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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

FÖRMANNEN 1, Tillsyn - markuppfyllnad utan marklov

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

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att med stöd av Plan- och bygglagen påföra
Oxelösunds kommun (fastighetsägaren) med organisationsnummer 212000-0324
byggsanktionsavgift om 81 872 kronor.

Avgiften ska enligt 11 kap. 61 § PBL betalas till Oxelösunds kommun inom 2 månader efter
det att beslutet vunnit laga kraft. Fakturan skickas separat.

Beslutet går att överklaga till Länsstyrelsen

1. Sammanfattning
I augusti 2020 fick förvaltningen vetskap om att en markuppfyllnad utförts på fastigheten
Förmannen 1. Det saknades både ansökan om marklov och startbesked för åtgärden.
Fastighetsägaren gjorde en beställning och gav fullmakt för avverkning av skog på
fastigheten Byggmästaren 6 och 8 till utföraren 2018-06-18. Det var massorna från denna
avverkning som lades på Förmannen 1.

Ytan där uppfyllanden överstiger 0,5 meter framgår av bilaga ”karta sanktionsarea.” Den
gröna linjen representerar utfyllnadens totala area. Det finns inte något angivet i plan och
bygglagen om vilken ändring som ska anses avsevärd men många kommuner gör
bedömningen att 0,5 meter är gränsen. En sammantagen bedömning av varje enskilt fall
ska göras. I det här fallet är det en avsevärt stor yta där marknivån ändrats med minst 0,5
meter. Åtgärden kräver därför marklov.

Förvaltningen har informerat fastighetsägaren om att uppfyllanden kräver marklov och ett
beslut om startbesked innan åtgärden fick påbörjas. Fastighetsägaren har fått möjlighet att
ansöka om marklov i efterhand samt fått informerat om att en byggsanktionsavgift kan tas
ut om rättelse inte vidtas. I det här fallet skulle det innebära att markhöjningen tas bort.

Fastighetsägaren har blivit informerad om vad som krävs för att undvika
byggsanktionsavgift men valt att söka marklov. Att söka och därefter få marklov i efterhand
är inte en rättelse. Marklov och startbesked har beviljats 2021-06-23 i ärende
BYGG.2021.196.

Om en marklovspliktig åtgärd har uppförts olovligt saknas det betydelse för bedömningen
om byggsanktionsavgift om fastighetsägaren haft uppsåt till överträdelsen eller ej. I ärendet
har det inte framkommit några omständigheter som innebär en befrielse eller nedsättning
av byggsanktionsavgift. Det finns därför skäl att ta ut byggsanktionsavgift.

Fastighetsägaren har fått möjlighet att yttra sig inför nämnd men har inte inkommit med
något yttrande.
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2. Lagrum

Beräkning av byggsanktionsavgift

Byggsanktionsavgiften beräknas utifrån åtgärdens sanktionsarea. Sanktionsarean

motsvarar de kvadratmeter som påverkats av uppfyllanden på fastigheten som överstigit

0,5 meter.

Av vad som har framkommit i utredningen har uppfyllanden en area på 1695 m².

Prisbasbelopp: 47 600 kronor (år 2021)

Sanktionsarea: 1695 m²

Formel: (0,025*pbb) + (0,001*pbb*area)

Beräkning: (0,025*47600) + (0,001*47600*1695) = 81872 kronor.

Då Oxelösunds kommun var beställare och ägare till fastigheten när överträdelsen begicks

kommer förvaltningen föreslå att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tar ut en

byggsanktionsavgift på totalt 81 872 kronor.

Marklov, startbesked och ingripande
Det krävs marklov för schaktning eller fyllning inom detaljplanerat område som avsevärt
ändrar höjdnivån, 9 kap. 11,12, 13 §§ och 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (PBL).

I de fall det finns anledning att anta att bestämmelser i bygglagstiftningen inte följts ska
tillsynsmyndigheten pröva förutsättningar för och behovet av att ingripa eller besluta om en
påföljd, 11 kap. 5 § PBL.

Byggsanktionsavgift och eventuell befrielse
Om någon bryter mot en bestämmelse i bygglagstiftningen ska tillsynsmyndigheten ta ut en
byggsanktionsavgift, 11 kap. 51 § PBL.

En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av
oaktsamhet. En avgift behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till (1) den
avgiftsskyldigas sjukdom, (2) omständigheter som den avgiftsskyldiga inte har kunnat eller
borde kunnat förutse eller påverka, eller (3) vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika
att en överträdelse skulle inträffa, 11 kap. 53 § PBL.

En byggsanktionsavgift får i ett enskilt fall sättas ned om avgiften inte står i rimlig proportion
till den överträdelse som har begåtts. Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel, 11
kap. 53a § PBL.

En byggsanktionsavgift ska inte tas ut om rättelse sker innan Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden tar upp ärendet för beslut på ett sammanträde, 11 kap. 54 §
PBL.

En byggsanktionsavgift ska tas ut av (1) den som när överträdelsen begicks var ägare till
den fastighet eller det byggnadsverk som överträdelsen avser, (2) den som begick
överträdelsen, eller (3) den som har fått fördel av överträdelsen, 11 kap. 57 § PBL.

Byggsanktionsavgiftens storlek
Byggsanktionsavgiften fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år
som beslutet om avgift fattas, 9 kap. 1 § plan- och byggförordningen.

Sanktionsarean motsvarar för markåtgärder den area som åtgärden avser.
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Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900)
påbörja en sådan markåtgärd som kräver lov enligt 9 kap. 11, 12 eller 13 § plan- och
bygglagen innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är 0,025 prisbasbelopp med
ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av sanktionsarean för schaktning eller
fyllning inom en tomt,), 9 kap 17 § PBF.

Beslutsunderlag
Beräkning av sanktionsavgift
Beställningsunderlag till utförare
Karta sanktionsarea
Karta tidigare höjder

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Sändlista
Fastighetsägaren

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.



2021-05-21 Guide för beräkning av sanktionsavgifter - PBL kunskapsbanken - Boverket

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/tillsyn/byggsanktionsavgifter/berakning-av-sanktionsavgifter/?beteckning=Förma… 1/1

Byggsanktionsavgift

Fastighetsbeteckning  Förmannen 1

Bilaga nummer  

Byggnadsnämndens diarienummer  BYGG.2020.301

Ärende  Påbörjat åtgärd utan startbesked

Vad berör åtgärden?  Lov- eller anmälningspliktiga åtgärder som rör
andra byggnadsverk, anläggningar, skyltar och
ljusanordningar samt markåtgärder

Vilken typ av åtgärd gäller ditt ärende?  Markåtgärd

Vilken typ av anläggning berör åtgärden?  Schaktning eller fyllning inom en tomt

Plan- och byggförordning (2011:338) 9 kap. 17 § 1 

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja
en sådan markåtgärd som kräver lov enligt 9 kap. 11, 12 eller 13 § plan- och bygglagen innan
byggnadsnämnden har gett ett startbesked är: 
1. 0,025 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av sanktionsarean
för schaktning eller fyllning inom en tomt.

Area  1695

Aktuellt prisbasbelopp (pbb)  47 600 kr (2021)

Beräkningsgrundande formel  (0,025*pbb)+(0,001*pbb*area)

Beräkning  (0,025*47600)+(0,001*47600*1695)

Beräknad sanktionsavgift
 
81 872 kr

Ärendebeskrivning

Beräkning







soek0001
Areamått
1 695,2 m²
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1.1.1.1.1 Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

STJÄRNHOLM 5:206, Tillsyn- påbörjat byggnation innan
startbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage, träd
fällda på fastigheten (och Stjärnholm 5:1) utan marklov, tagit
byggnaderna i bruk innan slutbesked

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att med stöd av Plan- och bygglagen påföra
Kjell Stefan Andersson (byggherren) med personnummer 19621016-1656 en
byggsanktionsavgift på sammanlagt 193 565 kronor.

Avgiften ska enligt 11 kap. 61 § PBL betalas till Oxelösunds kommun inom 2 månader efter
det att beslutet vunnit laga kraft. Fakturan skickas separat.

