar visar på 0-10
meters lösa avlagringar i de mest
nordliga delarna av planområdet med
max 2 meter söder om Tångvägens
föreslagna förlängning och fast mark
söderut.
Bild till höger: SGU:s jordartskarta med det
södra 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)

Radon

Radonkartläggning är gjord 2019 på
kommunövergripande nivå baserat på
jordart. Planområdet innehåller
lågradonmark på de lägre delarna och
normalradonmark på berget.
Bild till höger: Kommunövergripande
radonkartläggning med det södra planområdet
överlagrat. Lågradonmark (ljusblått) och
normalradonmark (gult) förekommer inom
området. Området med torv (vitt) 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. Genomsnittshastigheten vid mättillfället var 50
kilometer i timmen, uppskattade bullernivåer håller sig dock ändå under gällande
riktvärden. 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. På grund av områdets höjd är det svårt att ordna självfall
för avlopp till Tångvägen. En pumpstation bedöms därför bli nödvändig. 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.

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon/Fax
0155-380 00
0155-382 40 (fax)

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

Org.nr
212000-0324
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5 PLANFÖRSLAG
Sammanfattning
Planförslaget innebär i huvuddrag:
•

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 gångoch 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.

•

Möjlighet att uppföra pumpstation i korsningen Sunda-/Näsuddsvägen.

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. Detta motsvarar en normal billängd. Mot allmän plats natur och park föreslås 4,5
meter prickmark. Syftet är att skapa en buffert mot allmänna grönområden.
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 blir för tätt exploaterat.
Någon högsta gräns bedöms inte nödvändig.
För friliggande hus föreslås högsta utnyttjandegrad till 270 kvadratmeter BTA (e4) och
210 kvadratmeter BYA (e5) 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 avseende 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. Befintliga hus på Tångvägen har idag en
nockhöjd på mellan 6 och 7 meter, alltså mellan 1 och 2 meter lägre än föreslagen ny
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 byggrätten 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 gångoch cykelvägen kan sannolikt högre bebyggelse uppfattas mer dominant än från
bilvägarna. Bebyggelsen kan dock leda till en ökad trygghet på stråket och vid tunneln
då det blir fler ögon mot gång- och cykelvägen. Vind får ej inredas (b2).
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Delvis inom kvartersmark, delvis inom parkmark finns en höjdrygg i området som ska
bevaras (n2). 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 som
sannolikt.

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

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
sannolikt 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 för att inte påverka allmän platsmark. 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
Dagvattenutredningen föreslår lokalt omhändertagande av dagvatten, i form av
infiltration av tak- och regnvatten i gröna ytor, avledning och rening av dagvatten i
infiltrationsstråk och ett svackdike. Exploateringen enligt plankartan kommer innebära
fler hårdgjorda ytor i området, vilket gör att dagvattenflödena kommer öka. Utkastare
kan användas för att leda bort takvatten, ut över en grön yta där det kan infiltrera.
Maximalt 50% av fastighetsarean får därför hårdgöras, i detta inkluderas den plats
byggnaderna tar på marken (b4). Syftet är fördröjning och infiltration av dagvatten.
Tomter ska höjdsättas så avrinning kan ske ut mot infiltrationsstråk, där dagvattnet kan
fördröjas och renas.
Infiltrationsstråk föreslås längs med Näsuddsvägen och Djursgravvägen. Genom
förlängningen av Tångvägen samt nya infartsvägar från Näsuddsvägen föreslås
trummor för att dagvattnet ska kunna ha en flödesväg genom infiltrationsstråket utmed
Näsuddsvägen. Infiltrationsstråket kan även hantera dagvattnet från Näsuddsvägen,
och utgör på så sätt ett skydd för tomternas byggnader.
Infiltrationsstråk möjliggörs längs Näsuddsvägen genom att 2 meter allmän plats – gata
läggs till längs med Näsuddsvägen. Inom gatuområdet ska dike finnas. Detta
säkerställs genom utformningsbestämmelsen ”dike”. I enlighet med
dagvattenutredningen ska det vara 2 meter brett och 0,5 meter djupt för att klara det
dimensionerade flödet.
Att ansluta hela det norra området (bestående av villa, - radhus-, kedjehustomter) till
befintliga dagvattenledningar i Tångvägen bedöms inte vara topografiskt genomförbart,
eftersom marken lutar norrut.
Även föroreningshalterna och mängderna kommer öka. Dagvattenutredningen föreslår
dagvattenåtgärder för att fördröja och rena dagvatten till den nivå som ses vid befintlig
situation. För den södra delen av utredningsområdet beräknas de föreslagna
dagvattenåtgärderna klara detta.
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För utredningsområdets norra del uppskattas halterna och belastningen av bland annat
fosfor och kväve bli högre jämfört med befintlig situationen, även efter implementering
av dagvattenåtgärder. Dagvattenledning finns på norra sidan om Sundavägen. Denna
går sen under Sundavägen för att släppa ut dagvattnet väster om Sundavägen i
närheten av Nyponvägen. Sannolikheten för att eventuella föroreningar skulle nå
Aspafjärden bedöms som låga, och om så skulle ske i försumbar omfattning.

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 skyddsvärda träd i de områden som är planerade för
bostäder eller i direkt anslutning till dessa. De träd som ska bevaras har försetts med
skyddsbestämmelse inom en yta som motsvarar stammens radie gånger 15 (n1). För
att skydda dessa träd krävs marklov även för fällning (a1). Markens höjd får heller inte
ändras (n3) Särskilt utpekade träd som står på allmän plats har skydd genom
bestämmelsen träd1. Dessa träd får endast fällas om de är sjuka eller utgör en
säkerhetsrisk. Träd med skyddsbestämmelse på kvartersmark är 1 ek (nr 9) och 3 tallar
(nr 8). Lite längre ner redovisas en sammanställning av inventeringen.
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 med utgångspunkt i den grupp tallar som bedömts ha ett extra högt
miljöskapande värde.
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 i viss mån 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.
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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.
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.
9. Ek som bevaras vid exploatering.
Uppfyllnad av marken runt eken är inte
lämpligt och tillåts inte.

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.
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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. Befintlig vändplan ses till höger.

Höjdskillnaden mellan Tångvägens vändplan och Näsuddsvägen är liten.
Förutsättningar för att mer i detalj reglera hur vägen ska användas finns med lokala
trafikföreskrifter om det skulle visa sig att trafiken inom Utterberget skulle öka kraftigt till
följd av förläningen. Det bedöms dock osannolikt.
Tomterna i det norra delområdet som saknar koppling till förlängningen av Tångvägen
ska ha sin infart från Näsuddsvägen. I förslaget är det 5 tomter som får infart mot
Näsuddsvägen. Infarterna behöver anläggas över kulvert för att möjliggöra
dagvattenhanteringen i området.

Exempel på tomter med infarter över ett dike. Foto: Göran Deurell
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Det utökade antalet infarter från Näsuddsvägen innebär att förare behöver vara mer
uppmärksamma vilket verkar dämpande för hastigheten. Liknande exempel på större
gator med många infarter i kommunen är Femörevägen. Där finns idag separeraring av
gång-/cykeltrafik och biltrafik vilket är önskvärt även längs med Näsuddsvägen, för att
ytterligare stärka trafiksäkerheten.
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.

Teknisk infrastruktur
På grund av områdets topografi och befintlig VA-infrastruktur i området behöver en
pumpstation tillkomma. Området Turturduvan kan preliminärt anslutas till ledningsnätet
mot söder men från den tänkta förlängningen av Tångvägen och norrut går det inte att
ordna vatten och avlopp med självfall.
Pumpstationen föreslås ligga i korsningen Sundavägen – Näsuddsvägen, en bit från
planerade bostäder, för att även kunna tjäna vid en exploatering av den befintliga
fastigheten Skogsduvan och en eventuell utveckling i anslutning till den. För
pumpstationen har ett E-område ordnats fristående från resten av detaljplanen.
Omfattningen på kvartersmarken är väl tilltagen och kan vid vidare studier för det norra
området komma att mer noggrant studeras. Högsta tillåtna totalhöjd inom E-området är
3,5 meter.
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6 DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE
Organisatoriska frågor
Tidplan
Beslut om:
Samråd
Juni 2021
Granskning November 2021
Antagande Februari 2022
Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.
Fastighetsägarna har inom denna genomförandetid garanterad rätt att efter ansökan
om bygglov få bygga i enlighet med planen. Efter den tidpunkt då genomförandetiden
löpt ut har fastighetsägare inte längre någon garanterad byggrätt då kommunen kan
ersätta, ändra eller upphäva detaljplanen.
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
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. Minsta fastighetsstorlek för är 700 kvadratmeter i de 3 nordliga
områdena.
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, Mark & Exploatering.

Tekniska frågor
Viss infrastruktur finns i Tångvägen. För vatten och avlopp behöver ny pumpstation för
delar av planområdet. Exploatören bekostar anslutning. Fjärrvärmekapaciteten i
området är begränsad.

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Nils Erik Selin
TF Miljö- och samhällsbyggnadschef

Christoffer Karlström
Planarkitekt
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Granskningshandling
Datum
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PLAN.2020.3

Samrådsredogörelse
som tillhör detaljplan för Näsuddsvägen/Tångvägen, del
av Stjärnholm 5:37 i Oxelösunds kommun,
Södermanlands län.

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)
0155-382 40 (fax)

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

Org.nr
212000-0324
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BAKGRUND OCH SYFTE
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. 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.

Syfte
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.

Planförfarandet
Samråd genomfördes 24 juni - 18 juli 2021. I de fall anstånd har begärts har dessa
beviljats. Handlingarna har funnits uppsatta på kommunens bibliotek Koordinaten,
kommunhusets entré samt på kommunens hemsida.
Underrättelse om samråd har även sänts till grannar och annonsering har skett i den
lokala dagstidningen Södermanlands Nyheter den 24 juni 2021.
Samrådsredogörelsen redovisar inkomna synpunkter under samrådet från allmänhet,
myndigheter och övriga.
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INKOMNA SYNPUNKTER
Under samrådstiden har 47 synpunkter inkommit. Det angivna datum som finns
angivet i samband med synpunkten är det datum då det diarieförts i kommunen.
I de fall synpunkter har framförts om planförslaget kommenterar Miljö- och
Samhällsbyggnadsförvaltningen detta med ett ställningstagande inför fortsatt
planprocess.
Detaljplanen har väckt stort engagemang och oro bland de närboende, framförallt
kopplad till ökad trafik till följd av föreslagen exploatering. De yttranden som inkommit
från privatpersoner har i huvudsak rört förlängningen av Tångvägen och byggrätten för
flerbostadshus i det södra området.
Eftersom många synpunkter varit likartade och för att göra dokumentet överblickbart
sammanfattas och besvaras dessa synpunkter i inledningen av samrådsredogörelsen.
Övriga synpunkter redovisas längre ner med svar i anslutning till dessa. Det innebär att
personerna som skickat in sina yttranden kanske inte känner igen sitt, men
förhoppningsvis kan hitta svaret på sina synpunkter i sammanställningen i början av
redogörelsen. Det innebär också att en del yttranden kan se avhuggna ut. Yttrandena
finns i sin helhet på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Förlängningen av Tångvägen
Vad är nyttan med att förlänga Tångvägen? Varför ska det finnas en till infart här när
det inte finns i exempelvis Sunda?
Kommentar: Kommunen ser kontinuerligt över befintliga områden för att se var
det är möjligt och lämpligt med förtätning. Den nya infarten skapar möjlighet till
ytterligare villatomter vilket det bedöms finnas en stor efterfrågan på i
kommunen. Återvändsgator innebär att restider och avstånd förlängs, dessutom
skapar det sårbarhet i infrastrukturen som vid olyckor eller liknande riskerar att
stänga in områden. Det är därför önskvärt att minska antalet återvändsgator.
En förlängning av Tångvägen kommer leda till mycket mer (genomfarts-)trafik på
Tångvägen och ökade risker för cyklister, barn och boende längs vägen. Den är redan
trång som den är. Tror även att de som åker bil på Näsuddsvägen föredrar att åka
direkt ut till stora vägen istället för att tränga in sig i ett villaområde.
Kommentar: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det i
huvudsak är boende längs med Tångvägen som skulle ha nytta av
förlängningen. Det mest naturliga och intuitiva i området är att ta sig till och från
Sundavägen med hjälp av Näsuddsvägen. Det är en rak och bred gata. Det
finns ingen anledning att åka via Tång- och Krabbvägen, genom ett villaområde
när man ska ut till Sundavägen.
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Gör förlängningen av Tångvägen till en cykelväg istället. Detta då en cykelväg främjar
kommunens arbete kring hållbara resor och stödjer översiktsplanen.
Kommentar: Syftet med vägen är att skapa möjlighet till fler tomter. Det är inte
lämpligt att ha infarter på cykelvägar om det går att undvika. Trafik till nya tomter
längs Tångvägen hade också blivit tvingade att köra på den befintliga delen av
Tångvägen, men kan istället erbjudas en alternativ tillfartsväg från
Näsuddsvägen. Behovet av cykelväg styrs också av hur Näsuddsvägen
utformas. Även om skyltad hastighet bara är 40km/h är den idag inte utformad
på ett trafiksäkert sätt för cyklister.
Flerbostadshuset / södra delområdet
Varför så höga hus?
Kommentar: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har bedömt att höjden
15 meter i kombination med ett våningstantal på 4 är rimligt i förhållande till sin
omgivning samt nödvändigt för att projektet ska vara genomförbart ekonomiskt.
Området bedöms tåla höjden tack vare att det ligger lägre än sin omgivning.
Näsuddsvägen ligger till exempel 4 meter högre än den lägsta delen av det
södra delområdet. På grund av ledningar som finns i området har villor inte
bedömts möjliga då dessa kräver mer mark och fler infarter till området hade
varit nödvändigt.
Vad skulle definieras som nollpunkt? Vilken höjd skulle nollpunkten vara i förhållande
till befintlig miljö/väg? På vilken höjd kommer det eventuella lägenhetshuset att byggas
i förhållande till berget?
Kommentar: Det nationella höjdsystemet i Sverige (RH 2000) har en fast
nollpunkt cirka 10 centimeter under havets medelvattenyta i Oxelösund. Hela
området ligger som minst 6 meter över nollpunkten. Lägenhetshuset kommer
byggas på mellan 6 och 7 meter över havet. Näsuddsvägen ligger vid gång- och
cykeltunneln 10 meter över havet, alltså 3-4 meter högre. En bottenvåning
skulle alltså ligga lägre än Näsuddsvägen.
Berget norr om området når som mest upp till 16 meter över havet, 10 meter
högre än det lägsta området för flerbostadshuset, stigningen börjar norr om
cykelvägen där det är ungefär 8 meter över havet. Till det kommer såklart de
höga träd som finns i området.
Detta är ett villa- och radhusområde och ett höghus på denna plats skulle inte bara ge
oljud och avskärmad utsikt för närliggande hus utan skulle även förstöra den fina
känslan av att man alltid befinner sig i naturen på detta ställe. Vi vill absolut inte ha ett
flerfamiljshus här i Danvik då det absolut inte passar in med närliggande bostäder och
natur.
Kommentar: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att ett
4-våningshus inte är ett höghus och eftersom det föreslås inbäddat i grönska
kan passa in trots att det i huvudsak finns villor och radhus i Danvik. Området
ingår i Danvik – Vallsund i kommunens Översiktsplan. Där framgår att förtätning
bör ske i form av både enbostads- och flerbostadshus. Kommunen har
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dessutom krav på att ha blandade upplåtelseformer i stadsdelarna för att
motverka boendesegregation. Upplåtelseformen styrs dock inte i detaljplanen.
Bygg villor, radhus, parhus eller kedjehus i det södra området om det tvunget måste
exploateras. Detta skulle påverka de redan boende avsevärt mindre.
Kommentar: På grund av ledningar som finns i området har villor inte bedömts
möjliga då dessa kräver mer mark och fler infarter till området hade varit
nödvändigt. Det hade inkräktat på det område där ledningarna ligger idag och
kommer ligga även i framtiden.
Trafiksituationen på Näsuddsvägen
Med de nya planerade bostäderna längs Näsuddsvägen finns det också ett behov av
att se över trafiksituationen längs Näsuddsvägen. Trots en hastighetsbegränsning på
40 km/h så kör många bilister betydligt fortare idag. Med den nya utbyggnaden vore det
bra om en ordentlig översyn gjordes där man kunde utvärdera möjligheten att bygga
trottoarer och placera ut fartgupp för att sänka hastigheten längs Näsuddsvägen.
Kommentar: Med nya infarter längs med Näsuddsvägen är det nödvändigt att
se över situationen längs med Näsuddsvägen. Det är ingenting som styrs i
detaljplanen men tänkbart är någon form av separering av gång-/cykeltrafik och
biltrafik.
Vi vill veta mer i detalj hur tanken är att förbättra gång- och cykelvägen samt hur
Näsuddsvägen och Tångvägen mer i detalj skulle komma att se ut vid en eventuell
förändring.
Kommentar: Eftersom Näsuddsvägen ligger utanför detaljplanen hanteras
frågan om utformning i ett senare skede, i samband med att nya infarter skapas.
Tänkbart är någon form av separering av gång-/cykeltrafik och biltrafik.
Tångvägens utformning är tänkt som en förlängning av dagens villagata och
kommer ha samma utformning.
Med eran placering av husen så kommer ju biltrafiken bli ännu värre både med bilar
och hastigheten.
Kommentar: Husens placering är inte låst. Den ökade biltrafiken som kan
tillkomma från de nya tomterna är försumbar i sammanhanget. Det är lite oklart
hur hastigheten skulle bli värre än idag av husens placering.
Verkar olämpligt för trafikmiljön med fem olika utfarter. Föreslår en annan lösning med
bara en infart.
Kommentar: Fler infarter gör att förare behöver vara mer uppmärksam vilket är
dämpande för hastigheten, det finns dock exempel liknande denna i kommunen,
till exempel Femörevägen. Har man en infart behövs ändå separata infarter från
denna till bostäderna, det innebär att fler kvadratmeter gata skulle behöva
byggas. All hårdgjord yta innebär sämre förmåga att ta hand om dagvatten och
ökad klimatbelastning.
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Förslag på alternativa områden att exploatera
Alternativa platser är Sundavägen / Näsuddsvägen. Om rishögen borttages så finns det
gott om plats att bygga hus där. Även på andra sidan där en förskola skulle byggas
men av någon anledning aldrig fullföljdes.
Mellan Inskogen och Sundavägen finns det gott om mark att bygga på.
Även mellan Näsuddsvägen och Danviksvägen finns det plats att bygga på.
En idé att bygga från tippen o en bit i skogen men inte så det stör husen längre ner på
Nässuddsvägen invid Danvik, angående höghusen vid Djursgraven
Bygg då hellre på andra sidan Näsuddsvägen, där det inte stör befintliga bostäder.
Gräsmattan efter Stenviksvägen söder om Skansvägen, gärdet vid Södra Peterslund
och slutligen Frösängsgärdet, bara att börja gräva.
Angående byggnationerna så föreslår u.t. som följer: Lägg naturkorridoren mera
söderut, ungefär i mitten på ”Ringduvan” där den ligger enligt nuvarande plan. Placera
därefter ”Ringduvan” med södra delen mot naturkorridorens norra. Fortsätt sedan med
”Skogsduvan” norrut och avsluta med ”Turturduvan”. Betyder således att villaägarna
som bor längst västerut på var sida om Tångvägen slipper genomfartstrafiken och
omedelbar närhet av oönskade grannar på västfronten.
Ska ni bygga lägenhetshus kan ni väl fokusera på att göra det nere i centrum istället,
där det redan finns
Bygg först och främst på de tomter där det rivits hus för 20 år sedan,som frösäng
ramdalshöjden och punkthus.
Det finns andra platser i närheten att bebygga utan att skövla skog och grönområden.
Varför inte bygga längst Sundavägen, nedanför Isakslundsvägen? Detta område har
ingen skog som måste skövlas, enklare att bebygga och har samma fördelar som ny
bebyggelse i Danvik med närhet till kollektiv kommunikation och service.
Skall man bygga någon stans är det ju på Ramdalshöjden respektive Övre Frösäng där
kommunen ju lämnat rester kvar från tidigare byggnationer. Fördel, alla behövliga
anslutningar finns ju redan på plats och på stadens bästa lägen.
Området NV Danviksvägen är också lämpligt.
Det måste väl vara mycket bättre att anlägga det nya området mittemot vägen som går
mot Nyponvägen (på andra sidan av Sundavägen)
Gör exploateringen i den kil som finns mellan Sundavägen och Näsuddsvägen.
Eventuellt kan behövas ett bullerplank mot Sundavägen. På köpet vid en exploatering
här, skulle man också ge fason till det område som otillgängliggjorts genom de
betongfundament som för ett antal år sedan uppfördes för det ej fullföljda
förskolebygget.
Kommentar: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen uppskattar de många
förslag som inkommit. Med den av kommunfullmäktige antagna
översiktsplanens mål med en befolkningstillväxt på 1% per år kommer
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Oxelösund behöva nya bostäder spritt över större delen av kommunen och
framförallt inom den befintliga tätorten.
Oavsett var kommunen planerar så kommer människors livsmiljö att påverkas
och det är en stor omställning från den tid då Oxelösunds kommun krympte i
antal invånare och därmed behövde riva bostäder.
Förslagen som inkommit under samrådet tas med till eventuella kommande
detaljplaner men påverkar inte utformningen av den här detaljplanen.
Ramdalshöjden, längs med Sundavägen och Frösäng är alla platser som
kommunen ser har möjlighet att utvecklas med fler bostäder och andra
funktioner i framtiden.

Privatperson (2021-06-29)
Vi motsätter oss all eventuell sprängning av berg, med anledning av att vår husgrund
på fastigheten X är känslig och uppvisar sättningar och sprickor. Troligen kommer
husgrunden skadas ytterligare när vibrationer genereras.
Kommentar: En av planens utgångspunkter är att sprängning ska ske i så liten
omfattning som möjligt. Detta regleras bland annat i det södra området där en
höjdrygg finns. Denna ska inte sprängas bort för att få in bebyggelsen. Viss
sprängning kan säkert ske ändå men då i begränsad omfattning.

Privatperson (2021-06-29)
I detaljplanen finns uppgifter om ett antal skyddsvärda träd i området som bör sparas.
Däremot finns inga uppgifter om 6 ekar och 2 björkar som ligger nära vår tomtgräns
och skyddar mot vägen. Vad är planen att göra med dessa träd? Vi skulle gärna se att
kommunen för en dialog med oss om vilka träd som bör sparas i samband med den
kommande exploateringen av området.
Detaljplanen innehåller också en sökning från artdatabasen från Korallvägen (Callumrapport). I samband med det undrar vi om kommunen kontrollerat naturvärden i
området på något annat sätt?
Slutligen undrar vi över vilka bullermätningar som gjorts i samband med framtagandet
av den nya detaljplanen. Vilken dag i veckan är de gjorda och vid vilken tidpunkt? Hur
kommer bullernivån att bli för de som kommer att bo längs Näsuddsvägen? Därför
skulle vi gärna vilja se en mer noggrann undersökning över dagens bullernivåer.
Kommentar: Om träden ligger inom kvartersmark kommer det bli upp till den
framtida fastighetsägaren att avgöra om träden ska stå kvar eller inte, förutsatt
att det inte är särskilt utpekat i detaljplanen. Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med sakkunnig bedömt vilka
träd i området som är särskilt skyddsvärda och det är endast dessa som har
skyddsbestämmelse.
Naturvärden har kontrollerats och redovisas i den Naturvärdesinventering som
Calluna har gjort. Rapporten finns på kommunens hemsida.
Utifrån den trafikmätning som gjorts på Näsuddsvägen har en bedömning av
bullret gjorts. Denna utgår ifrån en modell som Boverket och Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR) tagit fram.
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Någon bullerutredning med mätning har inte gjorts då det utifrån modellen ovan
bedöms bullra så lite i området att en utredning inte är nödvändig.

Sörmlandskustens räddningstjänst (2021-06-30)

Sörmlandskustens räddningstjänst lämnar följande kommentarer:
− Brandvatten ska finnas enligt VAVP83. Det innebär bland annat det som mest får
vara 150 meter mellan brandposter.
Kommentar: När tomterna försörjs med vatten och avlopp kommer detta
säkerställas.

Privatperson (2021-07-01)
Hej husen som ska ev byggas längst söderut på näsuddsvägen kommer de att ligga
väster om cykelvägen som går in till Danviks sommarstugeområde, alltså på plätten
mellan cykelväg o bilväg? Bor på Klippvägen o har den kortaste delen av den vilda
naturen, detta skulle då ligga precis nedanför mig.
Kommentar: Det stämmer att husen ska vara mellan cykelvägen och bilvägen
(Djursgravsvägen). Det kommer fortfarande vara cirka 40 meter natur mellan
cykelvägen och närmaste fastigheter på Klippvägen. Själva husen är dessutom
placerade västerut på den södra tomten med parkeringar i öster. Ytterligare lite
avstånd till befintliga hus på Klippvägen alltså.

Privatperson (2021-07-05)
1. V46-20 uppmättes en snitthastighet på 50 km på den 9 m breda
Näsuddsvägen, vilket inte stämmer med våra iakttagelser. Detta är en av
anledningarna till att inte förlänga Tångvägen enligt detaljplan.
2. Förtätning av området gör att vi förlorar betydande djur och naturupplevelse.
Bott här sedan 1974 och sett en konstant ökning av trafiken. Den befintliga
stigen är fullt tillräcklig för genomströmning från Näsuddsvägen.
3. Trafiksvårigheter med höga hastigheter Krabbvägen – Tångvägen är ett
faktum. Då skolbarn o förskolebarn nyttjar vägen till Peterslundsskolan.
Kommentar: Den av kommunen beställda trafikmätningen är genomförd under
en veckas tid. Enskilda observationer kan därför vara svåra att utgå ifrån. Det är
också svårt att bedöma hastigheter på bilar utan rätt utrustning.
Den befintliga stigen är fullt tillräckligt givet dagens situation men för att skapa
fler tomter behövs en väg. Denna bedömer kommunen i huvudsak kommer
användas av boende längs Tångvägen eller angränsande gator. Inte för att ta
sig från Danvik till Sundavägen och vidare.
Hög hastighet från Krabbvägen ut mot Tångvägen och vidare är ingenting som
hanteras i detaljplanen.
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Privatperson (2021-07-06)
Det är lite olyckligt att tiden är för kort för granskning och hamnar mitt i sommaren
under semestrar. Det gör att alla inte har möjlighet att lämna in sina synpunkter.
Kungörelsen i tidningen gjordes torsdag den 24 juni (dagen innan midsommarafton).
Brevet skickades ut och ankom måndag den 28 juni. (Någon granne hade redan åkt på
semester).
Tiden att lämna in synpunkter är fram till den 18 juli, alltså 3 veckor. Såvitt jag förstår,
är det inte i enlighet med gällande lag (se nedan (bild ej med i redogörelsen, utsnitt ur
PBL)). Hur ställer sig kommunen till det? Mot bakgrund av detta anser jag att
kommunen borde förlänga granskningstiden.
Kommentar: Kommunen tar till oss av synpunkterna att ha längre samråd
under sommaren. I Plan- och bygglagen (PBL) regleras inte tiden en detaljplan
ska vara ute på samråd. Bilden är tagen ur PBLs tredje kapitel som handlar om
Översiktsplan. I Oxelösunds kommun har vi normalt sett 3 veckor. I det här fallet
var samrådet något längre än 3 veckor.

Sörmlands museum (2021-07-08)
Museet har inget att erinra rörande ny detaljplan för del av Stjärnholm 5:37,
Näsuddsvägen/Tångvägen.
Kommentar: Yttrande noterat.

Oxelösunds kommun – Mark & Exploatering (2021-07-09)
Från markägarsidan ser vi gärna prövningen att på samma sätt som finns inom
delområdet Turturduvan, skapa dubbla rader av fastigheter i delområdena Ringduvan
och Skogsduvan. Dels ser markförhållande bra ut för detta samtidigt som det finns krav
från Oxelö Energi för kompletterande anslutningar för att täcka kostnader.
Kommentar: Någon utökning av planområdet för fler bostäder har inte bedömts
lämplig i det här skedet.

Danfrid Ekonomisk förening (2021-07-09)
•

Inledningsvis ställer vi oss starkt frågande till den tid vi fått på oss att inkomma
medsynpunkter. Ert samråd skickades ut den 23/6 och ni önskar svar senast
9/7 dvs 16 dagar med en midsommarhelg emellan. Om vi uppfattat rätt så finns
möjligheten att inkomma senast 18/7 dvs 3,5 veckor. Detta under en tid då
semestrar råder och som förening har vi därmed svårigheter att hinna stämma
av med berörda medlemmar. Under denna korta tid skall vi dessutom hinna
sätta oss in i allt material.
Kommentar: Kommunen tar till oss av synpunkterna att ha längre samråd
under sommaren framöver.

9

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, OXELÖSUNDS KOMMUN

Privatperson (2021-07-09)
Ni skriver under rubriken Buller att:
"Riktvärdet för buller vid fasad är 60 dBA" och "Med skyltat hastighet på 40 kilometer i
timmen innebär det att uppskattade bullernivåer 10 meter från vägmitt är 53 dBA .... ".
Samtidigt skriver ni under rubriken Gator och trafik att skyltad hastighet inte efterföljs
utan att "medelhastigheten vid mättillfället var 50 kilometer i timmen". Vi är därför
intresserade av den faktiska bullernivån idag och vad en eventuell fällning av träd
skulle påverka bullernivån hos oss.
I plankartan och planbeskrivningen för stadsplanen för Utterberget från 1970, som vi
fått mejlat av Christoffer Karlström 2021-07-06, tolkar vi det som att den sidan på
Tångvägen där vi bor på, finns en bestämmelse om en lägre byggnadshöjd på husen
än övriga kvarter. Anledningen är enligt planbeskrivningen att kvarteren ska ha olika
karaktär och därför har ytterkvarteren belägna i sydväst fått en lägre byggnadshöjd.
Vi anser därför att det vore märkligt om det kommer att byggas nya hus på
Tångvägen att de ska få bygga med 8 meters nockhöjd. Detta då alla andra hus på
sidan med jämna nummer på Tångvägen har lägre nockhöjd, med anledning av att det
finns en sådan reglering i den nuvarande stadsplanen. Vi anser därför att den
bestämmelsen bör fortsätta gälla. Den eventuella nockhöjden bör enligt oss regleras till
att vara densamma som hos de befintliga husen.
Har det utförts grundvattennivåmätningar i området? Finns det någon risk att
grundvattennivån påverkas när de nya husen kommer byggas? Under rubriken
geotekniska förhållanden skriver ni "Planområdet består i södra delen av urberg och i
norra delen av lera och torv enligt SGUs jordartskarta." Vår tolkning är att
markförstärkningsåtgärder i form av pålning eller utskiftning av massor, exempelvis
bergskross med mera, kommer att behöva ske inom kvartersmarken om det bebyggs.
Efter diskussion med sakkunnig, kan det eventuellt finnas en risk för sättningar, för
närliggande fastigheter, om grundvattennivån påverkas, till exempel i samband med
husentreprenadens markarbeten och om bortledning av grundvatten behöver ske.
Vad vi har förstått bör en geoteknisk och eventuellt hydrologiskundersökning utföras
om grundvattennivåerna kan påverkas. Är det något som genomförts eller ska
genomföras?
Har det gjorts någon skyfallsanalys som verifierar att man inte försämrar
skyfallshanteringen vid exempelvis ett 100 års regn i området, inklusive befintliga
fastigheter? I planbeskrivningen skriver ni "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."
Kommentar: Vid en hastighet på 50 km / h är uppskattat bullernivå 55 dbA 10
meter från vägmitt. När man kommer 30 meter in från vägmitt är nivån nere på
50 dbA. Närmaste befintliga hus ligger knappt 60 meter från vägmitt och alltså
långt under 50 dbA, detta utan att ta hänsyn till befintlig vegetation som dämpar
ytterligare.
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Husen som är närmast planområdet har, oavsett sida av Näsuddsvägen, mellan
6 och 7 meter i nockhöjd. Det är bara 1-2 meter lägre än föreslagen högsta
nockhöjd i planområdet. Byggnadshöjd är ett annat mått som till stor del inte
räknar in takets höjd. 8 meter i nockhöjd har valts utifrån större hus efterfrågas
idag än för 50 år sedan när stadsplanen för Utterberget togs fram. Byggrätten ät
utformad så att om man vill utnyttja nockhöjden till fullo för hela sin byggnad
kommer den behöva ta mindre plats på marken. Därmed inte säkert att alla villor
kommer ha 8 meter i nockhöjd utan vill man kan man även bygga ett lägre hus
som tar större plats på marken.
Eftersom befintliga hus ligger på urberg bedöms någon risk för sättningar till
följd av exploatering i enlighet med detaljplanen inte föreligga.
Grundundersökning inför val av grundläggningsmetod kan vara nödvändig för
de enskilda husen men är inget som tas fram för hela detaljplanen.
Under sommaren har en dagvattenutredning tagits fram för området som ingår i
detaljplanen. Befintliga hus ligger högre än tillkommande och bedöms därför
inte påverkas av en kommande exploatering, avseende skyfallshantering.
Däremot kommer dagvatten från befintliga fastigheter i viss mån behöva
hanteras inom detaljplanen, detta genom till exempel dike längs Näsuddsvägen.

Privatperson (2021-07-10)
Motsätter oss starkt att fler naturområden förstörs i Oxelösund bara för att bygga nya
flerfamiljshus som ändå ingen kommer att ha råd att bo i. Se bara på förödelsen vid
ramdalshamnen, påminner om Hiroshima. Så väldigt elakt gjort mot dom som bor på
örn o lomvägen, Det finns ju plats att bygga på båtuppläggplatserna.
Där hade ni ju kunna byggt till halva priset och utan att spränga bort ett helt berg.
Vilka ungdomar eller pensionärer kommer att ha råd med dom hyrorna.
EN LITEN STAD BLIR INTE BÄTTRE AV ATT HA FLER INVÅNARE OM DET INTE
OXÅ SKAPAS FLER ARBETSTILLFÄLLEN.
Kommentar: Oxelösunds kommun har som mål att befolkningen ska öka med
1% per år, då behövs fler bostäder. Ibland kommer det att ske på redan
ianspråktagen mark, ibland kommer det ske i skog som här. Vår ambition är att
sprängning ska ske i betydligt mindre omfattning än vid Stenvikshöjden och det
är också ett mycket mindre projekt. Sprängning regleras i det södra området.
Utöver att arbeta med att ta fram mark för bostäder arbetar kommunen givetvis
också med företagsetablering för att skapa fler arbetstillfällen i kommunen. Det
är dock inget som detaljplanen hanterar.

BRF Danvik (2021-07-12)
Vi reserverar oss för nybyggnationen:
Stor påverkan på naturen och djurlivet
Promenad och löprunda försvinner
Ökad trafik i området under hela året inte bara på sommaren
Bygger bort ett naturskönt område
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Kommentar: All byggnation i skogsområden får naturligtvis påverkan på natur
och djurliv. Kommunen ser dock att det fortfarande finns stora
sammanhängande grönområden i anslutning till planområdet, med tyngdpunkt
på andra sidan Näsuddsvägen. Där har också kommunen ett arbete för att
skapa bättre förutsättningar för det rörliga friluftslivet. Samtidigt lämnas en stor
del av planområdet kvar som skog.
Trafiken ökar men den är idag relativt låg och ökningen blir också låg eftersom
projektet endast innehåller cirka 20 bostäder.

Privatperson (2021-07-13)
Vi som bor här har valt det för att vi älskar naturen med lugnet och allt djurliv
som finns här. På tomten och i skogen har vi bla rådjur, harar, igelkottar och
större hackspett. Det är verkligen fantastiskt att kunna få bo så centralt men
ändå få ha denna natur omkring sig.
Jag känner mig både sviken och överkörd av Oxelösunds Kommun om de här
planerna blir av. Jag trodde kommunen var till för oss invånare. Hjälpa och
stötta oss så vi kan vara stolta över vårt Oxelösund. Jag hoppas att jag inte har
fel och att ni tänker om angående hela det här projektet. Det måste finnas
bättre platser att bygga på, så det inte drabbar så många människor.
Havet har vi omkring oss överallt så det går säkert att hitta ett bättre alternativ om
ni önskar bygga i närhet till det.
Jag önskar att ni tar en riktig fundering och går igenom det här igen innan ni
fattar några beslut.
Kommentar: Oxelösunds kommun har som mål att befolkningen ska öka med
1% per år, då behövs fler bostäder. Ibland kommer det att ske på redan
ianspråktagen mark, ibland kommer det ske i skog som här. För det mesta
kommer det ske i anslutning till där det redan bor folk. Ska Oxelösunds kommun
växa är detta ofrånkomligt.
Eftersom tanken i huvudsak är att komplettera med ytterligare småhustomter
borde harar, igelkottar och andra djur kunna fortsätta leva i området förutsatt att
tomterna utformas så att dessa djur trivs där. Det är inget som regleras i
detaljplanen.

Lantmäteriet (2021-07-13)
GRUNDKARTAN
Beteckningarna i grundkartan tycks inte synas i plankartan. De redovisas dock i
teckenförklaringen. Detta bör åtgärdas.
Plankartan tycks även sakna norrpil.
PLANBESTÄMMELSERNA N1 OCH N2
Egenskapsbestämmelsen n1 tycks regleras något annorlunda i plankartan jämfört med
vad bestämmelsen tycks syfta till i planbeskrivningen (på sidan 14-15). I
planbeskrivningen omnämns att träd med skyddsbestämmelser, inom kvartersmark,
tycks finnas inom två områden. I plankartan tycks dock bara egenskapsbestämmelsen
(n1) kunna återfinnas inom det nordligaste kvarteret (vad avser kvartersmarken).
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Det kan uppfattas som något otydligt inom vilket område som egenskapsbestämmelsen
n2 ska tolkas gälla inom med hänsyn till den illustrationslinje som redovisas i
plankartan. Som planförslaget är utformat idag tycks egenskapsbestämmelsen gälla
fram till nästa egenskapsgräns och omfatta i princip hela den byggbara marken inom
det aktuella kvarteret.
MARKANVISNINGSAVTAL?
I planbeskrivningen framgår inte om något markanvisningsavtal avses tecknas. Om
avsikten är att sådant avtal avses tecknas ska kommunen enligt 5 kap. 13 § 3 st PBL,
redan i samrådsskedet redovisa avtalens huvudsakliga innehåll liksom konsekvenserna
av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal i
planbeskrivningen.
Kommentar: Grundkartans beteckningar har ändrats och läses nu automatiskt
ut ur grundkartan. Kommunen använder inte norrpilar i sina plankartor. Norr är
alltid uppåt på kartan.
I plankartan hade bestämmelsen n1 missats på ett ställe. Detta är nu åtgärdat.
Det är i dagsläget inte bestämt hur och när området ska exploateras. Det har
därför inte tagits fram något markanvisningsavtal. Kommunen följer de riktlinjer
för markanvisning som är antagna av kommunfullmäktige och finns tillgängliga
på kommunens hemsida.