Beslutet går att överklaga till Länsstyrelsen

2. Sammanfattning
Den 9 juni 2020, 11 augusti 2020, 25 augusti 2020 och 11 juni 2021 genomförde
förvaltningen platsbesök på fastigheten. Den 9 juni 2020 kunde förvaltningen se att träd
hade fällts utan marklov som krävs inom detaljplan 0481-P12/1 vilken omfattar fastigheten.
För fällning av träd som är mer än 15 cm i diameter krävs marklov och särskilda skäl. Inga
särskilda skäl för de träd som tagits ned utanför fastigheten och som inte är placerade där
en byggnad ska placeras har framkommit i utredningen. Det hade också fällts träd utanför
fastighetsgränsen på kommunalt ägd mark Stjärnholm 5:1. Minst 9 träd kan konstateras ha
fällts genom fotografier från platsbesöket.

Vid platsbesöken den 11 och 25 augusti 2020 kunde förvaltningen fastställa att byggherren
har påbörjat byggnationen utan startbesked

Förvaltningen har informerat byggherren i bygglovet om att en påbörja byggnationen kräver
ett beslut om startbesked. Om en åtgärd har påbörjats utan startbesked saknas det
betydelse för bedömningen om byggsanktionsavgift om fastighetsägaren haft uppsåt till
överträdelsen eller ej. I ärendet har det inte framkommit några omständigheter som innebär
en befrielse eller nedsättning av byggsanktionsavgift. Det finns därför skäl att ta ut
byggsanktionsavgift.

Efter ett besök på fastigheten den 28 maj 2021 misstänkte förvaltningen att byggnader
hade tagits i bruk. Vid platsbesöket den 11 juni 2021 kunde fastställas att byggherren hade
tagit huvudbyggnaden och garaget i bruk. Byggherren har flyttat in och är skriven på
adressen. Förvaltningen har informerat fastighetsägaren om att det krävs slutbesked för att
ta i bruk en byggnad som har fått startbesked. Tjänsteskrivelsen gäller även för ärende
BYGG.2020.233.

Först den 2 juli 2021 fattar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, genom ett
ordförandebeslut, beslut om att meddela slutbesked.
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9 augusti 2021 inkom byggherren med ett yttrande. Yttrandet består huvudsakligen av att
byggherren påpekar att handläggningen av ärendet BYGG.2020.105 utfördes av
Nyköpings kommun. Byggherren hävdar även att det fanns såväl ett godkänt startbesked
innan bygget påbörjades samt att handläggare från Nyköpings kommun godkänt inflyttning
efter gjord slutbesiktning (Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen antar att byggherren
med slutbesiktning syftar på slutsamråd då slutbesiktningar inte utförs av kommuner).

Yttrandet i sin helhet finns att läsa i bifogat beslutsunderlag.

Då Nyköpings kommun inte har delegation av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att
fatta beslut i något avseende har därför deras förslag till beslut gå till Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden för att fastställas. Ett slutbesked ges inte muntligen vid
slutsamrådet utan ska vara ett skriftligt beslut som registreras i ärendet.

3. Lagrum
Beräkning av byggsanktionsavgift

Enbostadshus

Plan- och byggförordning (2011:338) 9 kap. 6 § 1 p, Plan- och byggförordning (2011:338) 9

kap. 18 § 1 p

Byggsanktionsavgiften beräknas utifrån byggnadens sanktionsarea. Sanktionsarean

motsvarar brutto- eller öppenarea eller en kombination av dessa minskat med 15

kvadratmeter.

Av vad som har framkommit i utredningen har enbostadshuset en bruttoarea på 159 m².

Prisbasbelopp: 47 600 kr (2021)
Sanktionsarea: 144 m²
Formel: ((1,5 * pbb) + (0,005 * pbb * sanktionsarea)) / 2
Beräkning: ((1,5 * 47600) + (0,005 * 47600 * 144)) / 2 = 52 836 kronor.

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900)
påbörja en sådan nybyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 1 eller 8 §
första stycket 2 a, 3eller 4 plan- och bygglagen eller kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § första
stycket 2, 9 eller 10 innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är:

1. för ett en- eller tvåbostadshus, 1,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp
per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.

Prisbasbelopp: 47 600 kr (2021)
Sanktionsarea: 144 m²
Formel: (0,3*pbb)+(0,001*pbb*sanktionsarea)
Beräkning: (0,3*47600)+(0,001*47600*144)= 21 134kronor.

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900) ta
en byggnad i bruk efter nybyggnad innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked är:

1. för ett en- eller tvåbostadshus, 0,3 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp
per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.

Garage
Plan- och byggförordning (2011:338) 9 kap. 6 § 1 p, Plan- och byggförordning (2011:338) 9
kap. 18 § 1 p
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Byggsanktionsavgiften beräknas utifrån byggnadens sanktionsarea. Sanktionsarean
motsvarar brutto- eller öppenarea eller en kombination av dessa minskat med 15
kvadratmeter.

Av vad som har framkommit i utredningen har garaget en bruttoarea på 40 m².

Prisbasbelopp: 47 600 kr (2021)
Sanktionsarea: 25 m²
Formel: ((0,25*pbb) + (0,005*pbb*sanktionsarea))/2
Beräkning: ((0,25*47600) + (0,005*47600*25))/2 /= 8 925 kronor.

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900)
påbörja en sådan nybyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 1 eller 8 §
första stycket 2 a, 3eller 4 plan- och bygglagen eller kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § första
stycket 2, 9 eller 10 innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är:

2. för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller en annan liten byggnad,
0,25prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens
sanktionsarea

Prisbasbelopp: 47 600 kr (2021)
Sanktionsarea: 25 m²
Formel: (0,05*pbb)+(0,001*pbb*sanktionsarea)
Beräkning: (0,05*47600)+(0,001*47600*25)=3 570 kronor.

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900) ta
en byggnad i bruk efter nybyggnad innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked är:
2. för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller en annan liten byggnad,
0,05 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens
sanktionsarea.

Trädfällning
Plan- och byggförordning (2011:338) 9 kap. 17 § 4 p

Byggsanktionsavgiften beräknas utifrån antal träd som har fällts. Av vad som har
framkommit i utredningen har 9 träd fällts.

Prisbasbelopp: 47 600 kr (2021)
Antal: 9 st
Formel: ((0,25*pbb) + (0,005*pbb*sanktionsarea))/2
Beräkning: (0,25*47600*9) /= 107 100 kronor.

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900)
påbörja en sådan markåtgärd som kräver lov enligt 9 kap. 11, 12 eller 13 § plan- och
bygglagen innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är:

4. 0,25 prisbasbelopp per träd för trädfällning.

Skäl till beslut
Då byggherren var ägare till fastigheten när överträdelsen begicks kommer förvaltningen
föreslå att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på totalt 193
565 kronor.

I de fall det finns anledning att anta att bestämmelser i bygglagstiftningen inte följts ska
tillsynsmyndigheten pröva förutsättningar för och behovet av att ingripa eller besluta om en
påföljd, 11 kap. 5 § PBL.
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Byggsanktionsavgift och eventuell befrielse
Om någon bryter mot en bestämmelse i bygglagstiftningen ska tillsynsmyndigheten ta ut en
byggsanktionsavgift, 11 kap. 51 § PBL.

En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av
oaktsamhet. En avgift behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till (1) den
avgiftsskyldigas sjukdom, (2) omständigheter som den avgiftsskyldiga inte har kunnat eller
borde kunnat förutse eller påverka, eller (3) vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika
att en överträdelse skulle inträffa, 11 kap. 53 § PBL.

En byggsanktionsavgift får i ett enskilt fall sättas ned om avgiften inte står i rimlig proportion
till den överträdelse som har begåtts. Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel, 11
kap. 53a § PBL.

En byggsanktionsavgift ska inte tas ut om rättelse sker innan Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden tar upp ärendet för beslut på ett sammanträde, 11 kap. 54 §
PBL.

En byggsanktionsavgift ska tas ut av (1) den som när överträdelsen begicks var ägare till
den fastighet eller det byggnadsverk som överträdelsen avser, (2) den som begick
överträdelsen, eller (3) den som har fått fördel av överträdelsen, 11 kap. 57 § PBL.

Byggsanktionsavgiftens storlek
Byggsanktionsavgiften fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år
som beslutet om avgift fattas, 9 kap. 1 § plan- och byggförordningen.

Sanktionsarean motsvarar den area som åtgärden avser för enbostadshus, arean för
åtgärden minus 15 kvadratmeter för garaget och per träd för fällningen av träden.

Beslutsunderlag
Foton platsbesök 2020-06-09
Anteckning platsbesök trädfällning 2020-06-05
Karta placering träd som fällts
Foton platsbesök 2020-08-11
Anteckning platsbesök 2020-08-11
Foton platsbesök 2020-08-25
Anteckning platsbesök 2020-08-25
Uträkning sanktionsavgift enbostadshus utan startbesked
Uträkning sanktionsavgift enbostadshus utan slutbesked
Uträkning sanktionsavgift garage utan startbesked
Uträkning sanktionsavgift garage utan slutbesked
Uträkning sanktionsavgift trädfällning

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Sändlista
Fastighetsägaren
Fastighetsägaren till Stjärnholm 5:1

Hur man överklagar
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Datum

2021-06-24 BYGG.2020.308

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.



1

Tillsynsbesök 2020-06-09 vid 13.00 på fastigheten Stjärnholm 5:206

Bygglovhandläggare Anna Ginell

Karta över fastigheten med numrering varifrån fotografierna är tagna.

Sammanfattning:

 Bild 4, 5 och 7 visar träd fällda utanför fastigheten.

 Bild 9 visar fälld ek med stövel som refererensmått

 Bild 10 och 12 visar plats för fällda ekar
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Anteckning Angående trädfällning
Riktning: X
Ärende: BYGG.2020.233
Tid: den 10 juni 2020 kl:13:32
Skapad av: Anna Ginell

Innehåll:
Anmälan om ´att träd fällts på fastgheten inkom 2020‐06‐05



Tjänsteanteckning från
tillsynsbesök

1(1)

Datum

2021-07-06

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

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

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

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Johan Hemmingson
Bygglovhandläggare

johan.hemmingson@oxelosund.se

Andersson,Kjell Stefan

VITA LILJANS VÄG 55 LGH 1801
127 60 SKÄRHOLMEN

Dnr: BYGG.2020.308

Fastighet: STJÄRNHOLM 5:206

Ärende: Tillsyn- påbörjat byggnation innan startbesked för nybyggnad av
enbostadshus och garage, träd fällda på och utanför fastigheten utan
marklov, tagit i bruk innan slutbesked

Tjänsteanteckning från tillsynsbesök

Vid tillsynsbesöket 2021-06-11 besökte Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
fastighetsägaren Kjell Andersson på Lerstigen 2.

Byggnaden tycks i princip vara färdigställd, vissa måleriarbeten samt omfattande
markarbeten kvarstår. Dock syns det genom fönstren att byggnaden är möblerad och
ibruktagen.

När Kjell öppnar dörren och jag informerar om det inbokade tillsynsbesöket säger sig Kjell
inte fått information om inbokat besök. Har inte heller fått information om att ett
tillsynsärende har initierats. Han har däremot, genom "korridorsnack" fått information om
detta. Enligt Kjell handlar det om en stor ek på fastigheten som krävde marklov för att fälla
hade tagits ned av entreprenör mot hans uttryckliga order.

Anledningen till att han inte fått vetskap om tillsynsärendet är för att han bytt e-postadress
berättar han. Den tidigare e-postadressen: kjell@marknadsdriv.se ska ha ersatts med
marknadsdriv@gmail.com Kjell ska ha ändrat detta i interna system.

Ärendet som behandlar fastighetens bygglov hanteras av Nyköpings bygglovsenhet. Kjell
medger att han flyttat in och ibruktagit sin byggnad efter slutsamrådet. Han bor således är
och är skriven på adressen. Han har inte fått ett slutbesked men säger sig ha fått muntligt
ok att allt är klart och byggnaden får tas i bruk. Enligt Kjell har han haft slutsamråd, skickat
in de efterfrågade kompletteringarna men därefter inte hört något mer. Han har sökt
handläggare men fått information om att handläggare Jonatan slutat och ersatts med en
annan handläggare. I försök till kontakt med denne har han fått information om att denne
har lång semester. Jag upplyser honom om att denne handläggare också slutat. Kjell har
haft kontakt med handläggare Rebecka Svensson på MSF Oxelösund som har
vidarebefordrat frågan om status i ärendet till Nyköpingskontoret.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Johan Hemmingson
Bygglovhandläggare

mailto:kjell@marknadsdriv.se
mailto:marknadsdriv@gmail.com


Teckenförklaring

Medelfel 10 mm - 50 mm

Medelfel 51 mm - 200 mm; 200

Medelfel 201 mm - 500 mm

Medelfel > 500 mm; 1900

Fastighetsbeteckning

Traktnamn

Traktbeteckning

Fastighetsytor

Medelfel 10 mm - 50 mm

Medelfel 51 mm - 200 mm

Medelfel > 500 mm

Utskriven: 24 juni 2021

0 0,01 0,020 km

Ungefärlig skala: 1:381
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Foton tagna vid platsbesök på Stjärnholm 5:206, 2020-08-11 

Karta över var fotona är tagna ifrån och i vilken riktning. 
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Tjänsteanteckning från
tillsynsbesök

1(1)

Datum

2020-08-11

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

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

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

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Rebecka Lundgren
Bygglovhandläggare

rebecka.svensson.lundgren@oxelosund.se

Andersson,Kjell Stefan

VITA LILJANS VÄG 55 LGH 1801
127 60 SKÄRHOLMEN

Dnr: BYGG.2020.308

Fastighet: STJÄRNHOLM 5:206

Ärende: Tillsyn för eventuell påbörjande av nybyggnad av enbostadshus och
garage innan startbesked

Tjänsteanteckning från tillsynsbesök

Vid tillsynsbesöket 2020-08-11 noterade Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
följande:

· Arbetet med grundläggningen har påbörjats

Bifogad dokumentation från tillsynsbesöket:

· Foton

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Rebecka Lundgren
Bygglovhandläggare



Foton tagna vid platsbesök på Stjärnholm 5:206, 2020-08-25 

Karta över var fotona är tagna ifrån och i vilken riktning.
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Tjänsteanteckning från
tillsynsbesök

1(1)

Datum

2020-08-25

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

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

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

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Rebecka Lundgren
Bygglovhandläggare

rebecka.svensson.lundgren@oxelosund.se

Andersson,Kjell Stefan

VITA LILJANS VÄG 55 LGH 1801
127 60 SKÄRHOLMEN

Dnr: BYGG.2020.308

Fastighet: STJÄRNHOLM 5:206

Ärende: Tillsyn för eventuell för nybyggnad av enbostadshus och garage

Tjänsteanteckning från tillsynsbesök

Vid tillsynsbesöket 2020-08-25 noterade Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
följande:

· Arbetet med grundläggningen har påbörjats

Bifogad dokumentation från tillsynsbesöket:

· Foton

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Rebecka Lundgren
Bygglovhandläggare



2021-06-24 Guide för beräkning av sanktionsavgifter - PBL kunskapsbanken - Boverket

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/tillsyn/byggsanktionsavgifter/berakning-av-sanktionsavgifter/?beteckning=STJÄ… 1/1

Byggsanktionsavgift

Fastighetsbeteckning  STJÄRNHOLM 5:206

Bilaga nummer  

Byggnadsnämndens diarienummer  BYGG.2020.308

Ärende  Påbörjat åtgärd utan startbesked

Vad berör åtgärden?  Lov- eller anmälningspliktiga åtgärder som rör
en byggnad

Vilken typ av åtgärd gäller ditt ärende?  Nybyggnad

Vilken typ av byggnad berör åtgärden?  En- eller tvåbostadshus

Fanns beviljat bygglov eller var anmälan
inlämnad innan åtgärden påbörjades?

 Ja. Sanktionsavgiften halveras i enlighet med
PBF 9 kap 3a §

Area  159

Plan- och byggförordning (2011:338) 9 kap. 6 § 1 p 

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja
en sådan nybyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 1 eller 8 § första stycket 2 a, 3
eller 4 plan- och bygglagen eller kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2, 9 eller 10 innan
byggnadsnämnden har gett ett startbesked är: 
1. för ett en- eller tvåbostadshus, 1,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per
kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.