Privatperson (2021-07-13)
Vi har tagit del av den föreslagna detaljplanen för området kring
Näsuddsvägen/Tångvägen och vi ser både möjligheter och stora utmaningar i den
föreslagna planen. Att utveckla detta trevliga bostadsområde bör enligt oss ske med
stor försiktighet och eftertanke då vi ser flera perspektiv värda att bevara.
En aspekt vi vill lyfta med till ert fortsatta arbete med detaljplanen för området är det
rika djurliv, som ni också lyfter upp i er miljörapport, som området har. Vi ser med
glädje fasan, igelkotte, hackspett, näktergal, rådjur, hare och räv även fortsättningsvis
som en del av vår vardag. En föreslagen utveckling enligt detaljplanen kommer
oundvikligen att påverka detta. Vi förstår och ser möjligheterna med en utveckling av
området kring Näsuddsvägen, framförallt vid nuvarande ristipp och den inledande delen
av Näsuddsvägen från Sundavägen. Vi hoppas dock på att det sker på ett försiktigt och
ansvarsfullt sätt både ur ett miljöperspektiv och för alla stora och små innevånare i
området vid Utterberget.
Kommentar: Eftersom tanken i huvudsak är att komplettera med ytterligare
småhustomter borde harar, igelkottar och andra djur kunna fortsätta leva i
området förutsatt att tomterna utformas så att dessa djur trivs där. Det är inget
som regleras i detaljplanen.
Utveckling i den inledande delen i anslutning till ristippen är något som kan ske
på sikt. Detta område är dock utpekat av kommunstyrelsen för ytterligare
småhustomter. Det finns en stor efterfrågan på tomter i Oxelösunds kommun
och om målet att kommunen ska få fler invånare ska bli av krävs fler bostäder,
både här och på andra platser. På andra sidan Näsuddsvägen finns gott om
sammanhängande natur så naturvärden kommer finnas kvar i området.
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Region Sörmland (2021-07-14)
Ur ett kollektivtrafikperspektiv är Region Sörmland positiv till kompletterande
bostadsbebyggelse i detta läge endast ca 400 meter från hållplats Lingonvägen som
trafikeras av bussar mellan Nyköping och Oxelösund i relativt hög turtäthet. En
förändring av kollektivtrafiken i stråket mellan Nyköping och Oxelösund kan eventuellt
komma att ske i framtiden men bedömningen är att området har ett tillräckligt underlag
för att i alla lägen motivera kollektivtrafikförsörjning.
Av planförslaget framgår inte vilket parkeringstal som planeras för området men med
anledning av dess gynnsamma kollektivtrafikläge är det relevant att områdets
parkeringsplan tar utgångspunkt ur möjligheterna och ambitionerna att resa kollektivt. I
syfte att underlätta för de boende att resa kollektivt är det viktigt att planen även
inbegriper trygga, säkra och gena gång- och cykelvägar till närmsta busshållplats.
Kommentar: Yttrande noterat. I den norra delen blir parkeringstalet upp till den
enskilde villaägaren men normalt sett är det högre än för flerbostadshus. I det
södra området är parkeringen dimensionerad för en bil per hushåll.

Privatperson (2021-07-15)
Hur mycket skog och djurliv tar ni bort när ni tänkt bygga tex Ringduva och Turturduva?
Behålla tre tallar är det ett skämt? Det är inte mycket för tex rådjursfamiljer eller
hackspettar som nu bor där.
Kommentar: Förslaget är att skapa nya småhustomter i området. För att
fastighetsägarna ska ha möjlighet att utveckla sina tomter har kommunen valt
att bara skydda de särskilt skyddsvärda träd som finns i området. Dessa har
pekats ut av sakkunnig i samråd med kommunen.

Privatperson (2021-07-15)
Vi vill med mycket skarp skärpa protestera mot tankarna att bebygga området utmed
Näsuddsvägen och ner mot Sjöängens båthamn, enligt kommunens plankarta (del av
Stjärnholm 5:37 – Tång-/Näsuddsvägen område Kajan med flera) på er hemsida.
Det måste bli ett stopp på förtätningen och förfulningen av Oxelösund, vi måste värna
om de grönområden som finns bland redan befintlig bebyggelse och på så sätt behålla
vårt kära Oxelösund som en fortsatt attraktiv ort att bo och verka i.
Innan ny bebyggelse överhuvudtaget kan bli påtänkt, ska även kommunens
skolsituation ses över. Med rådande bebyggelse och framförhållning när det gäller
antalet elever på våra blivande tre skolor, finns inte plats för inflyttning av familjer med
barn vilka ska erbjudas plats inom skola och barnomsorg. När Brevikskolan läggs ner
efter nästa läsår, blir kvadratmetrarna i de tre grundskolorna fyllda till bristningsgränsen
och således finns inga möjligheter att ta emot nyinflyttade.
Snälla förstör inte vårt vackra Oxelösund, det går inte att reparera, det får räcka nu.
Kommentar: Oxelösunds kommun har som mål att befolkningen ska öka med
1% per år, då behövs fler bostäder. Ibland kommer det att ske på redan
ianspråktagen mark, ibland kommer det ske i skog som här. Även om marken
planläggs för bostäder nu innebär det inte automatiskt att nya barnfamiljer flyttar
in inom närtid. Det behöver planeras så att skolsituationen inte förvärras.
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Privatperson (2021-07-15)
Även områdena nedanför oss (Turturduva o Ringduva). Trycka in 14 bostäder och
behålla tre tallar som miljö!!!!! Vad blir det för närhet till natur för oss? Var ska alla djur
som finns ta vägen? Blir ju inte någon som helst natur kvar då allt ska skövlas bort för
att få in så många tomter som möjligt på en liten yta! Så lyssna på allas åsikter innan
detta jättebygge sätts igång! Det är svårt att återställa en fin natur när man en

gång har rensat bort den.

Kommentar: På Turturduvan och Ringduvan kommer det inte få plats 14 villor
utan ungefär hälften. Tomterna är planerade med en storlek om cirka 900
kvadratmeter, sen kan det variera lite och minsta tillåtna fastighet är 700
kvadratmeter. Det både finns plats för och är önskvärt att spara träd på
tomterna för att få skugga, skyfallsreglering med mera om man så vill som
enskild fastighetsägare. Detaljplanen är flexibel för att fastighetsägaren själv ska
ha rådighet över sin tomt.
De tre tallarna är särskilt utpekade av sakkunnig anlitad av Oxelösunds
kommun för deras miljöskapande värden, det betyder dock inte att övriga träd
saknar värden. Vid en exploatering kan dock inte alla träd stå kvar och därför
har vi riktat in oss på att skydda de särskilt skyddsvärda.

Privatperson (2021-07-16)
Vi tycker att korsningen Tångvägen - Näsuddsvägen ska räcka med en cykelväg som
det är mellan Tångv.-Snäckv.-Sjöängsv. Annars tycker vi att det är bra att kommunen
skapar nya tomter.
Kommentar: Yttrande noterat. Frågan om cykelväg besvaras i inledningen.

Privatperson (2021-07-16)
•

Exploatering i detta område, innebär en stor negativ påverkan på vissa av
fastigheterna i området.

•

Finns andra områden i kommunen att exploatera, vilka inte påverkar befintlig
byggnation.
Kommentar: I huvudsak är föreslagen exploatering mer av samma som redan
finns i området, undantaget det mindre flerbostadshuset i södra området. I det
södra området är det ungefär 40 meter till närmaste bostad och på den sidan
Djursgravsvägen finns ett antal träd som skyddar mot eventuell insyn.

Privatperson (2021-07-17)
Förslagna byggnationer kommer att sänka Utterbergsområdets fina status och
åtråvärdhet med sänkta marknadsvärden för oss samtliga. Fråga! Skall det verkligen
byggas mera i Oxelösund? Projektet Sjögatan gick ju inte hem.
Kommentar: I enlighet med kommunens översiktsplan, beslutat av
Kommunfullmäktige, ska kommunen ha som mål att befolkningen ska öka med
1% per år. Det är alltså politiskt beslutat att det ska byggas mer i kommunen.
Projekt Sjögatan är bara ett av över en handfull projekt som just nu är på gång i
kommunen. Generellt påverkas marknadsvärden sällan nedåt av nybyggnation i
närområdet.
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Privatperson (2021-07-17)
Vi då som relativt unga, sparat och kämpat i flera år och som äntligen kunnat köpa ett
hus utan insyn på tomten, vi ska då få uppleva en villaägares värsta mardröm, ett
lägenhetshus på baksidan… jag är övertygad att samtliga boende som berörs på
Klippvägen och Tångvägen känner likadant.
Kommentar: Boende på Tång- och Klippvägen kommer ha både berg och skog
mellan sina hus och det nya lägenhetshuset. Lägenhetshuset ligger ungefär 8
meter lägre än bergets högsta punkt. Det plus ett minsta avstånd om ungefär 50
meter gör att insyn på tomten kommer vara mycket begränsad om någon alls.

Privatperson (2021-07-17)
Stjärnholm 5:37 (Utterberget) är ett utmärkt exempel på god samhällsplanering. Det har
behållit sin goda karaktär i över 40 år. Så låt det förbli så. Föreslagna åtgärder skulle
lätt kunna fördärva områdets karaktär. (Är inte en reaktionär typ).
Kommentar: Kommunens bedömning är att området klarar en förtätning utan
att fördärvas. Föreslagen exploatering är, med undantag för det mindre antal
lägenheter i södra området, endast av samma karaktär som redan finns i
området.

Privatperson (2021-07-18)
Vi vill bara att ni tänker om med eran placering av nya bostadsbygget som ni funderar
på att anlägga vid Näsuddsvägen. Området idag är som en liten mysig stadsdel i
småstadsidyll med ett rikt fågel- och djurliv (det finns bla. en del rådjur i området ) och
alla fina cykel och promenadvägar kommer ni att ta bort( vi fattar inte hur ni tänker) och
istället förstöra detta med 15 meter höga hus.
Så vi hoppas verkligen att ni tänker om med ert förslag och inte förstör för alla som bor i
denna otroligt mysiga miljö som vi alla här inte vill få förstört av ert förslag. Så vi
hoppas att ni värnar om djurlivet och den sociala trivseln som finns idag.
Kommentar: Det finns inga planer på att ta bort alla cykelvägar i området. Den
stig som går mellan Näsuddsvägen och Tångvägen ersätts av en väg, som
även går att gå eller cykla på, men i övrigt påverkas inga gång- och cykelvägar i
området förutom att det kommer ett hus bredvid.
Kommunens bedömning är att ett 15 meter högt hus inte kommer förstöra
området då omgivningarna ligger högre än vad platsen för huset gör. Det
kommer därför inte sticka ut lika mycket som befaras.

Privatperson (2021-07-18)
Att hugga ner skogen längst med Näsuddsvägen anser vi är direkt olämpligt och i
synnerhet ner längs Djursgravsvägen där det idag är ett fint promenad stråk som
utnyttjas dagligen av många boende i området och är också en ”naturens”lekplats för
många barn.
Vi skulle också vilja hänvisa till Gröna kilar i Oxelösund. Som är ett mycket väl utarbetat
dokument. Där man kan läsa om vikten av att bevara skog.
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Många boende i bostadsrättsföreningen Danvik är inte positivt inställda till
byggnationen av flerfamiljshus i direkt anslutning till föreningens mark. Många av oss i
området har valt att flytta till danviksområdet just för att det är naturskönt och känner ett
starkt motstånd till byggnationen. Då vårt hus är nära Djursgravsvägen kommer vi att
drabbas av både ökad trafik, insyn och ökad ljudnivå både under byggnationen och
efter.
Vi protesterar starkt mot detta dels av egenintresse men även på grund av vikten av att
bevara skogen och den biologiska mångfalden.
Kommentar: Skogen på norra sidan om gång- och cykelvägen kommer lämnas
orörd. Där finns fortfarande plats för barn att leka i skogen. Mer skog finns
söderut vid småbåtshamnen och väster om Näsuddsvägen, inte långt bort från
området. Den stig som går i västra delen av området kan påverkas till en början
men även i fortsättningen bör det vara möjligt med en stig i den här delen av
området.
Skog tjänar många nyttor i en stad, både för att ta hand om regnvatten, skugga
och bullerdämpning med mera. Därför har det varit viktigt i projektet att spara
den skog som är allra mest värdefull i området.
Trafik och buller från byggarbetsplatser är tyvärr oundvikligt men lyckligtvis
övergående. Ska Oxelösunds kommuns befolkning växa med 1% per år
kommer det behöva byggas på flera platser i kommunen med buller, kranar och
trafik som följd.

Privatperson (2021-07-18)
När planförslaget kom oss till del blev det som något av en chock. Men om man vill
säga nej till något är det juste att komma med ett alternativt ja.
Dock kan man rent allmänt fråga sig varför exploatera just här, där natur- och
fritidskvaliteterna i området är så stora.
Synpunkter på föreliggande planförslag
Sid 2, stycke 5
Tacksamma för att som enskilda få lämna synpunkter. Men som direkt granne med ett
av de påtänkta husen, hade vi välkomnat att få veta om denna möjlighet tidigare och på
annat sätt än via ett anonymt meddelande på en lapp i brevlådan.
Sid 5, stycke 3
Kommunen säger sig värna om viktiga natur- och friluftsområden. Mot den bakgrunden
ter sig utbyggnaden av flerfamiljshuset i södra området som högst olämplig. Detta
område är ett grönt och skönt blickfång både för de många som passerar på
Näsuddsvägen liksom för passerande på Djursgravsvägen. Områdets ”baksida”, gångoch cykelvägen som förbinder Sundaområdet med Grönviken, är också viktig i
sammanhanget. Detta är ett utomordentligt viktigt rörelsestråk både för boende i
Sundaområdet/Vallsundsvägen och hela det område som består av Danvikshagen,
Danvik och Kråkan.
Sidan 11
Det anges en utbyggnad med högst nio villor. Med en annan lösning enligt ovan, skulle
detta antal kunna utökas betydligt.
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Sidan 13
Det anges att ett bygge i södra området skulle kräva 16 parkeringsplatser och soprum
efter Djursgravsvägen samt att trafikintensiteten efter vägen skulle vara låg. Men
trafikintensiteten är inte låg under sommarmånaderna och störande trafik med
arbetsfordon i väsentlig omfattning pågår året om.
Det handlar om transporter av jord och grus till den upplagsplats som finns i den främre
delen av båtuppläggningsplatsen vid Sjöängens båthamn. Detta är en störande
verksamhet, som de boende på Sjöbackestigen borde besparas. Trafiken startar ofta
även redan klockan 7 på morgonen och kan vara ganska intensiv.
Kommentar: Tack för ert förslag. Området (längre norrut, ungefär vid tomten för
förskola) som är markerat i förslaget har även varit på tal för en annan detaljplan
men något sådant politiskt beslut finns inte än. Däremot finns ett beslut om att ta
fram en detaljplan i det aktuella området. Alla fastighetsägare som har
fastighetsgräns mot planområdet ska ha fått brev. I de fall fastighetsägaren är
en bostadsrättsförening får endast föreningen ett brev. Den anonyma lappen
kommer inte från Oxelösunds kommun.
Gång- och cykelvägen bakom flerbostadshuset i södra området kommer även i
fortsättningen fungera som ett viktigt stråk i området. Nu kommer det dessutom
få fler ”ögon” på sig vilket ökar tryggheten.
Upplagsplatsen eller transporterna dit är inget som hanteras i detaljplanen.
Upplaget användes av en privat näringsidkare på kommunens mark men ska
enligt uppgift nu vara avvecklad. Den ökade trafikvolymen till och från
småbåtshamnen är under en begränsad period och inget som gör att området
är olämpligt för boende. I en exploateringsfas bullrar det från bygge och
transport men bara under en övergångsperiod. Den ökade trafiken från
flerbostadshuset är mycket begränsad.

Privatperson (2021-07-18)
Jag hoppas innerligt att ni ej kommer bygga höghus mellan cykelvägen och ut mot
Danvik. Finns det möjlighet att kunna köpa den plätten så inget bygge sker? Om ej så
snälla bygg inte högre än 2 våningar då passar det bättre i området, Dock så vill jag
förstås inte ha några hus nedanför min tomt, Om några av ni som bestämmer bodde på
något av områdena så har jag svårt att tro att det då skulle byggas. Angående
Tångvägen så tycker jag synd om de boende där om det börjar byggas,
Kommentar: Oxelösunds kommun har som mål att befolkningen ska öka med
1% per år, då behövs fler bostäder. Ibland kommer det att ske på redan
ianspråktagen mark, ibland kommer det ske i skog som här. Förfrågan om
markköp får ställas till kommunens Mark- och exploateringsstrateger.
Kommunen får dock inte sälja mark som är planlagd som Allmän plats.
Skogen mellan Tång- och Klippvägen och flerbostadshuset gör att ett högre
flerbostadshus inte påverkar befintliga tomter på den sidan skogen. På andra
sidan Djursgravsvägen finns ett antal träd som skyddar mot det mesta av
insynen.
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Privatperson (2021-07-18)
Denna detaljplan innehåller en sökning från artdatabasen från Korallvägen (Callumrapport). I samband med det undrar vi om kommunen kontrollerat naturvärden i
området på något annat sätt? Efter att ha observerat och iakttagit en hel del
observationer kan vi konstatera att det idag finns ett mycket rikt fågel- och djurliv med
bland annat hackspett, björktrast, koltrast, rödhake, domherre, blåmes, trädkrypare,
fasan, skogsduva med flera. När Skogssällskapet röjde sly och träd senast för några år
sedan sparade man halvhuggna träd för att underlätta för hackspettar, som fortfarande
finns kvar i området. Övriga djur som vi har noterat i och på vår tomt är kopparorm,
igelkott, padda, groda, rådjur, vildsvin, grävling, räv och mink.
I detaljplanen finns uppgifter om ett antal skyddsvärda träd i området som bör sparas.
Vad kommer hända med de träden som står inom 4,5 meter från vår tomtgräns? Ska
de besparas eller sågas ner? Vi skulle gärna se att kommunen för en dialog med oss
om vilka träd som bör sparas i samband med den kommande exploateringen av
området.
Tänk om, snälla ni!
3) Vi undrar även över vilka bullermätningar som gjorts i samband med framtagandet
av den nya detaljplanen. Vilken dag i veckan är de gjorda och vid vilken tidpunkt? Idag
hör man ofta basgången från passerande bilar upp till vår tomt och till och med in i vårt
hus. Näsuddsvägen trafikeras också av arbetsfordon med hög ljudnivå. Hur kommer
bullernivån att bli för de som kommer att bo längs Näsuddsvägen? Därför skulle vi
gärna vilja se en mer noggrann undersökning över dagens bullernivåer.
4) Vidare funderar vi på om nockhöjden på 8m, som ligger på förslag, är ett skämt?
Vårt hus mäter inte mer än 3.5-4m i nockhöjd. Vi har en hörntomt, hur skulle detta
påverka hela Tångvägen om ni beviljar nockhöjd på nybyggnation på 8m och över?? Vi
anser att det vore märkligt om det kommer att byggas nya hus på Tångvägen med 8
meters nockhöjd, när då alla andra hus på sidan med jämna nummer på Tångvägen
har lägre nockhöjd.
5) Har det gjorts någon skyfallsanalys som verifierar att man inte försämrar
skyfallshanteringen vid exempelvis ett 100 års regn i området, inklusive befintliga
fastigheter? I planbeskrivning skriver ni: ”Delar av planområdet ligger lågt i förhållande
till sin omgivning vilket innebär risk för översvämning vid kraftig nederbörd. Utterkärret
och Peterlundssängen upp mot Inskogen. Inom området finns också ett mindre
lågområde vid Tångvägens slut.
Det bästa vore naturligtvis om dessa planer grusades totalt och aldrig blev av. Om så
nu inte blir fallet så prata med oss som bor här och diskutera detaljplan vidare innan ni
går vidare med dessa dumheter.
Kommentar: Naturvärden har kontrollerats av företaget Calluna och redovisas i
en Naturvärdesinventering. Denna finns tillgänglig på kommunens hemsida och
är ett viktigt underlag till detaljplanen. I den pekades ett antal områden ut med
höga naturvärden. Dessa föreslås planläggas som Natur, utan bebyggelse.
De träd som inte är utpekade som särskilt skyddsvärda kan komma att tas ner i
samband med exploateringen. Träd har dock en viktig funktion, bland annat för
att ta hand om regn och ge skugga. Det kommer vara upp till den enskilde
fastighetsägaren om träd ska sparas.
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Avseende buller har ingen mätning gjorts. Uträkning har gjorts med hjälp av ett
verktyg från Boverket och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Dagens
bullernivåer är uträknade utifrån vägens hastighetsbegränsning och
trafikmätningen med antal fordon. Verktyget visar att en väg med 40 km / h och
under 1000 fordonsrörelser per dygn hamnar långt under gällande riktvärden för
buller. Även med en hastighet på 50 km / h hamnar riktvärdet under för bostäder
10 meter från vägmitt. Närmaste befintliga bostad ligger knappt 60 meter från
vägmitt.
De hus som ligger närmast planområdet har som lägst en nockhöjd på 6 meter.
Det är viktigt att skilja på nockhöjd och byggnadshöjd, där det första inkluderar
hela taket. Den högre nockhöjden motiveras av att det är större hus som
efterfrågas nu än för 50 år sedan när Utterberget byggdes ut. Men det handlar
alltså inte om hus som är dubbelt så höga utan 1-2 meter högre än befintliga.
Till det kommer skillnader i topografin där tillkommande hus ligger lägre än
befintliga.
Det har efter samrådet gjorts en dagvattenutredning kopplad till detaljplanen.
Skyfallshanteringen för befintliga fastigheter kommer inte påverkas eftersom
dessa ligger högre än planområdet. Inom planområdet föreslås ett antal
åtgärder som behövs för att inte försämra skyfallshanteringen.

Privatperson (2021-07-18)
Att expandera området med fler bostäder, kan jag inte säga något emot.
Det som behövs är en gång och cykelbana på eller parallellt med Näsuddevägen.
Kommentar: Synpunkt om gång- och cykelbana besvaras under punkt 4 i
början av redogörelsen. I övrigt noteras yttrandet.

Privatperson (2021-07-19)
Vi vill att området ska bevaras som det är med all fin grönska.
Önskar absolut inte ökad trafik vilket det kommer bli enligt byggplanen
Området är ”sommarstugelik” och önskar att det ska så förbli!
Kommentar: Oxelösunds kommun har som mål att befolkningen ska öka med
1% per år, då behövs fler bostäder. Ibland kommer det att ske på redan
ianspråktagen mark, ibland kommer det ske i skog som här. Den föreslagna
förtätningen är av liten omfattning och får därmed en begränsad påverkan på
trafikmängden.

Privatperson (2021-07-19)
Har blivit informerad om att ni planerar att bygga ett eller flera 15m höga flerfamiljshus
nere vid vägen som går mot Sjöängen. Detta protesterar jag skarpt emot, det måste
finnas andra bättre alternativ som inte inkräktar rakt mot vår bebyggelse.
Det kommer i princip att innebära att vi kommer att ha ett höghus rakt emot vår terrass.
Inte ok, alla i höghuset kommer att ha insyn direkt mot vår terrass och fönster.
Dessutom kommer biltrafiken att öka och framkomligheten på våra cykelbanor kommer
att påverkas. Jag köpte detta radhus för att det var ett så lugnt och fint område utan
insyn, ert förslag blir en total omvändning av hur våra radhus kommer att ses i
framtiden och värdet på våra radhus kommer att minska rejält.
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Det ska tydligen också vara hyreslägenheter och då finns det en stor risk att inte allt för
många har råd att bo där, och då blir det som det är på många andra ställen istället
”sociala bostäder”. Detta kommer att öka risken för att områdena kommer att bli
betydligt mer stökiga och folk kommer att flytta härifrån.
Skjut inte er själva i foten genom att genomföra detta projekt. Danvik med omnejd är en
av Oxelösunds pärlor, med sina lugna och fina områden, vill ni verkligen förstöra detta?
Tänk till en extra gång.
Kommentar: Planförslaget möjliggör ett mindre flerbostadshus, upp till 4
våningar högt. Det är 2 våningar högre än befintlig bebyggelse. Kommunens
bedömning är att 4 våningar inte är att betrakta som ett höghus och att
avståndet till närmaste granne på 40 meter är tillräckligt i en tätort då
byggnaderna bara är 2 våningar högre än befintliga. De avskärmas dessutom
delvis av träd.
Upplåtelseformen regleras inte i detaljplanen, det kan bli hyresrätt, bostadsrätt
eller äganderätt men det finns önskemål om att skapa en bättre blandning av
upplåtelseformer i kommunens bostadsområden för att motverka
boendesegregation.

Privatperson (2021-07-20)
Snälla bygg inte detta. Varför förstöra ett fint område? Känns väldigt tråkigt för oss som
faktiskt valt att flytta till utkanten av stan för att man vill bo lite avskilt omgiven av lite
natur på fler håll, och där det är mindre folk i rörelse.
Kommentar: Oxelösunds kommun har som mål att befolkningen ska öka med
1% per år, då behövs fler bostäder. Ibland kommer det att ske på redan
ianspråktagen mark, ibland kommer det ske i skog som här. Området är utpekat
av kommunstyrelsen som önskvärt att förtäta med fler bostäder men det
kommer fortfarande finns gott om natur i närheten.

Länsstyrelsen (2021-08-19 med anstånd)
Miljökvalitetsnormer (MKN)
Vatten - dagvatten
Detaljplaneområdet har avrinning till Marsviken. Det är av stor vikt att dagvattnet
hanteras så att inte föroreningar sprids till mark, yt- och grundvatten så att MKN vatten
påverkas negativt.
I samband med exploateringen kommer mer ytor att hårdgöras, vilket kan medföra att
vattnets flöde och infiltration kommer att påverkas. Det är därför positivt att kommunen
avser att ta fram en dagvattenutredning inför granskningen. Länsstyrelsen anser att
utredningen behövs för att klargöra hur vattnets flöde och infiltration påverkas samt
vilka dagvattenåtgärder som eventuellt behöver vidtas. Dagvattenutredningen behöver
även beakta effekterna av ett förändrat klimat.
Kommunen behöver även redogöra för hur MKN vatten kan komma att påverkas vid ett
genomförande av detaljplanen.
I det fall åtgärder behöver vidtas så säkerställs dagvattenhanteringen lämpligen med
planbestämmelser på plankartan, exempelvis för att säkerställa att tillräckligt utrymme
finns för dagvattenhantering och reglera områdets höjdsättning för att säkerställa att
önskade flödesvägar säkras och översvämningar förhindras.
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Hälsa och säkerhet
Trafiksäkerhet
Av planförslaget framgår att kommunen har en ambition att förbättra trafiksäkerheten i
planområdet. Länsstyrelsen anser att planförslaget behöver tillföras en redovisning av
hur trafiksäkerheten påverkas av ett ökat antal utfarter och vägkorsningar.
Hälsoskydd, dricksvatten, allergener, stoft, damm, avgaser, ljus
I Länsstyrelsens yttrande över undersökning om betydande miljöpåverkan, daterat
2020- 04-029, påtalades behov av att utreda trädgårdstippens påverkan på
tillkommande bebyggelse i det kommande planarbetet. Länsstyrelsen anser att
planförslaget behöver kompletteras i detta avseende.
Risk för olyckor, översvämning eller erosion
Översvämning
Inom den norra delen av planområdet har kommunen identifierat översvämningsrisk vid
skyfall och har därför infört planbestämmelser för att motverka översvämning vid kraftig
nederbörd.
Länsstyrelsens rapport Riskbild 2 Södermanland – Skyfall, lokala
avrinningsförhållanden och extrema vattenstånd1 ger indikationer om att området kan
drabbas av relativt stora djup av översvämmat vatten, över 1 meter i delar av
planområdet. Utan en dagvattenutredning, med tillhörande utredning av
översvämningsrisker och behov av skyddsåtgärder, saknar Länsstyrelsen underlag för
att kunna bedöma om de i föreslagna skyddsbestämmelserna är tillräckliga för att den
föreslagna bebyggelsen ska bli lämplig med hänsyn till risken för översvämning.
Länsstyrelsen prövning i denna fråga kan göras först när dagvattenutredningen tagits
fram.
Länsstyrelsen vill påtala vikten av att i den fortsatta planprocessen beakta och
säkerställa tillgänglighet för samhällsviktiga funktioner som exempelvis hemtjänst och
ambulanssjukvård. Även annan viktig infrastruktur kan behöva beaktas, exempelvis
transformatorstationer, pumpstationer.
Länsstyrelsens synpunkter - råd enligt 2 kap. PBL
Naturmiljö
Länsstyrelsen ser positivt på att en naturvärdesinventering har genomförts och
beaktats. Det framgår dock inte hur kommunen beaktat den
ekosystemtjänstkartläggning som tidigare genomförts.
Länsstyrelsen anser att marklov ska krävas för de träd som skyddats med
bestämmelse n1 på plankartan. Kommunen bör genom planbestämmelsen n1 även
skydda de övriga träd som planbeskrivningen (sidan 15) anger ska bevaras.
Skyddszonen runt träden behöver markeras i plankartan som visar det område där
markutfyllnad inte får genomföras. Grävning, körning eller uppläggning av massor ska
inte ske innanför en radie av 15 gånger stammens diameter.
Länsstyrelsens upplysningar/synpunkter/krav enligt annan lagstiftning
Kulturmiljölagen (1988:950), KML
Inom aktuellt planområde finns ingen känd fornlämning. På bergskrönet i Norra
Peterslund finns ett gravröse, sannolikt från bronsåldern och i samband med
bebyggelse i Isakslund undersöktes år 1979 ett röse och en stensättning från samma
tidsperiod. På nedre Näsudden finns ett gravfält från den äldre järnåldern.
Vid besiktning 2021-07-01 av bergskrönet inom det aktuella planområdet noterades
oregelbundna stensamlingar. Dessa skulle kunna utgöra rester efter förstörda gravar
eller andra äldre lämningar, vilka skulle kunna utgöra lagskyddade fornlämningar.
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Om markingrepp planeras på bergskrönet bör samråd först tas med Länsstyrelsen.
Kontaktperson på Länsstyrelsen är Agneta Scharp.
Länsstyrelsen vill påminna om att det i Södermanlands län råder
markavvattningsförbud enligt 11 kap. 14 § MB och 4 § förordning (1998:1388) om
vattenverksamheter. Syftet med markavvattningsförbudet är att bevara våtmarker i
landskapet men är utformat så att det gäller all markavvattning. Definitionen av
markavvattning finns att läsa i 11 kap. 2 § MB.
Om behov av markavvattning finns kan dispens för markavvattningsförbud sökas hos
länsstyrelsen. All markavvattning är dessutom tillståndspliktig enligt 11 kap. 13 § MB.I
Södermanland innebär det att den som får dispens för markavvattning sedan behöver
söka och beviljas tillstånd innan markavvattningen får äga rum. Markavvattning
omfattas aldrig av undantaget i 11 kap 12 § MB.
Enligt definitionen gäller markavvattningsbestämmelserna om marken avvattnas
varaktigt. För tillfälliga avvattnande åtgärder gäller oftast tillstånds- eller anmälningsplikt
enligt 11 kap. MB.
Kommentar:
Planbeskrivningen har kompletterats avseende ristippen och trafiksäkerhet.
Dagvattenutredningen är nu framtagen och detaljplanen anpassad utifrån den.
Slutsatserna redovisas i planbeskrivningen och plankartan har tillförts
bestämmelser om höjdsättning och ytor för dagvattenhantering.
Bestämmelser om bevarandevärda träd har förtydligats och kompletterats,
träden har mätts och ytan anpassats utifrån det. Även de ekar och gruppen med
tallar som är utpekade i planbeskrivningen har nu försetts med en
skyddsbestämmelse.
Inga markingrepp är planerade på höjden inom det som är planlagt som
NATUR.
Dike föreslås anläggas mellan Näsuddsvägen och bebyggelsen men syftet är
inte att markavvattna utan att bistå med hanteringen av dagvatten. Kommunen
har därför bedömt att det inte är att betrakta som markavvattning i Miljöbalkens
mening.
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SAMMANFATTNING
Sammanfattningsvis har 47 samrådsyttranden inkommit under samrådstiden. Yttranden
med synpunkter på planförslaget och har bemötts med kommentarer ovan.
Sammanfattningsvis ändras planförslaget enligt följande:
•

Plankartan har ändrats utifrån dagvattenutredningens slutsatser med ett dike
längs med Näsuddsvägen.

•

Skyddsbestämmelser för särskilt utpekade träd har förtydligats och
kompletterats.

•

Kvartersmark för pumpstation har efter dialog med Oxelö Energi bedömts
nödvändigt att ingå. Mest lämpade platsen är dock utanför samrådsförslagets
planområde och planområdet har därför utökats med en ”ö” för E-området vid
korsningen Näsuddsvägen – Sundavägen. Förändringen har inte bedömts vara
av så stor omfattning och utan andra sakägare än kommunen i närheten att
samrådet behöver tas om.

Synpunkter som inte blivit tillgodosedda
•

Många är de synpunkter som berört förlängningen av Tångvägen och en
befarad mycket stor ökning av trafiken på Tångvägen och Krabbvägen.
Förlängningen av Tångvägen ligger dock kvar då kommunen bedömer att
trafiken även i fortsättningen med få undantag kommer använda sig av
Näsuddsvägen för att komma till Sundavägen och vidare.

•

Södra området med ett eller flera mindre flerbostadshus är kvar, helt i linje med
den av kommunfullmäktige beslutade översiktsplanen Oxelösund 2030.

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Nils Erik Selin
TF Miljö- och samhällsbyggnadschef

Christoffer Karlström
Planarkitekt
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SAMMANFATTNING
WSP har fått i uppdrag av Oxelösunds kommun att ta fram en dagvattenutredning för en detaljplan i
Oxelösunds kommun. Området som utreds består idag av skogsmark samt gång- och cykelvägar. Den
nya bebyggelsen föreslås bestå av tomter med villor, radhus, kedjehus i norr samt flerfamiljshus i
söder. Tomterna föreslås längst med befintlig infrastruktur, med närhet till kollektivtrafik, skolor, havet
och naturen. Områdets mellersta del planeras att även i framtiden utgöras av skog. En förlängning av
Tångvägen planeras, genom området ut till Näsuddsvägen.
Syftet med dagvattenutredningen är att undersöka och presentera hur den planerade utbyggnaden i
området kommer påverka dagvattenflödena och flödesvägarna inom och ut från utredningsområdet.
Dagvattenutredningen uppskattar även föroreningshalterna och -belastningen från områdets
dagvatten, idag och efter de planerade förändringarna. Lämpliga åtgärder för en hållbar, framtida
dagvattenhantering föreslås avslutningsvis.
Mottagare för dagvattnet från områdets norra delar är ytvattenförekomsten Aspafjärden, norr om
utredningsområdet. Mottagare för områdets södra delar är ytvattenförekomsten Marsviken, belägen
söder om utredningsområdet.
Dagvattenutredningen föreslår lokalt omhändertagande av dagvatten, i form av infiltration av tak- och
regnvatten i gröna ytor, avledning och rening av dagvatten i infiltrationsstråk och ett svackdike.
Utkastare kan användas för att leda bort takvatten, ut över en grön yta där det kan infiltrera. Tomter
höjdsätts så avrinning kan ske ut mot infiltrationsstråk, där dagvattnet kan fördröjas och renas.
Infiltrationsstråk föreslås längs med Näsuddsvägen och Djursgravvägen. Längs förlängningen av
Tångvägen föreslås infiltrationsstråk eller växtbäddar. Genom förlängningen av Tångvägen samt nya
infartsvägar från Näsuddsvägen föreslås trummor för att dagvattnet ska kunna ha en flödesväg genom
infiltrationsstråket utmed Näsuddsvägen.
Exploateringen enligt plankartan kommer innebära fler hårdgjorda ytor i området, vilket gör att
dagvattenflödena kommer öka. Även föroreningshalterna och -mängderna kommer öka.
Dagvattenutredningen föreslår dagvattenåtgärder för att fördröja och rena dagvatten till den nivå som
ses vid befintlig situation. För den södra delen av utredningsområdet beräknas de föreslagna
dagvattenåtgärderna klara detta. För utredningsområdets norra del uppskattas halterna och belastningen av bland annat fosfor och kväve bli högre jämfört med befintlig situationen, även efter
implementering av dagvattenåtgärder. Om denna ökning når fram till Aspafjärden eller om dagvattnet
kommer renas ytterligare på vägen är inte klarlagt.
Exploateringen innebär även att en befintlig flödesväg i områdets norra del försvinner, vilket innebär
en risk för översvämningar vid skyfall. En noggrann och genomtänkt höjdsättning, tillsammans med
implementering av dagvattenåtgärder, krävs därför för att uppnå en långsiktigt hållbar
dagvattenhantering. Exploateringen kommer dock innebära att befintliga lågpunkter byggs bort, vilket
kan innebära negativa konsekvenser för områdena nedströms utredningsområdet.
För att avleda och rena dagvatten från områdets norra delar föreslås ett infiltrationsstråk utmed
Näsuddsvägen. Denna mark bör planläggas som allmän platsmark.
Att ansluta hela det norra området (bestående av villa, - radhus-, kedjehustomter) till befintliga
dagvattenledningar i Tångvägen bedöms inte vara topografiskt genomförbart, eftersom marken lutar
norrut.
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1

BAKGRUND OCH SYFTE

WSP har fått i uppdrag av Oxelösunds kommun att ta fram en dagvattenutredning för området
Näsuddsvägen/Tångvägen (del av Stjärnholm 5:37), beläget i Oxelösunds kommun (Södermanlands
län). Dagvattenutredningen ingår i arbetet med en ny detaljplan för området. Den nya detaljplanen
föreslår exploatering med tomter för villor, radhus, kedjehus i norr samt flerfamiljshus i söder.
Tomterna föreslås längst med befintlig infrastruktur, med närhet till kollektivtrafik, skolor, havet och
naturen. I den mellersta delen bevaras skogsmarken. Utredningsområdet sammanfaller med hela
detaljplaneområdet, vars placering ses markerat i Figur 1.
Syftet med dagvattenutredningen är att undersöka och presentera hur den planerade utbyggnaden i
detaljplaneområdet kommer påverka dagvattenflödena och flödesvägarna inom och ut från
utredningsområdet. Vidare beräknas föroreningsbelastningen från områdets dagvatten. Områdets
nuvarande och framtida förutsättningar kartläggs och jämförs. Lämpliga åtgärder för en hållbar,
framtida dagvattenhantering föreslås avslutningsvis.

Figur 1. Utredningsområdets placering (röd cirkel) i Oxelösunds kommun. Bildkälla: Länsstyrelsens webbgis (Länsstyrelsen
Södermanlands län, 2021).

2

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR
DAGVATTENHANTERING

Under de följande rubrikerna beskrivs de krav som finns angående vad dagvattenhanteringen inom
utredningsområdet ska uppnå samt vad dagvattenutredningen ska innehålla.
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2.1

DIMENSIONERINGSKRAV ENLIGT P110

I Svenskt Vatten (2019) i publikationen P110 beskrivs minimikrav när det gäller vilka åtkomsttider för
regn som bör användas vid dimensionering av nya dagvattensystem (se tabell 2.1 i P110). Det
dimensionerande regnet bör ökas med en klimatfaktor. Klimatfaktor storlek bör vara minst 1,25 för
regn med kortare varaktighet än en timme. Utredningsområdet klassas som gles bostadsbebyggelse,
vilket innebär att återkomsttid 2 år för fylld ledning och 10 år för trycklinje i marknivå används.1 Detta
innebär att dagvattensystem dimensioneras för att hantera ett 10-årsregn (inklusive klimatfaktor) utan
uppdämning på gatorna. Enligt P110 ska skyfall hanteras i ytliga system så att skador på byggnader
inte uppkommer.

2.2

VATTENDIREKTIVET OCH MILJÖKVALITETSNORMER

Sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten som är tillräckligt stora omfattas av EU:s vattendirektiv och
kallas formellt för vattenförekomster. Syftet med vattendirektivet är att skydda och förbättra
vattenkvaliteten i samtliga vattenförekomster inom unionen. Vattendirektivet är sedan 2004 infört i
svensk lagstiftning genom 5 kapitlet i miljöbalken. Som styrmedel används så kallade
miljökvalitetsnormer (MKN), vilka beskriver den kvalitet en vattenförekomst ska ha nått vid en viss
tidpunkt. Det finns MKN fastställda för alla vattenförekomster. Sammanfattningsvis innebär
lagstiftningen att en verksamhet eller åtgärd inte får tillåtas av en myndighet eller kommun om de ger
upphov till en försämring av vattenmiljön som äventyrar möjligheten att uppnå den status som vattnet
ska ha enligt MKN.
I den så kallade Weserdomen prövade EU-domstolen hur MKN ska tolkas och tillämpas i
tillståndsärenden. Havs- och Vattenmyndigheten (2016) har analyserat det nuvarande rättsläget i
Sverige utifrån Weserdomen och efterföljande svenska domar. Sammanfattningsvis gjorde Havs- och
Vattenmyndigheten följande bedömning:
•
•
•
•

Det räcker att en kvalitetsfaktor försämras för att en försämring av statusen ska ansetts ha
skett.
Miljökonsekvensbeskrivningar och annat underlag i prövningar måste innehålla en beskrivning
av hur verksamheten påverkar relevanta kvalitetsfaktorer.
Miljökvalitetsnormerna för ekologisk status och kemisk status ska ha samma rättsverkan.
Det är viktigt att det finns ett system för att kunna pröva undantag för vissa verksamheter.