Sanktionsarea  144

Aktuellt prisbasbelopp (pbb)  47 600 kr (2021)

Beräkningsgrundande formel  ((1,5 * pbb) + (0,005 * pbb * sanktionsarea)) / 2

Beräkning  ((1,5 * 47600) + (0,005 * 47600 * 144)) / 2

Beräknad sanktionsavgift
 
52 836 kr

Ärendebeskrivning

Beräkning



2021-06-24 Guide för beräkning av sanktionsavgifter - PBL kunskapsbanken - Boverket

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/tillsyn/byggsanktionsavgifter/berakning-av-sanktionsavgifter/?beteckning=STJÄ… 1/1

Byggsanktionsavgift

Fastighetsbeteckning  STJÄRNHOLM 5:206

Bilaga nummer  

Byggnadsnämndens diarienummer  BYGG.2020.308

Ärende  Påbörjat åtgärd utan startbesked

Vad berör åtgärden?  Lov- eller anmälningspliktiga åtgärder som rör
en byggnad

Vilken typ av åtgärd gäller ditt ärende?  Nybyggnad

Vilken typ av byggnad berör åtgärden?  Komplementbyggnad

Fanns beviljat bygglov eller var anmälan
inlämnad innan åtgärden påbörjades?

 Ja (sanktionsavgiften halveras i enlighet med
PBF 9 kap 3a §)

Area  40

Plan- och byggförordning (2011:338) 9 kap. 6 § 2 p 

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja
en sådan nybyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 1 eller 8 § första stycket 2 a, 3
eller 4 plan- och bygglagen eller kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2, 9 eller 10 innan
byggnadsnämnden har gett ett startbesked är: 
2. för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller en annan liten byggnad, 0,25
prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens
sanktionsarea

Sanktionsarea  25

Aktuellt prisbasbelopp (pbb)  47 600 kr (2021)

Beräkningsgrundande formel  ((0,25*pbb)+(0,005*pbb*sanktionsarea))/2

Beräkning  ((0,25*47600)+(0,005*47600*25))/2

Beräknad sanktionsavgift
 
8 925 kr

Ärendebeskrivning

Beräkning



2021-07-15 Guide för beräkning av sanktionsavgifter - PBL kunskapsbanken - Boverket

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/tillsyn/byggsanktionsavgifter/berakning-av-sanktionsavgifter/?beteckning=STJÄ… 1/1

Byggsanktionsavgift

Fastighetsbeteckning  STJÄRNHOLM 5:206

Bilaga nummer  

Byggnadsnämndens diarienummer  BYGG.2020.308

Ärende  Tagit i bruk utan slutbesked

Vad berör åtgärden?  Nybyggnad eller tillbyggnad

Vilken typ av åtgärd gäller ditt ärende?  Nybyggnad

Vilken typ av byggnad gäller ditt ärende?  En- eller tvåbostadshus

Area  159

Plan- och byggförordning (2011:338) 9 kap. 18 § 1 p 

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900) ta en
byggnad i bruk efter nybyggnad innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked är: 
1. för ett en- eller tvåbostadshus, 0,3 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per
kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.

Sanktionsarea  144

Aktuellt prisbasbelopp (pbb)  47 600 kr (2021)

Beräkningsgrundande formel  (0,3*pbb)+(0,001*pbb*sanktionsarea)

Beräkning  (0,3*47600)+(0,001*47600*144)

Beräknad sanktionsavgift
 
21 134 kr

Ärendebeskrivning

Beräkning



2021-07-15 Guide för beräkning av sanktionsavgifter - PBL kunskapsbanken - Boverket

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/tillsyn/byggsanktionsavgifter/berakning-av-sanktionsavgifter/?beteckning=STJÄ… 1/1

Byggsanktionsavgift

Fastighetsbeteckning  STJÄRNHOLM 5:206

Bilaga nummer  

Byggnadsnämndens diarienummer  BYGG.2020.308

Ärende  Tagit i bruk utan slutbesked

Vad berör åtgärden?  Nybyggnad eller tillbyggnad

Vilken typ av åtgärd gäller ditt ärende?  Nybyggnad

Vilken typ av byggnad gäller ditt ärende?  En- eller tvåbostadshus

Area  159

Plan- och byggförordning (2011:338) 9 kap. 18 § 1 p 

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900) ta en
byggnad i bruk efter nybyggnad innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked är: 
1. för ett en- eller tvåbostadshus, 0,3 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per
kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.

Sanktionsarea  144

Aktuellt prisbasbelopp (pbb)  47 600 kr (2021)

Beräkningsgrundande formel  (0,3*pbb)+(0,001*pbb*sanktionsarea)

Beräkning  (0,3*47600)+(0,001*47600*144)

Beräknad sanktionsavgift
 
21 134 kr

Ärendebeskrivning

Beräkning



2021-06-24 Guide för beräkning av sanktionsavgifter - PBL kunskapsbanken - Boverket

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/tillsyn/byggsanktionsavgifter/berakning-av-sanktionsavgifter/?beteckning=STJÄ… 1/1

Byggsanktionsavgift

Fastighetsbeteckning  STJÄRNHOLM 5:206

Bilaga nummer  

Byggnadsnämndens diarienummer  BYGG.2020.308

Ärende  Påbörjat åtgärd utan startbesked

Vad berör åtgärden?  Lov- eller anmälningspliktiga åtgärder som rör
andra byggnadsverk, anläggningar, skyltar och
ljusanordningar samt markåtgärder

Vilken typ av åtgärd gäller ditt ärende?  Markåtgärd

Vilken typ av anläggning berör åtgärden?  Trädfällning

Plan- och byggförordning (2011:338) 9 kap. 17 § 4 p 

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja
en sådan markåtgärd som kräver lov enligt 9 kap. 11, 12 eller 13 § plan- och bygglagen innan
byggnadsnämnden har gett ett startbesked är: 
4. 0,25 prisbasbelopp per träd för trädfällning.

Antal  9

Aktuellt prisbasbelopp (pbb)  47 600 kr (2021)

Beräkningsgrundande formel  (0,25*pbb*antal)

Beräkning  (0,25*47600*9)

Beräknad sanktionsavgift
 
107 100 kr

Ärendebeskrivning

Beräkning



 
   
  
   
  
  
 Från: Kjell Andersson <marknadsdriv@gmail.com>
Skickat: den 9 augusti 2021 21:01
Till: Oxelösunds kommun Bygglov <bygg@oxelosund.se>
Ämne: 2020.308 återkoppling 
  
  
   
  
 Hej 
  
   
  
 Återkommer i ert ärende 2020.308. I ert brev per 210602 finns ingen tid angiven för
återkoppling. 
  
   
  
 Ni får här kort en återkoppling. 
  
   
  
 Som privatperson har jag inte fått någon information kring de punkter som ni har
angett i brevet. Innan vi går vidare behöver dessa punkter redovisas i detalj. Bra om ni
återkopplar med den detaljinformationen innan vi går vidare.  
  
   
  
 Tills denna information finns till handa beivras samtliga punkter. 
  
   
  
 Det kan dock redan nu förtydligas att ärendet lades över till Nyköpings Kommun för
handläggning. Från Nyköpings kommun fanns såväl godkänt startbesked innan start
av bygget påbörjades samt att utsedd handläggare godkänt inflyttning efter gjort
slutbesiktning. Detta finns också dokumenterat av såväl Kvalitetsansvarige,
byggfirma som handläggare vid sidan av mig sjäv. 
  
   
  
 Återkom med information, så tar vi ärendet vidare från det.  
  
   
  
 Kjell 
  
   
  
  
 Sent from kjellphone



Tjänsteskrivelse 1(4)

Datum Dnr

2021-07-08 BYGG.2021.136

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

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

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

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

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

STJÄRNHOLM 5:1, Ansökan om bygglov för nybyggnad av
flerbostadshus

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

Bygglov beviljas med liten avvikelse från detaljplan, med stöd av 9 kap. 30 och 31 b 1 §§
PBL.

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som sökandes förslag till
kontrollansvarig, certifierad med behörighet K enligt 10 kap. 9 § PBL, godkänns John
Jakobsson.

Totala avgiften för beslutet är 80 500 kr i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige
2020-11-11 § 100. Tidsfristen började löpa 2021-06-21 och beslut fattades 2021-08-24,
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
Acasa Bostad har sökt bygglov för uppförande av flerbostadshus i 2 våningar. Ursprunglig
ansökan innefattade 12 huskroppar med totalt 106 lägenheter. Efter synpunkter från
angränsande grannar har ansökan reviderats till 9 huskroppar med totalt 82 lägenheter.

Utöver detta uppförs även 4 miljöhus i anslutning till bostäderna och 90 parkeringsplatser.

Total byggnadsarea för samtliga byggnader uppgår till ca. 4187 m2 och bostadshusen har
en nockhöjd på 7,44 meter. Fasader kläs med träpanel i en ljusbeige ton (kulör S 1005-Y)
och taket kläs med papp.

Åtgärden innebär en liten avvikelse från detaljplanens bestämmelser i form av att 6 stycken
av de 9 barnvagns- och rullstolsförråden, som finns i anslutning till varje trapphus, helt eller
delvis är placerade på prickad mark, det vill säga mark som inte får bebyggas.

Vid grannhörande har inga synpunkter inkommit som specifikt har rört den aktuella
avvikelsen men däremot har synpunkter inkommit som rör projektet i sin helhet.

Byggnation kommer att ske i 2 etapper.



Tjänsteskrivelse 2(4)

Datum

2021-07-08 BYGG.2021.136

Skäl till beslut

För aktuellt område gäller detaljplanen 0481-P80/1 som syftar till att möjliggöra
bostadsbebyggelse över ett större område, med blandade typer av bostäder så som
friliggande småhus, rad- och parhus samt flerbostadshus.

På aktuell plats anges att marken får bebyggas med bostäder i två plan som ska uppföras i
gräns mot granne.

Varje tomt, i fall där det byggs i två plan, får bebyggas med maximalt 100 m2

byggnadsarea. Trots det faktum att ansökta bostäder är utformade som flerbostadshus, så
finns en tydlig tomtindelning där lägenheterna på bottenplan förses med varsin tomtplats
(streckad markering på bifogad situationsplan). Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
gör bedömningen att detta är en sådan tomt som avses i detaljplanen och eftersom
lägenheterna på bottenplan inte var för sig överstiger en byggnadsarea på 100 m2 kan
åtgärden anses planenligt gällande exploatering per tomt.

Åtgärden avviker från detaljplanens bestämmelser då 6 av de 9 barnvagns- och
rullstolsförråd som ligger i anslutning till trapphuset helt eller delvis placeras på prickmark.
Avvikelsen kan anses vara liten och strider heller inte mot planens syfte.

Angränsande fastighetsägare har fått tillfälle att yttra sig angående ärendet. Gällande
avvikelsen noterad ovan har ingen av hörda sakägare något specifikt att erinra, bortsett
från att de anser att bebyggelsen på prickmark skulle förstärka den negativa påverkan
enligt övriga synpunkter som inkommit gällande projektet som helhet.

18 yttranden har kommit in, men i stort sett innefattar alla samma skrivelse.

I yttrandena framförs det att det finns en oro för att befintliga bostadsfastigheter ska förlora i
värde på grund av att den nya bebyggelsen kommer så pass nära och påverkar så stor del
av den befintliga trädridån. I detta avseende menar en del av de klagande att byggnationen
på prickmark innebär att byggnationen kommer ännu närmare befintliga bostäder.

Det framförs också att man önskar bevara det naturområde som finns idag och värna om
det djur- och växtliv som finns. Då kommunen förtätas med tiden har man tittat särskilt på
vilka områden som bör eller ska bevaras som natur för att skapa en gynnsam miljö för djur
och växter, men även en attraktiv miljö för medborgarna och besökarna i kommunen.
Exploateringen på den här platsen, i enlighet med den detaljplanen som är gällande, anses
inte påverka de naturområden som i kommunens egna inventeringar har markerats som
värdefulla och skyddsvärda.

Övriga synpunkter och yttrandena i sin helhet finns att läsa i bifogat beslutsunderlag.

Efter inkomna synpunkter har sökande valt att träffa sakägarna på plats för att föra en
dialog kring projektet. Efter mötet har sökande valt att revidera ansökan och då exkludera 3
huskroppar ur projektet för att skapa ett större avstånd till befintliga bostäder och därmed
bevara en större del av den trädridå som sträcker sig däremellan.

Efter sista datum får att inkomma med yttringar har även 2 protester inkommit till Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen mot att uppföra hyresrätter så nära privatägda bostäder.

Förutom grannhörande har förslaget remitterats till Sörmlandskustens räddningstjänst,
Oxelö Energi, Miljöenheten samt till Mark och exploatering.

Miljöenheten har återkommit med synpunkter om att marken borde undersökas avseende
förekomsten av eventuella miljöfarliga ämnen då marken tidigare varit jordbruksmark.
Bedömningen görs att undersökningen inte är en förutsättning för att bygglov ska kunna
beviljas men bör utföras innan startbesked ges.

Ingen erinran har inkommit från övriga remissinstanser.
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Datum

2021-07-08 BYGG.2021.136

Sammanfattningsvis bedömer Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att åtgärderna är
förenliga med rådande lagstiftning och bygglov beviljas därmed enligt 9 kap. 31 b 1 §§
PBL. De synpunkter som framförts har delvis tillgodosett av sökande i form av revideringen
och i övrigt anses det inte vara skäl nog att inte bevilja bygglov.

Upplysningar

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

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

Byggnaden får inte tas i bruk innan slutbesked har meddelats.

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.

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.

Krav på avhjälpandeåtgärder vid förorenad mark kan föreligga enligt 10 kap. MB. Kontakta
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens miljöenhet för ytterligare information avseende
anmälningsplikt.

Beslutsunderlag
Handlingsförteckningar, 2 st, med redovisning av samtliga tillhörande handlingar
Nybyggnadskarta etapp 1 och 2
Situationsplan etapp 1 och 2
Plan- och fasadritning hustyp 1, 2, 3 och 4
Fasad- och sektionsritning hustyp 1 samt barnvagns- och rullstolsförråd
Planritning lägenhetsmöblering
Planritning hustyp 1 samt miljöhus och undercentral
Tillgänglighetsutlåtande
Markägarens yttrande utan erinran
Yttranden från grannar och remissinstanser

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Sändlista
Sökanden
Fastighetsägaren
Grannar (som inte fått sin synpunkt tillgodosedd)

http://www.oxelosund.se
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Datum

2021-07-08 BYGG.2021.136

Kontrollansvarig

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

Meddelande om kungörelse skickas till (9 kap 41b § Plan- och bygglagen):
Lagfarna fastighetsägare till:
Stocken 1-8
Snåret 1-2
Stenen 1-5

Hur man överklagar
Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du överklaga detta hos Länsstyrelsen i
Södermanlands län.

Överklagandeskrivelsen ska skickas eller lämnas till:
Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund.

Vill du överklaga måste du göra det inom tre veckor efter att du har tagit del av beslutet.
Ditt överklagande måste komma in till Oxelösunds kommun inom tre veckor från den dag
du skrivit under och skickat in det delgivningskvitto som följde med beslutet.

Om vi inte har skickat ut något delgivningskvitto till dig så beror det på att du enligt plan-och
bygglagen inte skall delges beslutet. Du kan trots detta ha rätt att överklaga beslut om lov
eller förhandsbesked. I så fall måste vi få in ditt överklagande senast fyra veckor efter att
beslutet kungjorts i Post och Inrikes Tidningar (https://poit.bolagsverket.se).

I ett överklagande ska du ange vilket beslut som överklagas och hur du tycker att beslutet
ska ändras, till exempel att beslutet helt ska upphävas. Bifoga gärna handlingar som stöder
din uppfattning.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid ska vi snarast skicka handlingarna vidare till
Länsstyrelsen, om inte nämnden omprövar sitt beslut. Glöm inte att uppge namn, adress
och telefonnummer samt att underteckna överklagandeskrivelsen.
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Oxelösund Ansökan om bygglov

Datum

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

61381 Oxelösund

miljo@oxelosund.se, 0155-380 00

Fastighet

ff. ö^-03-30
OXELÖSUr.D KO?v1MUN

2021 -03- 3 1

Hand; '.

Dip-,

Fastighetsbeteckning

/)e/ a^ 5-/-iar^/7o/^ b :
Utdetnmgsadress

/^U^f é^7 ?