3

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

3.1

ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING

Utredningsområdet innefattar hela planområdet, cirka 3,0 ha, beläget i de västra delarna av
Oxelösund, i Oxelösunds kommun (Södermanlands län). Området består mestadels av skogsmark,
förutom två gång- och cykelbanor genom området (en grusad mellan Tångvägen och Näsuddsvägen
samt en asfalterad mellan Näsuddsvägen och Djursgravsvägen). I väst avgränsas området av
vägarna Näsuddsvägen och Djursgravsvägen, se Figur 2. I öst gränsar området till villor belägna
utmed Tångvägen och Klippvägen. Delar av vändplanen i slutet av Tångvägen ligger inom
utredningsområdet. Områdets södra delar består av kuperad terräng med berg i dagen. De norra
delarna utgörs av flackare mark. I de norra delarna finns en sumpskog, där marken är fuktig
(Oxelösunds kommun, 2021).

1

Valet av återkomsttid togs i samråd med Jonny Jakobsson på Oxelö Energi (muntligt 2021-08-27)
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Figur 2. Utredningsområdet placering i förhållande till omkringliggande vägar och befintlig bebyggelse. Bakgrundskarta: ESRI.

3.2

GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN

Enligt SGU:s (2021a) jordartskarta består områdets södra och mellersta delar av främst urberg, men
även områden med glacial lera (se Figur 3). Områdets norra del består av glacial lera,
gyttjelera/lergyttja och kärrtorv.
I Figur 4 ses att de delar av området som utgörs av urberg (se Figur 3) har medelhög
genomsläpplighet. Resterande delar av området (främst de norra delarna) har låg genomsläpplighet
enligt SGU:s (2021b) genomsläpplighetskarta. Ingen geoteknisk undersökning är utförd för området.

8 | 10324535 • Dagvattenutredning DP Oxelösund

Figur 3. SGU:s Jordartskarta. Bildkälla: SGU, 2021a.

Figur 4. SGU:s genomsläpplighetskarta. Bildkälla: SGU, 2021b.
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3.3

FÖRORENAD MARK

Enligt Länsstyrelsen Södermanlands läns (2021) karta över misstänkta eller konstaterade förorenade
områden (EBH-kartan) finns inga kända markföroreningar inom utredningsområdet.

3.4

TOPOGRAFI, HYDROLOGI OCH SKYFALL

Topografin i området har studerats i programvaran SCALGO Live, där Lantmäteriets höjddata (2021)
med upplösning 1 x 1 m ligger till grund för beräkningarna. Resultatet från SCALGO Live ses i Figur 5
till Figur 8. Beräkningarna i SCALGO Live utgår bara från höjddata, det vill säga de tar inte hänsyn till
tid, infiltration eller underjordiska strukturer så som ledningsnät. Det är därför ett trubbigt verktyg.
Resultatet från SCALGO Live kan liknas vid ett värsta scenario med avseende på stående vatten.
Notera att tjockleken hos flödesvägarna i Scalgo Live inte representerar flödets storlek.
Inga mätningar av grundvattennivåer är utförda i området.

3.4.1

Topografi och avrinningsvägar

Inom utredningsområdet ses två större flödesvägar vid ett klimatanpassat 100-årsregn med 30 min
varaktighet (se Figur 5), en norrut och en söderut. Flödesvägen norrut går genom sumpskog och
ligger uppströms i (och i utkanten av) ett avrinningsområde som mynnar i Stjärnholmsviken
(Aspafjärden), se Figur 6. Den södra flödesvägen (se Figur 5) bidrar med avrinning från ett område
väster om utredningsområdet, se Figur 7. Den södra flödesvägen går under Näsuddsvägen (via en
gång- och cykeltunnel), vidare genom utredningsområdets södra del och när till slut Djursgraven
(Marsviken) söder om utredningsområdet, se Figur 7. Flödesvägen sammanfaller med en befintlig
gång- och cykelväg. Avrinningen från utredningsområdets sydöstra delar sker söderut, se Figur 8, mot
Djursgraven (Marsviken).

Figur 5. Bild från Scalgo Live, vilken visar höjddata (Lantmäteriet 2021, 1x1 m) samt flödesvägar och ansamling av stående
vatten inom och i anslutning till utredningsområdet. Regnmängden 56 mm motsvarar ett klimatanpassat 100-årsregn med 30
minuters varaktighet, där inga avdrag för ledningsnät eller infiltration i mark gjorts. Flödesriktningen markeras med vita pilar.
Plankartan ses utritad med svarta linjer. Bildkälla: Scalgo Live, 2021.
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Figur 6. Delavrinningsområde (innefattar utredningsområdets norra del) som mynnar i Stjärnholmsviken (Aspafjärden) samt
flödesvägar (depression-free flow). Bildkälla: Scalgo Live.

Figur 7. Delavrinningsområde (innefattar utredningsområdets sydvästra del) som mynnar i Djursgraven (Marsviken) samt
flödesvägar (depression-free flow). Bildkälla: Scalgo Live.
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Figur 8. Delavrinningsområde (innefattar utredningsområdets sydöstra del) som mynnar i Djursgraven (Marsviken) samt
flödesvägar (depression-free flow). Bildkälla: Scalgo Live.

3.4.2

Skyfall

I Scalgo Live användes nederbördsmängden 56 mm, vilket motsvarar ett klimatanpassat 100-årsregn
med en varaktighet på 30 minuter utan hänsyn till ledningsnätets kapacitet eller markens
infiltrationsförmåga (Svenskt vatten, 2019). Ansamlingar av stående vatten samt uppkomna
flödesvägar vid nederbördsmängden 56 mm ses i Figur 9. I norr finns ett instängt område (avgränsat
av Sundavägen och Näsuddsvägen) där stående vatten ansamlas. Ansamlingen av vatten sker delvis
inom utredningsområdet (se punkt A i Figur 9). Punkt A sammanfaller troligtvis med det som i
planbeskrivningen (Oxelösunds kommun, 2021) benämns som sumpskog.
Ansamlingen av vatten i punkt B (se Figur 9) sker i anslutning till den befintliga (grusade) gång- och
cykelvägen mellan Tångvägen och Näsuddsvägen. Vidare ses ansamling av vatten på ett flertal
ställen i terrängen i utredningsområdets södra delar (se punkt C-F), varav ansamlingarna vid punkt D
är belägna längst med den befintliga (asfalterade) gång- och cykelvägen.
Djupet hos det ansamlade vattnet ses i Figur 10, där punkt C-F ligger mellan 0 och 30 cm (grönt
område). Vid punkt B ligger vattendjupet till största del mellan 0 och 30 (grönt område), men på
enstaka ställen också mellan 30 och 50 cm (gult område). Vid punkt A varierar djupet mellan 0 och 50
cm (grönt och gult område). I det instänga området mellan Näsuddsvägen och Sundavägen (norr om
utredningsområdet) förekommer vattendjup större ön 50 cm (rött område).
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Figur 9. Utbredning av stående vatten samt flödesvägar. Regnmängden 56 mm motsvarar ett klimatanpassat 100-årsregn med
30 minuters varaktighet, där inga avdrag för ledningsnät eller infiltration i mark gjorts. Plankartan ses utritad med svarta linjer.
Bildkälla: Scalgo Live.

Figur 10. Vattendjupet hos stående vatten vid 56 mm enligt Scalgo Live. Plankartan ses utritad med svarta linjer. Bildkälla:
Scalgo Live.
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3.5

YTVATTENFÖREKOMSTER

Mottagare av avrinning från utredningsområdets södra delar är ytvattenförekomsten Marsviken (se
Figur 11). Avrinningen från utredningsområdets norra delar avrinner till ytvattenförekomsten
Aspafjärden (se Figur 12). Både Marsviken och Aspafjärden kategoriseras i VISS som tillhörande
Östergötlands och Stockholms skärgård (så kallat mellankustvatten). Vattenförekomsterna nedströms
Marsviken respektive Aspafjärden bedöms inte beröras.
Marsviken har otillfredsställande ekologisk status, vilket är kopplat övergödning. Status för
kvalitetsfaktorerna Växtplankton är otillfredsställande och för Näringsämnen måttlig, otillfredsställande
eller dåligt (se
Tabell 1). Marsviken uppnår ej god kemisk status på grund av att kvalitetsfaktorerna prioriterade
ämnen PBDE och kvicksilver ej uppnår god status.
Aspafjärden har måttlig ekologisk status (se Tabell 2). Kvalitetsfaktorn Växtplankton är klassad som
måttlig och näringsämnen som måttlig eller dålig. Aspafjärden uppnår ej god kemisk status på grund
av att kvalitetsfaktorerna prioriterade ämnen PBDE och kvicksilver ej uppnår god status.
För både Marsviken och Aspafjärden är miljökvalitetsnormen (MKN) God ekologisk status 2027 samt
God kemisk ytvattenstatus. Långväga atmosfärisk deposition av kvicksilver och PBDE till mark och
vatten har resulterat i att samtliga vattenförekomster i Sverige överskrider sina gränsvärden för PDBE
och kvicksilver i fisk. Sverige har därför beslutat att göra ett nationellt undantag för dessa ämnen
(Undantag, mindre strängt krav) då det bedöms vara tekniskt omöjligt att åtgärda i dagsläget. De
nuvarande halterna av PDBE och kvicksilver får dock inte öka.

Figur 11. Marsvikens (cyanfärgat område) läge i förhållande till utredningsområdet (röd cirkel). Bildkälla: VISS, 2021a.
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Figur 12. Aspafjärdens (cyanfärgat område) läge i förhållande till utredningsområdet (röd cirkel). Bildkälla: VISS, 2021b.

Tabell 1. Statusklassning för Marsviken (VISS, 2021a). Bromerade difenyletrar = PBDE

Kvalitetsfaktor
Ekologisk
status

Status

Miljökvalitetsnorm
(MKN)

Otillfredsställande

God ekologisk
status 2027

Växtplankton

Otillfredsställande

Syrgasförhållanden

Hög

Ljusförhållanden

Otillfredsställande

Näringsämnen – Totalt kväve sommar

Otillfredsställande

Näringsämnen – Totalt kväve vinter

Måttlig

Näringsämnen – Totalt fosfor sommar

Dålig

Näringsämnen – Totalt fosfor vinter

Otillfredsställande

Näringsämnen – Löst org. kväve vinter

Måttlig

Näringsämnen – Löst org. fosfor vinter

Otillfredsställande

Särskilt förorenande ämnen

Ej klassad

Kemisk
status

Uppnår ej god

God kemisk
ytvattenstatus

Prioriterade ämnen – PBDE

Uppnår ej god

Undantag, mindre
strängt krav

Prioriterade ämnen – kvicksilver och
kvicksilverföreningar

Uppnår ej god

Undantag, mindre
strängt krav
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Tabell 2. Statusklassning Aspafjärden (VISS, 2021b). Bromerade difenyletrar = PBDE

Kvalitetsfaktor
Ekologisk
status

Miljökvalitetsnorm
(MKN)

Måttlig

God ekologisk
status 2027

Växtplankton

Måttlig

Syrgasförhållanden

-

Ljusförhållanden

Måttlig

Näringsämnen – Totalt kväve sommar

Måttlig

Näringsämnen – Totalt kväve vinter

Ej klassad

Näringsämnen – Totalt fosfor sommar

Dålig

Näringsämnen – Totalt fosfor vinter

Ej klassad

Näringsämnen – Löst org. kväve vinter

Ej klassad

Näringsämnen – Löst org. fosfor vinter

Ej klassad

Särskilt förorenande ämnen

Ej klassad

Kemisk
status

3.6

Status

Uppnår ej god

God kemisk
ytvattenstatus

Prioriterade ämnen – PBDE

Uppnår ej god

Undantag, mindre
strängt krav

Prioriterade ämnen – kvicksilver och
kvicksilverföreningar

Uppnår ej god

Undantag, mindre
strängt krav

BEFINTLIG DAGVATTENHANTERING OCH
VERKSAMHETSOMRÅDE

Ytavrinningen inom området sker idag främst på naturmark, se Figur 5. I områdets södra del sker
ytavrinning även på en befintligt gång- och cykelbana. I Tångvägen-Klippvägen respektive
Näsuddsvägen-Djursgravsvägen finns dagvattenledningar som leder bort dagvatten från
bostadsområdena som angränsar till utredningsområdet i sydöst och sydväst. De befintliga
ledningarnas ungefärliga läge finns markerat i Figur 18. I områdets norra del sker ytavrinningen på
naturmark norrut. Norr om Sundavägen finns befintliga dagvattenledningar, vilka leder dagvattnet till
ett skogsområde.
Utredningsområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för VA (Oxelösunds kommun, 2021).
Enligt Oxelösunds kommun finns inga anläggningar för dagvattenrening nedströms området. Både
dagvattenledningarna i Tångvägen och Näsuddsvägen-Djursgravsvägen har sina utlopp i Marsviken
(söder om utredningsområdet), vilket är en vik i Östersjön. De befintliga dagvattenledningarna i
Tångvägen gör att det tekniska avrinningsområdet för utredningsområdets sydöstra del är större än
det topografiska. Topografisk leds Tångvägens avrinning norrut, vilket fortfarande antas ske vid skyfall
större än vad dagvattenledningen i Tångvägen dimensionerats för. Vid mindre skyfall leds istället
Tångvägens avrinning söderut via dagvattenledningen, mot utloppet i Marsviken. Utredningsområdets
ungefärliga tekniska avrinningsområden (uppdelade i avrinning norrut respektive söderut) kan ses i
Figur 15 och Figur 16.
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3.7

ÖVRIGA BEFINTLIGA LEDNINGAR

Inom eller i anslutning till utredningsområdet finns ledningar att ta hänsyn till vid planeringen av
områdets dagvattenhantering. Som tidigare nämnts finns VA-ledningar i Tångvägen samt utmed
Näsuddsvägen-Djursgravsvägen. Utöver dessa finns även en vattenledning genom området, utmed
den befintliga, grusade cykelvägen samt söderut längst med Näsuddsvägen. Telekablar går genom
områdets södra och norra utkanter, samt i Tångvägen. Fjärrvärme och opto finns i Tångvägen.
Optoledningar finns även utmed den befintliga, grusade cykelvägen.

3.8

MARKÄGAREFÖRHÅLLANDEN/DIKNINGSFÖRETAG

Enligt länsstyrelsens webbgis (2021) finns inga markavvattningsföretag inom detaljplaneområdet. Norr
om detaljplaneområdet finns ett torrläggningsföretag (Lövgölet-Sundsör tf, 1932). Utredningsområdet
och platsen för torrläggningsföretaget ligger inom olika avrinningsområden. Torrläggningsföretaget är
beläget på den nordvästliga sidan Näsuddsvägen och Sundavägen (på motsatt sida jämfört med
utredningsområdet).
Området omfattar delar av fastigheten Stjärnholm 5:37, vilken ägs av Oxelösunds kommun
(Oxelösunds kommun, 2021).

3.9

OMRÅDESSKYDD

Utredningsområdet ingår i riksintresset 4 kap 4 § MB högexploaterad kust. Enligt länsstyrelsens
webbgis (Länsstyrelsen Södermanlands län, 2021) finns inget Natura 2000, naturreservat eller
vattenskyddsområde inom eller i anslutning till utredningsområdet.

3.10 OBSERVATIONER VID FÄLTBESÖK
Inget platsbesök har genomförts inom ramen för denna utredning, men bilder från platsen har
mottagits från Oxelösunds kommun. Blöta områden med stående vatten har då noterats, se Figur 13.
Platsen för fotografiet i Figur 13 ligger troligtvis i närheten av punkt B i Figur 9.

Figur 13. Fotografi taget i anslutning till Tångvägen (vid vändplanen). Foto: Oxelösunds kommun.
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3.11 ÖVRIGA GENOMFÖRDA UTREDNINGAR
Inga övriga utredningar är kända.

4

FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN

4.1

PLANERADE FÖRÄNDRINGAR

Plankartan föreställande den nya bebyggelsen ses i Figur 14. Den planerade byggelsen består i
områdets norra del av tomter för villor, radhus, parhus eller kedjehus. Nya utfarter (5 stycken) mot
Näsuddsvägen planeras. En ny väg genom området planeras, en förlängning av Tångvägen ut mot
Näsuddsvägen där en fyrvägskorsning bildas med Täppstigen. Den befintliga, grusade gång- och
cykelvägen försvinner. Ett grönt område behålls mellan tomterna i den norra delen av området, se
Figur 14.
I områdets södra och mellersta dels behålls stora delar av den kuperade skogsterräng som finns idag.
Längst i söder, mellan den befintliga gång- och cykelvägen och Näsuddsvägen-Djursgravsvägen
planeras för mindre flerfamiljshus samt omgivande parkområde. Flerfamiljshuset har en gemensam
infart från Djursgravsvägen, se Figur 14. I anslutning till infarten finns ett u1-område på grund av
befintliga VA-ledningar på platsen.
I områdets södra del finns en höjdrygg (på kvartersmark och allmän platsmark) samt en grupp med
ekar (på allmän platsmark) som ska bevaras. I områdets mellersta del (söder om förlängningen av
Tångvägen) finns tallar som ska bevaras och i det norra området finns en ek som ska bevaras
(Oxelösunds kommun, 2021). Det är inte lämpligt att fylla upp marken runt eken enligt
planbeskrivningen.

Figur 14. Plankarta över detaljplaneområdet. Bakgrundskarta: Plankarta med grundkarta (Oxelösunds kommun 2021-07-01).
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4.2

FRAMTIDA KLIMAT – HAVS- OCH VATTENNIVÅER

Länsstyrelsen i Södermanlands län (2013a,b) har tillsammans med SMHI tagit fram underlag med
syftet att underlätta klimatanpassning inom fysisk planering. Det karaktäristiska vattenståndet år 2100
(i höjdsystemet RH2000) för södra Södermanland beräknas bli +1,67 (för återkomsttiden 100 år).
Vidare beskriver underlaget att ett lokalt tillägg (för vind och vågeffekter) till 100-årsvattenståndet på
1,5 m bör göras för Oxelösund. Den potentiella vattennivån för Oxelösund år 2100 blir då + 3,17 m ö
h. Länsstyrelsen i Stockholms län (2015) rekommenderar en lägsta grundläggningsnivå på + 2,7 m ö h
(i RH2000) längst Östersjökusten i Stockholms län. Hela planområdet ligger över + 3,17 m ö h.

5

BERÄKNINGAR

Under de kommande rubrikerna presenteras beräknade dimensionerande flöden och
föroreningsberäkningar för befintlig och planerad markanvändning inom utredningsområdet.

5.1

BERÄKNING AV DIMENSIONERANDE FLÖDEN

Beräkningar av dagvattenflöden har utförts för nuvarande markanvändning inom utredningsområdet
och jämförs med beräknade dagvattenflöden genererade från den planerade markanvändningen. För
att beräkna dimensionerande dagvattenflöden från områden används den rationella metoden, se
ekvation (1).

𝑞𝑑𝑎𝑔,𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∙ 𝜙 ∙ 𝑖(𝑡𝑟) ∙ 𝐶

(1)

Där:
•
•
•
•
•
•

𝑞𝑑𝑎𝑔,𝑑𝑖𝑚= dimensionerande flöde (l/s)
𝐴 = avrinningsområdets area (ha)
𝜙 = avrinningskoefficient (-)
𝑖(𝑡𝑟) = dimensionerande nederbördsintensitet (l/s ha)
𝑡𝑟 = regnets varaktighet (min)
𝐶 = klimatfaktor

En återkomsttid för nederbörd på 10 år användes. En varaktighet på 25 minuter respektive 15 minuter
användes för det norra (avrinner mot Aspafjärden) respektive södra området (avrinner mot Marsviken).
Varaktigheten valdes som den uppskattade rinntiden för respektive område. En klimatfaktor på 1,25
har använts för beräkning av dagvattenflöden från den planerade markanvändningen i syfte att ta
hänsyn till förväntade klimatförändringar. En korrigerad årsnederbörd på 600 mm/år användes,
baseras på uppmätt årsnederbörd för Oxelösund (SMHI, 2021a). Den korrigerade årsnederbörden är
den uppmätta årsnederbörden multiplicerad med korrigeringsfaktor 1,14 enligt SMHI:s metoder (SMHI,
2003).
Markanvändningen har karterats med hjälp av grundkarta, plankarta och ortofoto.
Avrinningskoefficienter för de olika typerna av markanvändning har valts med stöd av P110 (Svenskt
Vatten, 2019) och StormTac.

5.1.1

Dimensionerande flöden vid befintlig markanvändning

Den befintliga markanvändningen inom utredningsområdet har karterats utifrån ortofoto och
uppskattas bestå av främst skogsmark, men även en grusad respektive asfalterad gång- och cykelväg
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samt delar av vändplanen vid Tångvägen. Skogsmark och den grusade gång- och cykelbanan har
karterats som skogsmark, vändplanen som väg och den asfalterade gång- och cykelbanan som gångoch cykelbana. Karteringen delades upp i södra och norra området utifrån de tekniska
avrinningsområdena, se Figur 15. Trafikmängden för Tångvägen och dess vändplan har antagits vara
mindre än 100 ÅDT (årsdygntrafik). För markanvändningskategorin väg har faktor 0,1 därför använts
som ett värsta scenario.
Avrinningskoefficienter, reducerad area, årsvolym och dimensionerande flöde för respektive
markanvändningskategori ses i Tabell 3 och Tabell 4.

Figur 15. Kartering av befintlig markanvändning. Bakgrundskarta: ESRI.

Tabell 3. Dimensionerande flöden för den befintliga markanvändningen inom utredningsområdets norra del, 10-årsregn med 25
minuters varaktig användes. Flödena har beräknats med rationella metoden. Kf = klimatfaktor.
Markanvändning

Area
(ha)

Avr. koefficient
(-)

Reducerad area
(ha)

Årsvolym
(m3/år)

Dim flöde 10-årsregn
(l/s) exkl. kf

Skogsmark

1,41

0,1

0,14

Väg (faktor 0,1)

0,01

0,8

0,40

48

1

Totalt

1,42

0,1

0,15

892

19

844

18

Tabell 4. Dimensionerande flöden för den befintliga markanvändningen inom utredningsområdets södra del, 10-årsregn med 15
minuters varaktig användes. Flödena har beräknats med rationella metoden. Kf = klimatfaktor.
Markanvändning

Area
(ha)

Avr. koefficient
(-)

Reducerad area
(ha)

0,1

0,15

Skogsmark

1,54

Gång- och cykelbana

0,06

0,8

1,6

0,13

Totalt
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Årsvolym
(m3/år)

Dim flöde 10-årsregn
(l/s) exkl. kf

274

8

0,05

923

28

0,20

1197

36

5.1.2

Dimensionerande flöden vid planerad markanvändning

Den planerade markanvändningen efter exploatering har karterats utifrån plankartan (Oxelösunds
kommun, 2021). Karteringen delades upp i södra och norra området utifrån de tekniska
avrinningsområdena, se Figur 16. Utredningsområdets norra del kommer bestå av tomter för villor,
radhus, parhus eller kedjehus samt två områden med skogsmark. Bostadstomterna har karterats som
villaområde. Den nya vägen och den befintliga vändplanen har karterats som del av villaområdet.
Skogsområdena har karterats som skogsmark, se Figur 16.
Utredningsområdets södra del kommer efter exploatering bestå av skogsmark, en gång- och
cykelbana samt ett område med flerfamiljshus omgivet av ett parkområde, se Figur 16.
Markanvändningskategorierna skogsmark, gång- och cykelbana, flerfamiljshusområde och parkmark
har använts.
Avrinningskoefficienter, reducerad area, årsvolym och dimensionerande flöde (inklusive klimatfaktor
1,25) för respektive markanvändningskategori ses i Tabell 5 och Tabell 6. För det norra området (som
avrinner mot Aspafjärden) beräknas flödet öka med faktor 3,0 efter exploatering. För det södra
området (som avrinner mot Marsviken) beräknas flödet öka med faktor 1,7 efter exploatering.

Figur 16. Kartering av den planerade markanvändningen efter exploatering. Bakgrundskarta: ESRI.

Tabell 5. Dimensionerande flöden för den planerade markanvändningen inom utredningsområdets norra del, 10-årsregn med 25
minuters varaktig användes. Flödena har beräknats med rationella metoden. Kf = klimatfaktor.
Markanvändning

Area
(ha)

Avr. koefficient
(-)

Reducerad area
(ha)

Årsvolym
(m3/år)

Dim flöde 10-årsregn
(l/s) inkl. kf

Skogsmark

0,57

0,1

0,06

344

9

Villaområde

0,84

0,35

0,29

1768

48

Totalt

1,42

0,25

0,35

2113

58
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Tabell 6. Dimensionerande flöden för den planerade markanvändningen inom utredningsområdets södra del, 10-årsregn med
15 minuters varaktig användes. Flödena har beräknats med rationella metoden. Kf = klimatfaktor.
Markanvändning

Area
(ha)

Avr. koefficient
(-)

Reducerad area
(ha)

Årsvolym
(m3/år)

Dim flöde 10-årsregn
(l/s) inkl. kf

Skogsmark

1,14

0,1

0,11

684

26

Gång- och cykelbana

0,06

0,8

0,05

274

10

Parkmark

0,20

0,1

0,02

117

4

Flerfamiljshusområde
Totalt

5.2

0,20

0,45

0,09

551

21

1,6

0,17

0,20

1625

61

BERÄKNING AV DAGVATTNETS FÖRORENINGSINNEHÅLL

Föroreningsberäkningar har utförts med dagvatten- och recipientmodellen StormTac (2021). För att
uppskatta mängden och halten föroreningar som kommer från utredningsområdet används
schablonhalter för specifika typer av markanvändning. Dessa föroreningshalter tillsammans med
avrinningskoefficienter och areor för de olika typerna av markanvändning samt den årliga nederbörden
för området ger mängden föroreningar som området genererar i genomsnitt på ett år. Modellen tar
hänsyn till dagvatten och schablonmässigt basflöde (inläckande grundvatten). Värden erhållna från de
använda schablonerna bör ses som en uppskattning av föroreningssituationen i området, snarare än
exakta värden.
Utredningsområdet studeras uppdelat i fyra delområden, se Figur 17. Område I och II avrinner norrut,
och område III och IV avrinner söderut.

Figur 17. Uppdelning av utredningsområdet i fyra delområden (I, II, III och IV). Bakgrundskarta: ESRI.
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Vid föroreningsberäkningarna i StormTacs användes markanvändningskategorin Villaområde för att
beskriva markanvändningen i utredningsområdets norra delar efter exploatering utan implementering
av dagvattenåtgärder. För situationen efter exploatering med dagvattenåtgärder användes istället
kategorin Villaområde med total LOD.
I Tabell 7 till Tabell 10 ses de beräknade föroreningshalterna respektive föroreningsbelastningen
(mängden föroreningar) för de norra områdena (I och II). Beräkningarna visar att den planerade
exploateringen (utan implementering av dagvattenåtgärder) ökar halterna och mängderna av samtliga
undersökta föroreningar. Implementering av föreslagna dagvattenåtgärder minskar mängderna och
halterna av föroreningarna, men för de flesta ämnen mängderna och halterna är fortfarande högre än
för befintlig situation. För krom, nickel och suspenderad substans är halten och belastningen lägre
eller förändrad jämfört med värden för befintlig markanvändning. För område II beräknas
föroreningsbelastningen med bly nå befintlig situations nivå efter implementering av
dagvattenåtgärder.
Tabell 7. Föroreningshalter [µg/l] för område I. Tabellen redovisar beräknad föroreningshalt före och efter exploatering samt
efter exploatering med rening. Beräkningsresultatets relativa osäkerhet redovisas. P = fosfor, N = kväve, Pb = bly, Cu = koppar,
Zn = zink, Cd = kadmium, Cr = krom, Ni = nickel, SS = suspenderad substans, BaP = benso(a)pyrén.
Ämne
P
N
Pb
Cu
Zn
Cd
Cr
Ni
SS
BaP

Före expl.
16
350
3,6
5,2
13
0,12
2,4
3,9
20000
0,0062

Osäkerhet [%]
29
30
35
30
29
34
34
35
35
34

Efter expl.
150
1300
7,2
15
61
0,35
4,2
5,1
34000
0,036

Osäkerhet [%]
34
31
35
34
34
36
36
33
34
35

Efter expl. Inkl. rening
100
1100
3,8
9,3
43
0,18
1,9
3,9
17000
0,020

Osäkerhet [%]
32
29
34
32
31
35
34
30
33
32

Tabell 8. Föroreningsbelastning [kg/år] för område I. Tabellen redovisar beräknad föroreningshalt före och efter exploatering
samt efter exploatering med rening. Beräkningsresultatets relativa osäkerhet redovisas.
Ämne
P
N
Pb
Cu
Zn
Cd
Cr
Ni
SS
BaP

Före expl.
0,014
0,30
0,0032
0,0045
0,011
0,00011
0,0021
0,0034
18
0,0000054

Osäkerhet [%]
23
25
30
24
24
30
30
30
31
30

Efter expl.
0,17
1,5
0,0083
0,017
0,071
0,00041
0,0048
0,0059
40
0,000041

Osäkerhet [%]
28
25
30
28
28
30
30
27
29
30

Efter expl. Inkl. rening
0,090
0,92
0,0033
0,0081
0,037
0,00016
0,0016
0,0034
15
0,000018

Osäkerhet [%]
40
38
42
40
40
42
41
39
42
40

Tabell 9. Föroreningshalter [µg/l] för område II. Tabellen redovisar beräknad föroreningshalt före och efter exploatering samt
efter exploatering med rening. Beräkningsresultatets relativa osäkerhet redovisas.
Ämne
P
N
Pb
Cu
Zn
Cd
Cr
Ni
SS
BaP

Före expl.
21
410
3,6
5,8
13
0,13
2,6
3,9
22000
0,0064

Osäkerhet [%]
30
31
35
31
30
35
35
35
35
34

Efter expl.
82
810
5,4
10
37
0,24
3,3
4,5
27000
0,021

Osäkerhet [%]
33
31
35
33
33
35
35
33
35
35

Efter expl. Inkl. rening
54
650
3,7
7,0
26
0,15
2,2
3,9
19000
0,012

Osäkerhet [%]
31
29
35
31
31
34
34
33
34
32
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Tabell 10. Föroreningsbelastning [kg/år] för område II. Tabellen redovisar beräknad föroreningshalt före och efter exploatering
samt efter exploatering med rening. Beräkningsresultatets relativa osäkerhet redovisas.
Ämne
P
N
Pb
Cu
Zn
Cd
Cr
Ni
SS
BaP

Före expl.
0,028
0,56
0,0049
0,0079
0,017
0,00018
0,0035
0,0053
30
0,0000086

Osäkerhet [%]
24
26
30
25
24
30
30
30
31
30

Efter expl.
0,12
1,2
0,0081
0,015
0,055
0,00036
0,0050
0,0067
41
0,000031

Osäkerhet [%]
28
25
30
27
27
30
30
28
30
30

Efter expl. Inkl. rening
0,070
0,86
0,0049
0,0092
0,034
0,00020
0,0029
0,0051
25
0,000016

Osäkerhet [%]
26
23
30
26
25
30
29
27
29
27

För områdets sydvästra del (område IV) ses de beräknade föroreningshalterna respektive belastningen i Tabell 11 och Tabell 12. Efter exploatering ses en ökning av föroreningshalterna- och
belastningen hos samtliga undersökta ämnen. Vid implementering av föreslagna dagvattenåtgärder
(infiltrationsstråk) beräknas föroreningshalterna- och belastningen minska till nivåer lägre än vid
befintlig markanvändning. För ämnet fosfor är dock föroreningshalten- och belastningen nästan
samma som för den befintliga markanvändningen.
För området III planeras ingen förändring av markanvändningen. Halterna och mängderna
föroreningar från området antas inte förändras efter exploatering. Inga dagvattenåtgärder föreslås
därför för det området. Föroreningshalterna- och belastningen för området kan ses i rapportens bilaga
(se Tabell 15 och Tabell 16).

Tabell 11. Föroreningshalter [µg/l] för område IV. Tabellen redovisar beräknad föroreningshalt före och efter exploatering samt
efter exploatering med rening. Beräkningsresultatets relativa osäkerhet redovisas.
Ämne
P
N
Pb
Cu
Zn
Cd
Cr
Ni
SS
BaP

Före expl.
25
550
3,6
7,5
14
0,15
3,0
3,8
18000
0,0067

Osäkerhet [%]
31
32
35
32
30
35
35
35
36
35

Efter expl.
81
900
5,7
13
32
0,26
4,7
4,7
28000
0,015

Osäkerhet [%]
34
32
36
34
33
36
35
34
35
35

Efter expl. Inkl. rening
22
360
0,86
3,0
4,2
0,050
1,9
0,92
7300
0,0035

Osäkerhet [%]
45
44
47
45
45
47
46
46
46
46

Tabell 12. Föroreningsbelastning [kg/år] för det område IV. Tabellen redovisar beräknad föroreningshalt före och efter
exploatering samt efter exploatering med rening. Beräkningsresultatets relativa osäkerhet redovisas.
Ämne
P
N
Pb
Cu
Zn
Cd
Cr
Ni
SS
BaP

Före expl.
0,056
1,2
0,0079
0,017
0,031
0,00032
0,0067
0,0085
41
0,000015

Osäkerhet [%]
26
27
30
27
25
30
30
30
31
30
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Efter expl.
0,20
2,2
0,014
0,031
0,078
0,00063
0,012
0,011
69
0,000037

Osäkerhet [%]
28
26
31
28
28
31
30
29
30
30

Efter expl. Inkl. rening
0,055
0,88
0,0021
0,0073
0,010
0,00012
0,0046
0,0023
18
0,0000086

Osäkerhet [%]
41
40
43
41
41
43
43
42
42
43

6

FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING

För att säkerställa en långsiktigt hållbar dagvattenhantering är det viktigt att planera höjdsättningen i
området utefter principen att grönytor placeras i lågpunkter och bebyggelse på höjdpartier. Det är
eftersträvansvärt att undvika hårdgjorda ytor i den mån det går. Hårdgjorda ytor bör placeras högre än
lågpunkterna med gröna ytor, men lägre än bebyggelsen. Marken runt byggnader bör höjdsättas så
den lutar bort från byggnaden. Genom att fördröja avrinningen och låta dagvattenhanteringen
efterlikna naturliga förhållanden på platsen kan en hållbar dagvattenhantering uppnås (Svenskt
Vatten, 2011).
De dagvattenåtgärder som föreslås för utredningsområdet är infiltration i grönytor, infiltrationsstråk och
svackdiken, se Figur 18. För områdets norra del föreslås takavlopp med utkastare samt höjdsättning
av hårdgjorda ytor så dagvattnet kan ledas ut över en grönyta och infiltreras i denna. Mellan villa, radhus-, kedjehustomterna och Näsuddsvägen föreslås ett infiltrationsstråk. Tomterna bör höjdsättas
så ytavrinning kan ske mot infiltrationsstråket. Infiltrationsstråket kan även hantera dagvattnet från
Näsuddsvägen, och utgör på så sätt ett skydd för tomternas byggnader. Vid infarter från
Näsuddsvägen kan dagvattenflödet passera i trummor, för att sedan ledas ut i en fortsättning av
infiltrationsstråket på andra sidan.
Mellan förlängningen av Tångvägen (ut mot Näsuddsvägen) och den södra villa-/radhus/kedjehustomten föreslås ett infiltrationsstråk, vilket kan motta dagvatten från tomten samt
förlängningen av Tångvägen. Dagvattnet från infiltrationsstråket leds via en trumma under
förlängningen av Tångvägen vidare norrut, i infiltrationsstråket längst med Näsuddsvägen.
Infiltrationsstråket vid förlängningen av Tångvägen skulle också kunna utgöras av en växtbädd.
Vid den södra kanten av tomten söder om Tångvägens förlängning, där skogsmarken slutar, föreslås
ett avskärande dike i form av ett svackdike. Svackdiket leder avrinningen från naturmarken västerut,
till ett infiltrationsstråk beläget mellan tomten och Näsuddsvägen.
I områdets södra del föreslås ett infiltrationsstråk i anslutning till området med flerfamiljshus, se Figur
18. Infiltrationsstråket bör placeras på en lägra nivå än hårdgjorda ytor och byggnaderna. Marken bör
höjdsättas så den lutar bort från byggnaderna, mot infiltrationsstråket. Infiltrationsstråkets dränering
föreslås kopplas till befintliga dagvattenledningar, om det är höjdmässigt genomförbart och
ledningarna har tillräcklig kapacitet.
De områden som utgör allmän platsmark inom detaljplaneområdet är förlängningen av Tångvägen,
natur- och skogsområdet mellan tomterna i detaljplaneområdets norra del samt park-, skog- och
naturområdena i detaljplaneområdets södra del. Infiltrationsstråket längst Tångvägens förlängning kan
placeras på allmän platsmark, men det beror på vägens bredd. Infiltrationsstråket i anslutning till
flerfamiljshusområdet kan placeras på allmän platsmark (parkmarken). Infiltrationsstråket utmed
Näsuddsvägen bör placeras inom allmän platsmark, men i plankartans nuvarande utformningen ligger
infiltrationsstråket på kvartersmark. Denna mark bör planläggas som allmän platsmark.
Att ansluta hela det norra området (bestående av villa, - radhus-, kedjehustomter) till befintliga
dagvattenledningar i Tångvägen bedöms inte vara topografiskt genomförbart, eftersom marken lutar
norrut.
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Figur 18. Schematisk placering av föreslagna dagvattenåtgärder samt flödesvägar för dagvattnet efter exploatering.
Bakgrundskarta: ESRI.

6.1

DIMENSIONERING AV DAGVATTENÅTGÄRDER

Utredningsområdet med befintlig markanvändning ger upphov till ett dagvattenflöde om 19 l/s (norra
området) respektive 36 l/s (södra området), för dimensionerande 10-årsregn (med varaktighet 25
respektive 15 minuter). Flödet efter exploatering uppskattas enligt beräkningar till 58 l/s respektive 61
l/s (med klimatfaktor 1,25). Erforderlig magasinsvolym för att utflödet från utredningsområdet i sin
helhet inte ska öka är 56 m3 för utredningsområdets norra del och 21 m3 för dess södra del.
Beräkningen av fördröjningsvolym har gjorts med Svenskt Vattens bilaga till P110 kap 10.6
”Magasinsberäkning med hänsyn till rinntid enligt Dahlström 2010 för varaktigheter upp till 1 dygn”
som finns tillgänglig på Svenskt Vattens hemsida. Avtappningen har multiplicerats med 2/3 vid
beräkning av fördröjningsbehovet, för att kompensera för att avtappningen inte är konstant.
De föreslagna dagvattenåtgärderna har dimensionerats enligt Tabell 13. Dimensioneringen har
eftersträvat både att uppfylla fördröjningsbehovet och tillräcklig rening av dagvattnet. I Tabell 14 ses
magasinsvolymen och ytbehovet för de föreslagna dagvattenåtgärderna, uppdelade på respektive
delområde. I tabellen ses att magasinsvolymerna överskrider fördröjningsbehovet, vilket behövdes ur
reningssynpunkt eller för att skapa flödesvägar vid skyfall. De ytbehov som redovisas i Tabell 14
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bedöms få plats inom planområdet, se schematisk placering i Figur 18. Dagvattenåtgärderna ryms
dock inte inom allmän platsmark (utifrån plankartans nuvarande utformning), utan även kvartersmark
behöver tas i anspråk. Infiltrationsstråken, som avleder dagvatten från flera tomter, bör placeras på
allmän platsmark. Marken där infiltrationsstråket föreslås bör därför planläggas som allmän platsmark.
För området III planeras ingen förändring av markanvändningen. Inga dagvattenåtgärder föreslås
därför för det området.