Postnummer

^'/S^8
Postort

ö^^/c', S^^^
Ansökan avser

^Bygglov Villkorsbesked

Periodiskt tidsbegränsat bygglov, datum fr.o. m. - t. o. m.

Rivningslov

Q Tidsbegränsat bygglov högst tio år, datum t. o. m. ...................... [^ Ändring av bygglov, diarienummer......................

Bygglov där förhandsbesked lämnats, datum ...

Marklov

Tidplan
um för planerad byggstart

-^ -o/
Planerad byggtid, månader

äif
Ätgärd./er
^Nybyggnad Q Tillbyggnad Q Ombyggnad Q Rivning [-jU tvändig ändring ][Ändring av marknivån

Inredande av ytterligare bostad/lokal

Från: ........................................................................ Till:

|Annat, se anvisningar (förtydligas under "Beskrivning av projektet")

Byggnad/anläggning
Enbostadshus

Rad-, par-, kedjehus

Tvåbostadshus

Flerbostadshus, antal Igh. ...

Fritidshus med en eller tve bostäder

Studentbostadshus

Hus för äldre eller personer med funktionsnedsättning

Mur

Plank

ll Brygga
Komplementbyggnad (uthus, garage, förråd och dylikt) ][ Annan byggnad eller anläggning, ange typ ...
Industri- eller lagerbyggnad

Areauppgifter m. m.
Byggnadsarea, m2^ Bostadsarea, m2

6^
Bruttoarea, m2

Awz
Utvändiga material och färger (vid ny- och tillbyggnad, ombyggnad samt ändring)
Fasadbeklädnad

l Tegel | | Betong [ | Plåt IVfTrä | | Puts | | Glas

Takbeläggning

QLertegel Q Betong Q Plåt ^ Papp [-[Skiffer |] Koppar

Fönster Fönsterbågar

[isolerglas g^Treglas [--] En./tvåglas Q Trä Q Plast |[ Lättmetall

Annat: Kulör

s/^r-y
Ru^/9^

Vatten och avlopp

Anslutning
till

Vatten

Avlopp

Dagvatten

S OTo^-^
parr^r- .T3oö-y^

Kommunalt Gemensamhets-

anläggning

D-

Enskild

anläggning



Oxelösund
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Sid 2 (6)

Uppvärmning
Uppvärmningssätt

^c/-7?7<^_
Sakkunnigutlåtande (PBL e kap 4 §) (bifogas)

[Tillgänglighet ]] Funktionalitet
] Brandsäkerhet |] Miljö och hälsa
l Kulturhistoriskt värde | | Ventilation

Grund
Grundläggningssätt

l^cL^/y? ̂ /-^i ^

l Konstruktion

l Vatten och avlopp

Övrigt, ange vad ...........

l Energihushållning

l Buller

Bilagor
l Situationsplan

Sektionsritningar

Teknisk beskrivning

l Beskrivning av projektet

Planritningar

Fasadritningar

Sakkunnigutlåtande

l Kontrollplan/rivningsplan

på plank/mur

[Anmälan om kontrollansvarig

Q Bevis om färdigställandeskydd
Foton

Beskrivning av projektet och eventuella förtydliganden till lämnade uppgifter

Sökande
Förejpgsnamn eller personnamn

^QS^. ^0^-/Q. O/
Organisations- eller personnummer

rr^^-/<<79
Utdelningsadress

c/n //7/?e^^/s^. /lly-to rfS^C\Yi ^^
Postnummer .

"77, ^

s'/00^^^
Telefon (även riktnrummer)

~"0f §^3^3ö
E-postadress

/>?^/z ^ a.c^^^oj-/-^. S^L
Företagets projektnummer

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Kontaktperson (om sökanden är ett företag)

Förnamn

h^^
Efternamn

D ^^o/

Telefon (även riktnumrper) ,

~"öWS"-S3/^ö
E-postadress

Medsökande

AW^^ ^ ^ ̂ "<z ̂  os ̂ o/. re

Förnamn

^öuro^^
Efternamn

/,^2^^7<^7<^

Telefon (även riktnumm(även riktnummej-)

'äv%m%^J^^
E-postadntadr^ss , /"\ i ,

QC^c^io^cl.^



Oxelösund
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Sid 3 (6)

Fastighetsägare (om annan än sökanden)
Företagsnamn eller personnamn

^e/^Sty/i^S ^,^7 ^
Organisations- eller personnummer

. Z/J^ Ooö '03^
Utdelningsadress

Postnummer

""^ s>/

Postort
^7^,

Telefon (även riktnrummer)

^/^r-sff6'^ö
E-postadress

/^c^wn^ ^ o^e^o'5<-^7^ . ^
Företagets projektnummer

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Kontaktperson (om fastighetsägaren är ett företag)

Förnamn

~/^7^
Efternamn

-%^7/

Byggherre (om annan än sökanden)
Företagsnamn eller personnamn

Organisations- eller personnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Namn (kontaktperson om byggherren är ett företag)

Förnamn

Efternamn

Kontrollansvarig
Förnamn

'-l

^0 h^\
Efternamn

^-1

v;^- b^-ooSSon
Personnummer /

6^io/^-/^?r
Telefonnummer (även riktnummer)

0^0-6^363^
Utdelningsadress

'"/o JJ^^o^w lorspi^ S U^-A J^'/?

Telefon (även riktnummer).

"^jr^- 30^7-
E-postadress

/^7A^-A, m^. /^é'^^'^ ^ Q>^^/ö3^^ si

Postort

Telefon (även riktnrummer)

E-postadress

Företagets projektnummer

Telefon (även riktnummer)

E-postadress

Postnummer

7/s er
Postort

^c^ <?/^
Behörighetsnivå /

Certifieringsorgan

s^öffs^-ir^^^
Certifieringen gäller lo. m.

Om det finns flera kontrollansvariga för projektet: Redovisa kontaktinformation enligt ovan för samtliga på separat handling samt ange vem som har
samordningsansvar enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen.
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n

CD
<

s

Fakturamottagare (om annan än sökanden)
Företagsnamn eller personnamn.

/)^s^/j^"/-^
Organisations- eller personnummer

' f5^^ ' ^3é/
Utdelningsadress

/ö /fy/i&r-f^rsyec. /{/'y'/<y/-^</>^
Postnummer / .

'"7,^ ^

S^ C/^/7^/^
Telefon (även riktnrummer)

Ö'^8-J^^
E-postadress

/^^-^^ ^^/^tÖ^ST1^ . S<^
Företagets projektnummer

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Kontaktperson (om fakturamottagaren är ett företag)

Förnamn

/<^
Efternamn

Fakturareferens

Kommunikation
Godkänner du/ni kommunikation via e-post?

3a H Nej

Telefon (även riktnummer)

^<^å-7å/é7^
E-postadress

/^o/^ cjc-cjf^ ̂ A^' r<

T du/ni kommunikation via sms?

Q Nej

Information

PBL 9 kap 22 §. Om ansökan är ofullständig, får byggnadsnämnden förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Föreläggandet ska innehålla en upp-
lysning om att ansökan kan komma att avvisas eller att ärendet kan komma att avgöras i befintligt skick om föreläggandet inte följs.

Om föreläggandet inte följs, får byggnadsnämnden avvisa ansökan eller avgöra ärendet i befintligt skick.

Avgift
Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa.

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR), se nästa sida för mer info;matt6n.

Underskrifter

Sökandens underskrift

Namnförtydligande

^7^
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arkitekt rolf bergsten

070-6960700 ark.rolf.bergsten@telia.com

BET ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM

BETSKALA NUMMER

DATUM ANSVARIG

BYGGLOV

DEL AV STJÄRNHOLM 5:1

OXELÖSUND

2021-03-18 ROLF BERGSTEN

SITUATIONSPLAN

1 ROK

BTA MILJÖ/UC = 72 KVM

BTA FÖRRÅD = 138 KVM

BTA BOSTÄDER = 2544 KVM

BYA BOSTADSHUS = 1724 KVM

2 ROK

3 ROK

4 ROK

BOAANTAL

312 KVM6

741 KVM

SUMMA 36

994 KVM14

2191 KVM

TOTALT:

4 144 KVM
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DEL AV STJÄRNHOLM 5:1

OXELÖSUND

2021-03-22 ROLF BERGSTEN

SITUATIONSPLAN

arkitekt rolf bergsten

070-6960700 ark.rolf.bergsten@telia.com

BET ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM

BETSKALA NUMMER

DATUM ANSVARIG

1 ROK

BTA MILJÖ/UC = 72 KVM

BTA FÖRRÅD = 175 KVM

BTA BOSTÄDER = 3262 KVM

BYA BOSTADSHUS = 2217 KVM

2 ROK

3 ROK

4 ROK

BOAANTAL

312 KVM6

863 KVM

SUMMA 46

1420 KVM20

2811 KVM

TOTALT:

6 216 KVM

14
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GRANSKNINGSUTLÅTANDE TILLGÄNGLIGHET
Inför bygglov och tekniskt samråd

Arkitekter

del av kv STJÄRNHOLM 5:1
Oxelösunds kommun

Avseende nybyggnad av bostadshus belägna i del av kv Stjärnholm, Oxelösunds kommun.
Sakkunniggranskning utförs med avseende på tillgänglighet och användbarhet för personer med
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Uppdraget

Undertecknad har av Kourosh Farhang, Acasa Bostad AB, fått i uppdrag att granska ritningar med avseende
på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsfömnåga. Gransknings-
utlåtandet omfattar handlingar inför bygglov. Granskning gäller byggnad, gård, angöring och tillgänglig
parkering.

Granskning sker mot PBL (SFS 2010:900 t. o. m. SFS 2020:603) och PBF (SFS 2011:338 ändrad t. o. m. SFS
2020:708) i delar rörande tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga.

Föreskrifter och allmänna råd finns i BBR (29) kapitel 3, tillgänglighet och användbarhet för personer med
nedsatt rörelse- eller orienteringsförméga och kapitel 8 i de avsnitt som rör säkerhet mot olycksfall där dessa
har betydelse för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Underlag för funktionsmått är standard SS 914221:2006 normalnivån, samt till viss del skriften "Bygg ikapp"
utgåva 7. För bedömning gäller mått på ritning.

Underlag är bygglovsritningar:

Nybyggnadskarta, skala 1:1000 (A3), dat. 2021-03-18
A1, Situationsplan del av kv Stjarnholm 5:1 skala 1:600 (A3), dat. 2021-03-18, arkitekt rolf bergsten
A2, Hus typ 1 Planer, skala 1:200 (A3), dat. 2021-03-18, arkitekt rolf bergsten
A3, Hus typ 1 Sektion o Fasader, skala 1:200 (A3), dat. 2021-03-18, arkitekt rolf bergsten
A4, Hus typ 2, skala 1:200 (A3), dat. 2021-03-18, arkitekt rolf bergsten
A5, Hus typ 3, skala 1:200 (A3), dat. 2021-03-18, arkitekt rolf bergsten
A6, Hus typ 4, skala 1:200 (A3), dat. 2021-03-18, arkitekt rolf bergsten
A7, Lägenhetsmöblering, skala 1:200 (A3), dat. 2021-03-18, arkitekt rolf bergsten

Utlåtande

Nedanstående synpunkter är en sammanställning från genomgång av ritningar enl ovan.
Notera att "ska" i följande text är ett måste medan ett "bör" också är ett måste men här kan man välja
att göra det enl föreslagen text eller utföra det på annat sätt som minst uppfyller rådet.

Definitioner
När begreppen "tillgänglig" och "användbar" eller "tillgänglighet" och "användbarhet" används i detta
avsnitt menas "tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse - eller
orienteringsförmåga".

En mindre utomhusrullstol (eldriven för begränsad utomhusanvändning) är dimensionerande i
lokalerna och i de allmänna utrymmena. Vändmått är en cirkel med diametern 1, 5m. Inne i bostäderna
är en inomhusrullstol med vänddiameter 1, 3m dimensionerande.

Exempel på nedsatt rörelseförmåga är nedsatt funktion i armar, händer, bål och ben liksom dålig
balans. Personer med nedsatt rörelseförmåga kan behöva rullstol, rollator eller käpp. Exempel på
nedsatt orienteringsförmåga är nedsatt syn, hörsel eller kognitiv förmåga (utvecklingsstörning,
hjärnskada).
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Arkitekter

Följande kommer att prövas i byaalovet:

Krav på tomter

1. Angöring kan ske inom 25 meters avstånd från resp huvudentré.

2. Tillgänglig p-plats finns inom 25m från resp huvudentré.

3. Bevaka att lutning i längs- och sidled på angöringsplatser och tillgängliga parkeringsplatser för
rörelsehindrade inte överstiger 1:50. Ev trottoarkant ska fasas så det blir möjligt att rulla upp på
trottoar för rullstol. Platserna ska skyltas.

4. Bevaka att det finns horisontell yta (max lutning 2%) som är minst 1, 5x1,5m framför resp
huvudentré, entré till miljöstation och armbågskontakter. Komplettera och justera +höjder senast i
bygghandlingsskedet.

5. Samtliga trappor på uteplatser och tomt ska förses med ledstång på minst en sida. Ledstängerna
ska gå förbi översta och nedersta trappnos med minst 0, 3m. bevaka.

Utformninaskrav på bvaanader

Följande avvikelser finns:
Rullstolsförråd saknas men plats finns utomhus för sådan intill resp hiss och trappa. Rullstolsförråd ska
finnas med från början.
l lägenhet 3 rök blir matplatsens friyta lite för liten när vägg sätts upp mellan kök och vardagsrum.
l lägenhet 3 rök innebär placeringen av garderob tv om fönstret i det lilla sovrummet att friytan framför
denna inte uppfyller sänkta krav.

Följande kommer att prövas vid det tekniska samrådet:

Tekniska egenskapskrav på byggnader

6. Skyltning av gatunummer bör synas från väg. Bevaka.

7. Bevaka att skyltning utförs lättläst, med Ijushetskontrast och på lämplig höjd. Skyltar bör placeras
där man förväntar sig att de ska finnas och placeras så att man kan komma tätt intill.

8. Dörrar som ska kunna användas av "alla" och som har dörrstängare ska förses med automatisk
dörröppnare. En dörröppnare av typ Low Energy kräver inte sensor. Sådana dörrar kan vara till tex
miljöstation och kommande barnvagns/rullstolsförråd etc.

9. Bevaka att armbågskontakt för dörröppnare placeras med centrum 0, 8m över golv medan
portkoddosa placeras mellan 0, 8-1, 1 m över mark. Allt placeras minst 0, 7 m men gärna 1, 0 meter
från innerhörn och dörrblads sveplinje. Rita in AK senast i bygghandlingsskedet.

10. Nivåskillnad i dörröppningar (inne-ute och inne-inne) ska undvikas och dörrar bör monteras utan
tröskel. När det av tex klimatskäl krävs tröskel bör tröskelhöjden inte överstiga 20mm. Tröskel skall
vara avfasad och lätt att passera med tex rullstol. Rak tröskel/del av tröskel bör inte överstiga
15mm. Bevaka.
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11. Bevaka att trappor förses med ledstång på 0, 9m höjd. Dessa bör löpa förbi trappans översta o
nedersta trappnos med minst 30 cm. Ledstång bör finnas på båda sidor av trapplopp och
kontrastera mot bakgrund med 0,40 enl NCS Ijushetsmätare.

12. Bevaka att trappor markeras i början första stegets framkant och på den sista framkanten
(vilplanets framkant) med en avvikande kontrast. Kontrastmarkering bör enligt BIH ha en skillnad
mot övrig trappa på min 0,40 enligt NCS.

13. Bevaka att anropsknappar till hiss placeras tillgängligt inom 0, 9-1, Om över golv.

14. Bevaka att anropsknapp till hiss placeras minst 0, 7m från slagcförrens sveplinje.

15. Bevaka att inredning och manöverpaneler i hissar blir tillgängliga.

16. Elcentral i lägenhet bör placeras med manöverdelarna ca 0, 8-1, 1m över golv och på sådan plats
att an kan nå den från rullstol. Av barnsakerhetsskäl bör elcentralen vara placerad i låsbart skåp
när den är inom räckhåll för barn. Rita in placering senast i bygghandlingsskedet. Bevakas.