Tabell 13. Dimensioneringsparametrar för den föreslagna dagvattenåtgärden infiltrationsstråk, vilka använts vid beräkningarna
av ytbehov. Baseras på Stockholms stads (SVOA) dimensioneringstabell för anläggningar med 20 mm magasinsvolym (SVOA,
2017).
Dagvattenåtgärd

Antaget ytmagasin
[mm]

Antaget djup hos poröst lager
[mm]

Antagen dränerbar porositet
(poröst lager) [%]

Infiltrationsstråk

200

500

15

Tabell 14. Uppdelning av erforderlig magasinsvolym på de delområden vars markanvändning förändras efter exploatering
(område I, II och IV).
Delområde

Typ av
dagvattenåtgärd
I

Magasinsvolym [m3]

Infiltrationsstråk

Ytbehov [m2]

77

Kommentar

280

För ett 2 m brett infiltrationsstråk
motsvaras ytbehovet av ett 140 m
långt infiltrationsstråk.

II

Infiltrationsstråk

44

160

För ett 2 m brett infiltrationsstråk
motsvaras ytbehovet av ett 80 m
långt infiltrationsstråk.

IV

Infiltrationsstråk

50

181

För ett 2,5 m brett infiltrationsstråk
motsvaras ytbehovet av ett 72 m
långt infiltrationsstråk.

6.2

ÖVERGRIPANDE PRINCIPER

LOD står för lokalt omhändertagande av dagvatten. Vid användning av LOD eftersträvas att
dagvattnet hanteras lokalt där det uppkommer istället för att direkt ledas till en dagvattenledning.
Infiltration av dagvatten, från hårdgjorda ytor som tak och uppfarter, i en grönyta är ett exempel på
LOD. Användning av infiltrationsstråk och svackdiken är också exempel på LOD.
Under de följande rubrikerna beskrivs de typer av dagvattenåtgärder som föreslås för
utredningsområdet.

6.2.1

Infiltrationsstråk

Ett infiltrationstråk utgörs av ett nedsänkt, gräsbeklätt dike, vilket kan bidra med fördröjning, rening och
avledning av dagvatten. Infiltrationsstråket renar dagvattnet med avseende på lösta och
partikelbundna föroreningar SVOA (u.å.a).
Dikets slänter bör utformas med svag lutning. Även den längsgående lutningen bör svag. I
infiltrationsstråkets botten finns en dräneringsledning omgiven av makadam, se Figur 19. Ovanpå
makadamlagret läggs ett grusskikt, följt av ett skikt bestående av sand och matjord och avslutningsvis
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ett vegetationsskikt SVOA (u.å.a). En upphöjd bräddbrunn (se Figur 19) möjliggör att en
fördröjningsvolym skapas genom ansamling av vatten i diket upp till bräddbrunnens nivå.

Figur 19. Infiltrationsstråk i genomskärning. Bildkälla: VA-guiden (u.å.a).

6.2.2

Svackdiken

Svackdiken är gräsbeklädda diken var syfte främst är att fördröja och avleda dagvatten. Till skillnad
från infiltrationsstråk har svackdiken oftast inget dräneringslager, se Figur 20. Viss rening av
dagvatten kan ske genom sedimentation, infiltration (om förutsättningarna på platsen möjliggör detta)
eller genom växtupptag SVOA (u.å.b). För att uppnå tillräcklig rening av dagvatten kan svackdiken
användas i kombination med andra tekniker. Minsta anläggningsdjup för ett svackdike är cirka 0,5
meter (VA-guiden u.å.b).

Figur 20. Svackdike. Bildkälla: VA-guiden (u.å.b).

6.2.3

Takavlopp med utkastare samt infiltration i grönyta

Genom att låta dagvattnet ledas till en grönyta, och sedan infiltreras av grönytan, kan både rening och
fördröjning av dagvatten ske (SVOA, u.å.c). Infiltration i grönyta kan till exempel utnyttjas för
omhändertagande av dagvatten från tak, vägar och parkeringar. Metoden är enkel och billig, men
kräver förhållandevis stor yta. I Figur 21 ses en principskiss föreställande dagvattenhantering genom
infiltration i grönyta.
Grönytan renar dagvattnet med avseende på partikelbundna och lösta föroreningar. Reningen sker
dels då dagvattnet filtreras genom grönytan, dels genom växtupptag. En tät gräsväxt och ett
genomsläppligt ytlager ger bättre reningseffekt.
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Figur 21. Infiltration i grönyta. Bildkälla: WRS via SVOA (u.å.c).

Dagvattnet från tak kan tas omhand genom att utkastare leder dagvattnet ut över en grönyta, bort från
byggnaden. Ett exempel på hur stuprör med utkastare kan se ut ses i Figur 22. Reningen av
dagvattnet sker sedan genom infiltration i grönytan.

Figur 22. Stuprör med utkastare. Bildkälla: WRS via SVOA (u.å.c).

6.2.4

Nedsänkt växtbädd

En nedsänkt växtbädd utgörs av en nedsänkt planteringsyta där dagvatten tillåts bilda en ytligt
fördröjningsvolym, se Figur 23. Dagvattnet kan ledas in i bädden på olika sätt, till exempel som
ytavrinning eller via en brunn (SVOA u.å.d). Dagvattnet filtreras ner genom växtbädden och renas
med avseende på lösta och partikelbundna föroreningar. Den nedsänkta växtbäddens funktion liknar
ett infiltrationsstråk.
Växtbäddens botten kan vara tät eller genomsläppligt samt förses med ett dräneringsrör omgivet av
makadam (SVOA u.å.d). Ovanpå makadamlagret finns ett filtermaterial, se Figur 23. Nedsänkta
växtbäddar kan anläggas på både plan och sluttande mark. Minsta anläggningsdjup för nedsänkta
växtbäddar är cirka 1 meter.

10324535 • Dagvattenutredning DP Oxelösund | 29

Figur 23. Principskiss föreställande en nedsänkt växtbädd. Bildkälla: WRS via SVOA (u.å.d).

6.3

DAGVATTENHANTERING VID SKYFALL

Höjdsättningen bör utformas enligt principerna beskrivna i det inledande stycket av avsnitt 6:
byggnader på högre höjd än omgivande mark, infarter och vägar, att marken lutar bort från
byggnaderna, att grönytor och dagvattenåtgärder placeras i lågpunkterna.
Utredningsområdet innefattar vid befintlig markanvändning och höjdsättning två större flödesvägar, en
norrut (genom sumpskogen) och en söderut (via eller i anslutning till den befintliga gång- och
cykelvägen), se Figur 9.
Den planerade exploateringen i områdets norra del innebär att den befintliga flödesvägen skärs av
och försvinner. Höjdsättningen och utformningen av svackdiket, infiltrationsstråken (och de eventuella
växtbäddarna) måste göras så att en ny flödesväg norrut skapas. En trumma behöver anläggas under
förlängningen av Tångvägen. Om ingen implementering av dagvattenåtgärder och trumma under
Tångvägens förlängning görs, riskerar situationen i Figur 24 uppstå. I bilden ses att vatten ansamlas
söder om Tångvägens förlängning, på grund av att flödesvägen skurits av. I bilden ses även
flödesvägen som går nordväst utmed den befintliga sträckningen av Tångvägen. I Tångvägen finns
befintliga dagvattenledningar som leder dagvattnet tillbaka syd-sydöst, till Marsviken. Vid extrema
flöden vid skyfall kommer dock dessa ledningar gå fulla, vilket gör att dagvattnet istället följer
topografin norrut. I en sådan situation kommer dagvattnet bilda en sekundär flödesväg längst med
Tångvägens förlängning och vidare norrut, se Figur 24. Det finns också en risk att en sekundär
flödesväg ut på Näsuddsvägen bildas. Detta under antagandet att Tångvägen höjdsätts som en
interpolering mellan höjden vid den befintliga Tångvägens vändplan och Näsuddsvägen, se Figur 24,
vilket är en grov uppskattning och förenkling. Vid framtida projektering bör vägen höjdsättas så att
dagvattenflödet vid mindre regn avleds till de föreslagna infiltrationsstråken/växtbäddarna.
Höjdsättningen bör också utformas så att en säker, sekundär flödesväg norrut skapas vid skyfall, för
att skydda befintlig och ny bebyggelse. En sådan flödesväg föreslås gå i infiltrationsstråket utmed
Näsuddsvägen.
Den södra flödesvägen finns kvar även efter den planerade exploateringen. Höjdsättningen av marken
i anslutning till flerfamiljshuset/-husen bör utföras så att dagvattenflödet styrs mot infiltrationsstråket,
inte så att mer dagvatten än tidigare når gång- och cykelbanan. Detta för att inte öka dagvattenflödet
ut ur utredningsområdet.
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Figur 24. I Scalgo Live uppskattas konsekvenserna av en ny väg (tjockt, svart streck) mellan Tångvägen och Näsuddsvägen,
om ingen trumma anläggs under den nya vägen, om inga dagvattenåtgärder implementeras samt om vägens höjdsättning är en
interpolering mellan befintlig höjd för Tångvägen och Näsuddsvägen. Ett instängt område skapas söder om vägen (se bild t.h.),
på grund av att den befintliga flödesvägen (norrut) genom området skärs av. I profilen (t.v.) ses att marknivån vid Tångvägen är
högre än vid Näsuddsvägen (röd prick i bild t.h. visar var höjdangivelsen +8,16 meter är avläst i profilen). Observera att den
nödvändiga höjningen av tomterna i utredningsområdets norra del inte är inkluderad i bilden. Vita pilar visar flödets riktning. 56
mm regn användes i Scalgo Live, vilket motsvarar ett klimatkompenserat 100-årsregn. Bildkälla: Scalgo Live.

I Figur 9 (avsnitt 3.4.2) ses befintliga lågpunkter med ansamlingar av vatten vid ett klimatkompenserat
100-årsregn med 30 minuters varaktighet. Vissa av dessa tros inte påverka av den planerade
exploateringen inom utredningsområdet (punkt D och F i Figur 9). Andra lågpunkter kommer försvinna
vid exploateringen, då marken (främst i områdets norra delar) kommer behöva höjas (punkt A-C och E
i Figur 9). Att lågpunkter försvinner uppströms i ett avrinningsområde kan innebära konsekvenser
nedströms, eftersom vatten som annars hade ansamlat i lågpunkten istället rinner vidare nedströms.

7

KONSEKVENSER AV FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER

7.1

FLÖDEN, FÖRORENINGAR OCH MILJÖKVALITETSNORMER

Dagvattenflödet ökar i samband med planerad exploatering. Detta beror på att skogsmark ersätts med
villa-, radhus- och flerfamiljsområden. Förorenings- och flödesberäkningarna visar att exploateringen i
samband med den nya detaljplanen kommer leda till ökade flöden och en ökad föroreningstransport
om inga reningsanläggningar anläggs. Åtgärder för att fördröja och rena dagvattnet är därför
nödvändiga.
Detaljplanens genomförande får inte medföra en negativ påverkan på vattenförekomstens status eller
försvåra att miljökvalitetsnormerna kan uppfyllas. För utredningsområdets norra del (område I och II)
kvarstår en ökning av föroreningshalterna och -belastningen för främst fosfor och kväve (men även
koppar, zink, kadmium, BaP och i vissa fall bly) efter implementering av föreslagna dagvattenåtgärder.
Föroreningshalterna och -belastningen av krom, nickel och suspenderar substans beräknas minska
eller vara oförändrade efter implementering av dagvattenåtgärder. Område I och II:s sammanlagda
fosforbelastning (0,16 kg/år) utgör 0,028 % av Aspafjärdens totala fosforbelastning från landkällor och
0,11 % av den totala fosforbelastningen (se Tabell 17 i rapportens bilaga). Den sammanlagda
kvävebelastningen för område I och II (1,78 kg/år) utgör 0,018 % av Aspafjärdens totala

10324535 • Dagvattenutredning DP Oxelösund | 31

kvävebelastning från landkällor och 0,023 % av den totala kvävebelastningen (se Tabell 17). I
praktiken är det osäkert hur stor del av dagvattnet från utredningsområdet som når Aspafjärden om
trög, ytlig avledning med möjlighet till infiltration och rening nedströms utredningsområdet tillämpas.
Möjligheterna till detta behöver utredas vidare. I nuläget finns dagvattenledningar norr om
Sundavägen, som leder dagvatten till ett skogsområde. Det är också osäkert hur stor påverkan den
ökade fosfor- och kvävebelastningen från utredningsområdet har på en vattenförekomst av
Aspafjärdens storlek (7 km2).
För utredningsområdets södra delar beräknas halterna och belastningen av de undersökta
föroreningarna bli lägre jämfört med befintlig situation, om implementering av dagvattenåtgärder
genomförs. Halterna och belastningen av fosfor bli dock endast något lägre jämfört med befintlig
situation. Notera att beräkningsresultaten från StormTac ska ses som ungefärliga.

7.2

EXTREMFLÖDEN OCH SKYFALL

Exploateringen innebär att lågpunkter inom utredningsområdet byggs bort, vilket kan innebära
konsekvenser för området nedströms. Förlängningen av Tångvägen och höjningen av marknivån i
områdets norra del innebär att den befintliga flödesvägen försvinner, vilket innebär en risk för
översvämningar om implementeringar av dagvattenåtgärder och en genomtänkt höjdsättning inte
genomförs.
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SLUTSATSER

Exploateringen enligt plankartan kommer innebära fler hårdgjorda ytor i området, vilket gör att
dagvattenflödena kommer öka. Även föroreningshalterna och -mängderna kommer öka.
Dagvattenutredningen föreslår dagvattenåtgärder för att fördröja och rena dagvatten till den nivå som
ses vid befintlig situation. För den södra delen av utredningsområdet beräknas de föreslagna
dagvattenåtgärderna klara detta. För utredningsområdets norra del uppskattas halterna och belastningen av bland annat fosfor och kväve bli högre jämfört med befintlig situationen, även efter
implementering av dagvattenåtgärder. Om denna ökning når fram till Aspafjärden eller om dagvattnet
kommer renas ytterligare på vägen är inte klarlagt.
Exploateringen innebär även att en befintlig flödesväg i områdets norra del försvinner, vilket innebär
en risk för översvämningar vid skyfall. En noggrann och genomtänkt höjdsättning, tillsammans med
implementering av dagvattenåtgärder, krävs därför för att uppnå en långsiktigt hållbar
dagvattenhantering. Exploateringen kommer också innebära att befintliga lågpunkter byggs bort, vilket
kan innebära negativa konsekvenser för områdena nedströms.
För att avleda och rena dagvatten från områdets norra delar, samt för att ersätta den flödesväg som
försvinner exploateringen, föreslås ett infiltrationsstråk utmed Näsuddsvägen. Infiltrationsstråket bör
vara placerat inom allmän platsmark. Marken där infiltrationsstråket föreslås bör därför planläggas
som allmän platsmark.
Att ansluta hela det norra området (bestående av villa, - radhus-, kedjehustomter) till befintliga
dagvattenledningar i Tångvägen bedöms inte vara topografiskt genomförbart, eftersom marken lutar
norrut.
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9

PROJEKTERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR OCH
BEHOV AV VIDARE UTREDNING

Då Oxelösunds kommun inte har någon dagvattenpolicy eller andra riktlinjer för planering av
dagvatten har dagvattenutredningen eftersträvat att inte öka flödet eller föroreningshalterna- och
belastningen jämfört med befintlig situation.
Vattengång samt kapacitet för befintliga dagvattenledningar är okända. Dagvattenutredningen har
antagit att det är höjdmässigt möjligt att leda dagvatten från infiltrationsstråket (i områdets södra del)
till befintliga dagvattenledningar samt att dessa ledningar har tillräckligt kapacitet att ta emot
dagvattnet. Exakt anslutningspunkt är inte heller fastställd.
Ingen geoteknisk utredning är gjord för området, inte heller några grundvattennivåmätningar.
Förutsättningarna för infiltration ser utifrån SGU:s genomsläpplighetskarta begränsade ut,
dräneringsrör i botten av infiltrationsstråk och växtbäddar har därför bedömts vara nödvändigt. Hur
dagvattnet från infiltrationsstråket utmed Näsuddsvägen ska ledas vidare norrut behöver utredas
vidare, om det finns möjlighet till infiltration i sumpskogen norr om utredningsområdet eller avledning
till befintligt dagvattennät. Geoteknisk utredning och mätning av grundvattennivåer bör utföras i
framtiden. En hög grundvattenyta kan påverka de föreslagna dagvattenåtgärdernas funktion.
Områdets norra del ligger inom en större lågpunkt som går utanför planområdets gräns. Den del som
ligger inom utredningsområdet ligger uppströms i sitt delavrinningsområde. Höjningen av tomterna för
att skydda dessa från skyfall innebär att lågpunkter byggs bort, vilket kan innebära konsekvenser för
området nedströms. Detta bör utredas vidare. I områdets norra del finns en ek i vars närhet marken
inte får fyllas upp. Hur detta påverkas höjdsättningen av tomterna och risken för översvämningar
behöver utredas vidare.
De infiltrationsstråk (eller växtbäddar) som dagvattenutredningen föreslår bör placeras på allmän
platsmark. Ett svackdike som föreslås är placerat på kvartersmark, vilket innebär att det kommer ägas
och förvaltas av fastighetsägaren eller -ägarna. Hur detta ska organiseras kan behöva utredas vidare.
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11 BILAGA
Tabell 15. Föroreningshalter [µg/l] för område III. Tabellen redovisar beräknad föroreningshalt före och efter exploatering samt
efter exploatering med rening. Beräkningsresultatets relativa osäkerhet redovisas.
Ämne
P
N
Pb
Cu
Zn
Cd
Cr
Ni
SS
BaP

Före expl.
16
350
3,6
5,2
13
0,12
2,4
3,9
20000
0,0062

Osäkerhet [%]
29
30
35
30
29
34
34
35
35
34

Efter expl.
16
350
3,6
5,2
13
0,12
2,4
3,9
20000
0,0062

Osäkerhet [%]
29
30
35
30
29
34
34
35
35
34

Osäkerhet [%]

Efter expl. Inkl. rening
-

-

Tabell 16. Föroreningsbelastning [kg/år] för område III. Tabellen redovisar beräknad föroreningshalt före och efter exploatering
samt efter exploatering med rening. Beräkningsresultatets relativa osäkerhet redovisas.
Ämne
P
N
Pb
Cu
Zn
Cd
Cr
Ni
SS
BaP

Före expl.
0,078
0,17
0,0017
0,0025
0,0062
0,000060
0,0012
0,0019
9,8
0,0000030

Osäkerhet [%]
23
25
30
24
24
30
30
30
31
30

Efter expl.
0,078
0,17
0,0017
0,0025
0,0062
0,000060
0,0012
0,0019
9,8
0,0000030

Osäkerhet [%]
23
25
30
24
24
30
30
30
31
30

-

Tabell 17. Aspafjärdens fosfor- och kvävebelastning. Information från SMHI:s vattenwebb (SMHI, 2021b).
Fosfor

Område I och II:s andel

Total belastning från landkällor [kg/år]

566

0,028 %

Totalt belastning (inkl. nettoutbyte med
andra vattenförekomster) [kg/år]

141

0,11 %

Kväve

Område I och II:s andel

Total belastning från landkällor [kg/år]

9670

0,018 %

Totalt belastning (inkl. nettoutbyte med
andra vattenförekomster) [kg/år]

7840

0,023 %
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Osäkerhet [%]

Efter expl. Inkl. rening

-
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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 NVIresultatet. 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

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.

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.

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.

Utsök gjordes
23 november
2020.

Sökområdet omfattade
inventeringsområdet
med en buffertzon på
100 meter.

Sökningen gav inga
resultat.

Utsök gjordes
23 november
2020.

Sökområdet omfattade
inventeringsområdet
med en buffertzon på
100 meter.

Sökningen gav inga
resultat.

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.

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.

IVL Svenska Miljöinstitutet:
Kustklassning
GIS-skikt med klassning av kusttyper och
strändernas beskaffenhet, användning samt
lämplighet för bad- och friluftsliv.
Havs- och vattenmyndigheten:
Värdefulla vatten
En sammanställning (GIS-skikt) av Sveriges
mest värdefulla sötvattensmiljöer för
miljökvalitetsmålet Levande sjöar och
vattendrag.
Jordbruksverket:

Naturvårdsverket:

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. 2122 §§ 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.

Utsök gjordes
23 november
2020.

Sökområdet omfattade
inventeringsområdet
med en buffertzon på
100 meter.

Sökningen gav inga
resultat.

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.

Riksantikvarieämbetet:
Riksintresse kulturmiljövård
Områden som har utpekats som riksintresse
för kulturmiljövård enligt 3 kap. 6§ MB.
Skogsstyrelsen:
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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
4.1

Resultat
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
4.3.1.

Naturvärdesinventeringens resultat
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.
13
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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.
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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.
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.

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.
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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 artoch 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-, övervintringsoch 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 naturvä rdesobjekt 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
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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.

-

Bild

Övriga kommentarer
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Säker eller
preliminär
bedömning

Areal (ha)

Säker

0,97

Inventerare
Ann-Sofie Lindén
Inventeringsdatum
2020-11-25
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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
RL 15 = rödlistan från år 2015
ÅGP = åtgärdsprogram för hotade arter
Tu = Tuva signalarter, 2017 (ängs- och betesmarksinventering)
Si = signalarter Skogsstyrelsen
N2 = typiska arter Natura 2000 (funna i Natura 2000-habitat)
AD = arter listade i bilaga 2, 4, 5 i EU:s Art- och habitatdirektiv
Art

RL 20

RL 15

ÅGP

Tu

Si

N2

FD = fågelarter listade i bilaga 1-3 i EU:s fågeldirektiv
ASF = skyddad art enligt Artskyddsförordningen
50% = negativ trend för fåglar, 50 % minskning 1975-2005
PFS = prioriterade fågelarter Skogsvårdslagen
Ca = Callunas naturvårdsart
Sk = skyddsklass (fynduppgifter)

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

Blåsippa
Hepatica
nobilis

FD

ASF

9§

50%

PFS

Ca

Sk

Information

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

Typisk art för:
Silikatgräsmarker (6270)
Enbuskmarker (5130)
x
Brudbröd är en stark signalart för bete och är
kväveskyende men kalkgynnad. Den klarar
av en viss igenväxning.

Liljekonvalj
Convallaria
majalis

Revlummer
Lycopodium
annotinum

9§

Typisk art för:
Näringsfattig ekskog (9190)
Ek-avenbokskog av måratyp (9170)
Liljekonvalj (Convallaria majalis) är fridlyst enligt 9 §
i Södermanlands län.

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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Naturvärdesinventering (NVI) / Bilaga 3

Art

RL 20

RL 15

ÅGP

Tu

Si

N2

AD

FD

ASF

50%

PFS

Ca

Sk

Information

Typisk art för:
Lövsumpskog (9080)
Svämlövskog (91E0)
Taiga (9010)

Blåmossa
Leucobryum
glaucum

x

V

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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Naturvärdesinventering (NVI) / Bilaga 4

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
RL 15 = rödlistan från år 2015
ÅGP = åtgärdsprogram för hotade arter
Tu = Tuva signalarter 2017 (ängs- och betesmarksinventering)
Si = signalarter Skogsstyrelsen
N2 = typiska arter Natura 2000 (funna i Natura 2000-habitat)
AD = arter listade i bilaga 2, 4, 5 i EU:s Art- och habitatdirektiv
Art

RL 20

RL 15

ÅGP

Tu

Si

N2

FD = fågelarter listade i bilaga 1-3 i EU:s fågeldirektiv
ASF = skyddad art enligt Artskyddsförordningen
50% = negativ trend för fåglar, 50 % minskning 1975-2005
PFS = prioriterade fågelarter Skogsvårdslagen
Sk = skyddsklass (fynduppgifter)
K = källa (C=Callunas fynd, A=Artportalen, Ö=övriga fynd).

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

En observation av sjungande individ strax öster
om ristippen, maj 2020

A

Fåglar
Näktergal
Luscinia
luscinia

4§

x

Grod- och
kräldjur

Skogsödla
Zootoca
vivipara

29

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

Naturvärdesinventering (NVI) / Bilaga 4

Art

RL 20

RL 15

ÅGP

Tu

Si

N2

AD

FD

ASF

50%

PFS

Sk

Information

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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2021-11-02

MSN.2021.28

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Agnetha West
0155-381 12

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljöstipendium 2021
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

2. Sammanfattning
Oxelösunds kommuns miljöstipendium har instiftats för att uppmärksamma berömvärda
insatser på miljövårdens område inom Oxelösunds kommun.
Annonsering av miljöstipendiet har skett på kommunens hemsida.
Sista dag för ansökan/nominering var 31 oktober. 4 nominering har inkommit.
Nämndens ledamöter har möjlighet att själva föreslå kandidater under sammanträdet.

Beslutsunderlag
Riktlinjer för miljöstipendium.
Miljöstipendiater 2001-2020.
Nominering.

Nils Erik Selin
Tf Miljö- och samhällsbyggnadschef

Agnetha West
nämndsekreterare

Beslut till:
Vald/Valda (för kännedom)

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324

Stipendium - anmälan
Ärendenummer
Inskickat

210915-KFF_stipendium_anm-GM83
2021-09-15 12:16

Vilket stipendium gäller nomineringen
Miljöstipendium

Personuppgifter - Stipendiat
Förnamn
Efternamn
Ålder
Telefon, dagtid
Mobiltelefon
E-postadress
Adress

Utefixarna
Utefixarna
22
0761120342
0761120342
Anton.kviby.plog@oxelosund.se
Ramdalens IP

Motiv
Utefixarna är en grupp (daglig verksamhet) som arbetar
utomhus i alla väder. Man är cirka 8 deltagare plus 2
handledare varje dag som plockar skräp på ramdalen och
även områdena runt om. Man plockar ungefär 100 liter
sopor per dag och därför nominerar jag Utefixarna till
miljöstipendiet.

Skäl till nominering

Man pantar även 400 liter burkar i var tredje vecka.

Dina personuppgifter
Förnamn
Efternamn
Telefon, dagtid
Mobiltelefon
E-postadress
Oxelösunds kommun lagrar dina personuppgifter i syfte
att vi ska kunna handlägga ditt ärende.

Kontakta Oxelösunds kommun
Telefon: 0155 - 380 00
E-post: kommun@oxelosund.se

Anton
Kviby Plog
0725239559
0725239559
Kvibyanton@gmail.com
Jag har tagit del av informationen och förstår mina
rättigheter

Besöksadress
Koordinaten, Järntorget 7
613 81 Oxelösund

Postadress
Höjdgatan 26
613 81 Oxelösund

Sida 1 av 1

Stipendium - anmälan
Ärendenummer
Inskickat

210917-KFF_stipendium_anm-QW92
2021-09-17 10:33

Vilket stipendium gäller nomineringen
Miljöstipendium

Personuppgifter - Stipendiat
Förnamn
Efternamn
Ålder
Telefon, dagtid
Mobiltelefon
E-postadress
Adress

Utefixarna daglig verksamhet
Utefixarna
23
0761120342
0761120342
Katarina.fors.lumitaival@oxelosund.se
Ramdalens IP

Motiv
1. Utefixarna är en utomhusgrupp som själv bestämmer
arbetsuppgifter. Deltagarklientilet är unga vuxna med
psykisk ohälsa som varit hemmasittare.
Utefixarna har valt att hålla rent i bostadsområdena runt
omkring ramdalen och även ramdalsskolan, frisbee
golfen, björntorps boende, Sunda tempo och
återvinningarna vid ramdalen och Sunda.
Cirka 500 liter skräp i veckan plockas upp av dessa unga
vuxna och då är inte PET-flaskor och burkar inräknat.

Skäl till nominering

Utefixarna har sina ordinarie arbetsuppgifter inne på
Ramdalens IP där man klipper gräs, klipper Häckar och
buskar och klipper träd.
Därför väljer att nominera denna grupp till miljöstipendiet
år 2021.

Dina personuppgifter
Förnamn
Efternamn
Telefon, dagtid
Mobiltelefon
E-postadress
Oxelösunds kommun lagrar dina personuppgifter i syfte
att vi ska kunna handlägga ditt ärende.

Kontakta Oxelösunds kommun
Telefon: 0155 - 380 00
E-post: kommun@oxelosund.se

Katarina
Fors Lumitaival
0769414884
0769414884
Katarina.fors.lumitaival@oxelosund.se
Jag har tagit del av informationen och förstår mina
rättigheter

Besöksadress
Koordinaten, Järntorget 7
613 81 Oxelösund

Postadress
Höjdgatan 26
613 81 Oxelösund

Sida 1 av 1

Stipendium - anmälan
Ärendenummer
Inskickat

210929-KFF_stipendium_anm-HF35
2021-09-29 21:17

Vilket stipendium gäller nomineringen
Miljöstipendium

Personuppgifter - Stipendiat
Förnamn
Efternamn
Ålder
Telefon, dagtid
E-postadress
Adress

One More Time
butik
?
070 3160730
onemoretime.nyk@gmail.com
Timmermansgatan 7 61331 Oxelösund

Motiv
En butik som arbetar med återbruk av gammalt material,
men arbetar också med social hållbarhet vilket är mycket
viktigt. En hållbar butik!
Fina hantverk där material tas omhand på ett
miljömässigt klokt sätt.

Skäl till nominering

Dina personuppgifter
Förnamn
Efternamn
Telefon, dagtid
E-postadress
Oxelösunds kommun lagrar dina personuppgifter i syfte
att vi ska kunna handlägga ditt ärende.

Kontakta Oxelösunds kommun
Telefon: 0155 - 380 00
E-post: kommun@oxelosund.se

Camilla
Norrgård Sundberg
0704838515
camilla.norrgard@gmail.com
Jag har tagit del av informationen och förstår mina
rättigheter

Besöksadress
Koordinaten, Järntorget 7
613 81 Oxelösund

Postadress
Höjdgatan 26
613 81 Oxelösund

Sida 1 av 1
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Riktlinjer för
miljöstipendium

Dokumenttyp
Riktlinje

Fastställd av
Kommunfulmäktige

Dokumentansvarig
Dokumentinformation
Ersätter antagna Regler för utdelning av miljöstipendium

Beslutsdatum
2000-06-14

Reviderat
2020-05-13

Förvaring
Castor

Dnr
MSN.2019.33

Riktlinjer för miljöstipendium
Datum

2020-01-10.

Riktlinjer för miljöstipendium
§1
Stipendiet har instiftats för att uppmärksamma berömvärda insatser på
miljövårdens område inom Oxelösunds kommun.
§2
Stipendiet kan utdelas till enskilda, föreningar, organisationer, grupper eller
institutioner utanför och i den kommunala organisationen, dock ej för insatser
som är ordinarie arbetsuppgifter i den kommunala verksamheten.
§3
Stipendiat ska vara bosatt i Oxelösunds kommun eller ha annan anknytning till
kommunen.
§4
Stipendiet kan delas mellan flera mottagare.
§5
Den årliga stipendiesumman uppgår till belopp, som av Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden anvisas för ändamålet.
§6
Stipendiat utses av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden skall årligen utlysa stipendiet ledigt till
ansökan genom annons eller på annat lämpligt sätt senast den 15 september.
Ansökan om stipendium liksom förslag till stipendiat skall vara Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast den 1 november.
Ansökan om miljöstipendium kan lämnas såväl av sökanden själv som av annan
förslagsställare. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ledamöter har också rätt
att föreslå kandidater. Sådana förslag behöver inte väckas inom angiven tid.
§7
Miljöstipendiet utdelas i samband med festliga sammanhang där kommunens
övriga stipendier delas ut, t.ex. Oxelösundsgalan eller i samband med
kommunens utdelning av förtjänsttecken.

2 (2)

1 (1)
Datum

2020-12-15

Miljöstipendiater 2001-2020
2020

Peter Skoglund
Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg

2019

Hembygdsföreningen

2018

Friluftsfrämjandet

2017

Fågelföreningen Tärnan

2016

Brf Furan

2015

Delades ej ut

2014

Delades ej ut

2013

Peter Wieslander

2012

Pirrko Jönsson och Anna-Karin Wahlgren på Ramdalsskolan
Monika Höglin på Peterslundsskolan
Catarina Hagstrand

2011

Oxelösunds Motorbåtsklubb

2010

Hans Holmberg

2009

Gunilla Helgesson och Kerstin Lind
Sunnangårdens dagcenter

2008

Delades ej ut

2007

Lars Sandin

2006

Fågelföreningen Tärnan Nyköping/Oxelösund

2005

Delades ej ut

2004

Delades ej ut

2003

Miljögruppen på Sunnangården
Sundaskolans elever och personal

2002

Gunnar Lövgren
Föreningen Sörmlandsleden
Dalgångsskolan

OXL200 v 1.0 2006-11-13

2001

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)
0155-381 03 (fax)

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

Org.nr
212000-0324
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Dnr

2021-11-08

MSN.2021.29

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Nils-Erik Selin

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över medborgarförslag om minnesplats för
utlandsveteraner
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Tjänsteskrivelsen godkänns som miljö- och samhällsbyggnadsnämndens yttrande.

2. Sammanfattning
Södra Sörmlandsgruppen av Sveriges veteranförbund hemställer om att kommunen ska
verka för en minnesplats för veteraner. En minnesplats utformas oftast i någon form av en
enklare sten eller monument. Önskemålet är att monumentet ska vara på plats och invigas
på veterandagen den 29 maj 2023.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har inga synpunkter på sakfrågan huruvida ett
monument ska uppföras. I Oxelösund finns stora gräsytor och parker, exempelvis Frösängs
gärde. Förvaltningen ser inga hinder i att hitta en lämplig plats för ett monument förutsatt att
markägaren ställer sig positiv. Förvaltningen kan även ombesörja att ett monument uppförs.
För närvarande saknas dock budgetmedel för en sådan åtgärd.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Nils Erik Selin
Tf Miljö- och samhällsbyggnadschef

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

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324

1 (1)
Datum

2021-09-21

OXL1
01
v 1.0
200612-08

KS.2021.88

Kommunstyrelseförvaltningen
Jana Hilding

Begäran om yttrande
Kommunfullmäktige har uppdragit åt Kommunstyrelsen att bereda svar på
medborgarförslag om Minnesplats för civila och militära utlandsveteraner i
fredsbevarande tjänst.
Kommunstyrelsen begär yttrande från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Svar ombeds vara kommunstyrelseförvaltningen tillhanda senast 2021-11-30.
Nämndens yttrande utgör ett viktigt underlag för den kommunövergripande
bedömningen och det förslag till beslut som Kommunstyrelseförvaltningen senare
presenterar för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.
Med utgångspunkt i nämndens/bolagets ansvarsområde ska följande framgå av
yttrandet (i den mån frågeställningarna är omsättbara på förslaget):
o Fördelar med att bifalla förslaget och genomföra åtgärden
o Nackdelar med att bifalla förslaget och genomföra åtgärden
o Beskrivning av alternativa sätt att tillgodose förslaget/genomföra åtgärden
o Redogörelse av kostnader för förslagen/åtgärderna
o Nämndens/bolagets möjlighet att finansiera förslaget/åtgärden inom egen
budget
o Andra möjligheter att finansiera förslaget/åtgärden
o Om nämnden/bolaget bedömer att motionen/medborgarförslaget ska bifallas
eller avslås.

Jana Hilding
Kommunsekreterare

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26

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

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

Org.nr
212000-0324
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2021-11-08
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Nils-Erik Selin

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Svar på e-förslag - Lekpark-Lekområde i anslutning till
Familjecentralen
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
E-förslaget är härmed besvarat

2. Sammanfattning
Personalen som arbetar på familjecentralen på Södra Malmgatan 16 har noterat att området
saknar en kommunal lekpark/lekområde.
Därför efterfrågas en lekpark på gräsplanen mellan Föreningsgatan och Södra Malmgatan.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har uppmärksammat att det är ont om lekplatser
i innerstaden. I investeringsbudgeten för 2022 finns medel för att anlägga en ny lekplats.
Området har studerats och platsen som är mest lämplig för en ny lekplats är parken vid
Djurgården i anslutning till vattendammen. Platsen som E-förslaget föreslår bedöms som
för liten. Förvaltningen kommer dock undersöka om det går att förbättra den avseende
lekmöjligheter.

3. Ärendet
Personalen som arbetar på familjecentralen på Södra Malmgatan 16 har noterat att området
saknar en kommunal lekpark/lekområde. De önskar kunna erbjuda en stimulerande lekmiljö
utomhus vilket skulle vara bra för barn boende i området, och även vara i linje med uppdraget
att erbjuda barn 0-6 år och deras föräldrar hälsosamt stöd i vardagen.
Därför efterfrågas en lekpark på gräsplanen mellan Föreningsgatan och Södra Malmgatan.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har uppmärksammat att det är ont om lekplatser
i innerstaden. I investeringsbudgeten för 2022 finns medel för att anlägga en ny lekplats.
Området har studerats och platsen som är mest lämplig för en ny lekplats är parken vid
Djurgården i anslutning till vattendammen. Platsen som E-förslaget föreslår bedöms som
för liten. Förvaltningen kommer dock undersöka om det går att förbättra den avseende
lekmöjligheter.
Beslutsunderlag
E-förslag
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Tjänsteskrivelse
Datum

2021-11-08

MSN.2021.30

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

E-förslag
Rubrik

Lekpark-Lekområde i anslutning till Familjecentralen

Förslag

Vi som arbetar på familjecentralen på Södra Malmgatan 16 har noterat att området saknar en kommunal lekpark/lekområde.
Att kunna erbjuda att en stimulerande lekmiljö utomhus skulle vara bra för barn boende i området, och även vara i linje med
vårt uppdrag att erbjuda barn 0-6 år och deras föräldrar hälsosamt stöd i vardagen.
Vi önskar därför en lekpark på gräsplanen mellan Föreningsgatan och Södra Malmgatan.

Förslagsställare
Antal ja-röster

118

Blad 1

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
(11)

2021-11-17
Dnr MSN.2021.3

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

Rebecka Lundgren

Stephanie
Strömberg

Andreas Edhag

Annelie Alfredsson
Mattias Ryman

Beslut om avslut av ärende
Beslut om bygglov
Bygglov och startbesked
Föreläggande om komplettering
Rivsningslov och startbesked
Rättidsprövning
Startbesked
Slutbesked
Bygglov och startbesked
Föreläggande om komplettering
Strandskyddsdispens
Startbesked
Slutbesked
Beslut om avskrivning
Beslut om bygglov
Bygglov och startbesked
Föreläggande om komplettering
Startbesked
Slutbesked
Beslut om försiktighetsmått
Beslut om risk- och erfarenhetsklassning
Beslut registering livsmedelsanläggning
Tillstånd omhändertagande latrin
Saneringsintyg fartyg
Yttrande vattenverksamhet
Beslut uppläggning avfall
Beslut om tillstånd för BDT-avlopp
Utdragsbestyrkande

Oktober

Oktober

Oktober

Oktober

Oktober
Oktober

Sammanträdesprotokoll

Blad 2

Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Johan Rubin

Kent Börjesson

Jerry Karlsson
Nils Erik Selin

2021-11-17

Beslut fällning av träd
Dispens från lokala trafikföreskrifter
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad
Transporttillstånd
Yttrande tung och bred transport
Beslut fällning av träd
Transporttillstånd
Yttrande markupplåtelse
Yttrande tung och bred transport
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad
Ansökan om utdömande av vite
Beslut om sanktionsavgift
Rivningslov med startbesked
Transporttillstånd

Utdragsbestyrkande

Oktober

Oktober

Oktober
Oktober

1 (1)

BALANSLISTA MSN

B = Beslutsärende med tjänsteskrivelse
MI = Muntlig information

Datum

2021-11-17
Ärendemening / ärendenummer

Ansvarig

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

Beslutsdatum
och §

Uppdrag/sammanfattning

B/MI

Uppdrag
klart/återrapportering

2020-03-18 § 25

Skriftlig redovisning varje kvartal

B

Varje kvartal
2022

Uppdrag att utreda och ta fram andra
alternativ än dagens blomsterplantering till
välkommen-skylten
Revidering av Bygg Varsamt

B

Q4 2021

B

Q4 2021

Kontinuerlig uppföljning

MI

Välkommen-skylten hamnbron

Johan Rubin

2020-05-25 §

Bygg Varsamt

Nisse

2020-09-29 § 82

Transporter

Nisse

VA

Årlig redovisning

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26

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

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

Org.nr
212000-0324