17. Fönsterbeslag bör sitta på max 1,2m över golv för att kunna öppnas av en person i rullstol. Bevaka.

18. Ev glaspartier och glasdörrar som kan misstas för fri öppning ska kontrastmarkeras.

19. Handtag och lås ska vara greppvänliga och lätthanterliga. Välj helst handtag med greppsytor som
inte är av nickelhaltigt material. Bevaka.

20. Bevaka att kök utformas som planritningarna visar. Bevaka

Sammanfattning

Bostäderna och de allmänna utrymmena uppfyller de utformningskrav som ställs när det gäller
tillgänglighet och användbarhet med undantag av redovisade punkter.

l bygglovsskedet är nivån fortfarande övergripande och under fortsatt projektering bör ovanstående
tekniska egenskapskrav inarbetas.
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KARLA arkitekter ab 2021-03-23
Karin Gärdenas
Arkitekt SAR/MSA, Certifierad sakkunnig av tillgänglighet
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ROLF BERGSTEN

arkitekt rolf bergsten

070-6960700 ark.rolf.bergsten@telia.com

BET ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM

BETSKALA NUMMER

DATUM ANSVARIG

A3 = 1:200
A1 = 1:100

0 1 2 3 4 5

1:100 A 3

2021-03-22

DEL AV STJÄRNHOLM 5:1

OXELÖSUND
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FASAD MOT VÄSTER FASAD MOT ÖSTER
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5
0
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1500

3
2
5
0

FASAD MOT SYD

PRINCIPUTFORMNING FASAD

BALKONGRÄCKEN, SVART

STANDARD VIT

DÖRRAR, FÖNSTER OCH FÖNSTERBLECK 

FIBERCEMTSKIVOR, ENLIGT SENARE BESKED

TRÄPANEL, ENLIGT SENARE BESKED

VINDSKIVOR OCH TAKFOT NCS S 2005-Y10R

PLANNJA PL 01 SVART

PLÅT I NSLUTNING TILL TAK SAMT AVVATTNINGSSYSTEM,

TAK AV PAPP, GRÅ

FÄRGSÄTTNING

BYGGLOV ETAPP 2

BARNV RULLSTOL

LADDPLATS

4930

2
3
0
0

700

1
2

0
08

0
0

700

TRAPPHUS

ENLIGT SITUATIONSPLAN

BARNVAGN/RULLSTOLSFÖRRÅD, ETT VID VARJE TRAPPHUS

A BARNV/RULLSTOLSFÖRRÅD 210510

A 

BARNVAGN/RULLSTOLSFÖRRÅD

SEKTION, FASADER

HUS  TYP 1



ROLF BERGSTEN

arkitekt rolf bergsten

070-6960700 ark.rolf.bergsten@telia.com

BET ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM

BETSKALA NUMMER

DATUM ANSVARIG

A3 = 1:200
A1 = 1:100

0 1 2 3 4 5

1:100 A 3

BARNVAGN/RULLSTOLSFÖRRÅD

SEKTION, FASADER

HUS  TYP 1

2021-03-18

BYGGLOV
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FIBERCEMTSKIVOR, ENLIGT SENARE BESKED

TRÄPANEL, ENLIGT SENARE BESKED

VINDSKIVOR OCH TAKFOT NCS S 2005-Y10R

PLANNJA PL 01 SVART

PLÅT I NSLUTNING TILL TAK SAMT AVVATTNINGSSYSTEM,
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A 



ROLF BERGSTEN

arkitekt rolf bergsten

070-6960700 ark.rolf.bergsten@telia.com

BET ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM

BETSKALA NUMMER
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A3 = 1:200
A1 = 1:100
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G

G

G

G

4 ROK 71,0 kvm

GG

F

H

G

TM TT

FK

G

ST

G G G

3 ROK 61,0 kvm

G

G

TM TT

FK

G

ST

G G G

3 ROK 61,0 kvm

G

BYGGLOV ETAPP 2



TT

ST

K/F

TM

G G G

G

G

2 ROK 52,0 kvm

TT

ST

K/F

TM

G G G

G

G

2 ROK 52,0 kvm

ROLF BERGSTEN

arkitekt rolf bergsten

070-6960700 ark.rolf.bergsten@telia.com

BET ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM

BETSKALA NUMMER

DATUM ANSVARIG

A3 = 1:200
A1 = 1:100

0 1 2 3 4 5

1:100 A 5

HUS  TYP 3

2021-03-18

BYGGLOV

DEL AV STJÄRNHOLM 5:1

OXELÖSUND

VÅNING 1 TR

ENTRÉVÅNING

FASAD MOT NORDVÄST

FASAD MOT SYDOST

PRINCIPSEKTION

1
3
0
0

8
0

0

7
4
4
0

1
0
°

2
5
0
0

5
0

0

2
5
0
0

1500

3
2
5
0

FASAD MOT SYDVÄST FASAD MOT NORDOST

1 ROK

BTA FÖRRÅD = 32 KVM

BTA BOSTÄDER = 573 KVM

BYA BOSTADSHUS = 385 KVM

2 ROK

3 ROK

4 ROK

BOAANTAL

104 KVM2

247 KVM4

SUMMA 8

142 KVM2

493 KVM

8
4
0
8

2
9
0
0

34094

TT

ST

K

TM

G

G

G

G

4 ROK 71,0 kvm

G G

F

H

TT

ST

K

TM

G

G

G

G

4 ROK 71,0 kvm

G G

F

H

G

ST

TM TT

FK

TM TT

FK

G

G

G

ST

3 ROK 61,0 kvm

GG

3 ROK 62,5 kvm

H

G G G

G G

G

ST

TM TT

FK

TM TT

FK

G

G

G

ST

3 ROK 61,0 kvm

GG

3 ROK 62,5 kvm

H

G G G

G G



ROLF BERGSTEN

arkitekt rolf bergsten

070-6960700 ark.rolf.bergsten@telia.com

BET ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM

BETSKALA NUMMER

DATUM ANSVARIG

A3 = 1:200
A1 = 1:100

0 1 2 3 4 5

1:100 A 5

HUS  TYP 4

2021-03-22

DEL AV STJÄRNHOLM 5:1

OXELÖSUND

ENTRÉVÅNING

FASAD MOT NORDOST

FASAD MOT SYDVÄST

PRINCIPSEKTION
1
3
0
0

8
0

0

7
4
4
0

1
0
°

2
5
0
0

5
0

0

2
5
0
0

1500

3
2
5
0

FASAD MOT NORDVÄST FASAD MOT SYDDOST

G

ST

K/F

K0MBI
TM/TT

1 ROK 36,0 kvm

G G

H

G

ST

K/F

K0MBI
TM/TT

1 ROK 36,0 kvm

GG

H

G

ST

K/F

K0MBI
TM/TT

1 ROK 36,0 kvm

G G

H

G

ST

K/F

K0MBI
TM/TT

1 ROK 36,0 kvm

GG

H

VÅNING 1 TR

1 ROK

BTA FÖRRÅD = 30 KVM

BTA BOSTÄDER = 501 KVM

BYA BOSTADSHUS = 341 KVM

2 ROK

3 ROK

4 ROK

BOAANTAL

144 KVM4

SUMMA 8

284 KVM

428 KVM

4

8
4
0
8

2
9
0
0

29808

TT

ST

K

TM

G

G

G

G

4 ROK 71,0 kvm

G G

F

H

TT

ST

K

TM

G

G

G

G

4 ROK 71,0 kvm

G G

F

H

TT

ST

K

TM

G

G

G

G

4 ROK 71,0 kvm

GG

F

H

TT

ST

K

TM

G

G

G

G

4 ROK 71,0 kvm

GG

F

H

BYGGLOV ETAPP 2



ROLF BERGSTEN

arkitekt rolf bergsten

070-6960700 ark.rolf.bergsten@telia.com

BET ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM

BETSKALA NUMMER

DATUM ANSVARIG

A3 = 1:200
A1 = 1:100

0 1 2 3 4 5

1:100 A 6

HUS  TYP 4

2021-03-18

BYGGLOV

DEL AV STJÄRNHOLM 5:1

OXELÖSUND

ENTRÉVÅNING

FASAD MOT NORDVÄST

FASAD MOT SYDOST

PRINCIPSEKTION
1
3
0
0

8
0

0

7
4
4
0

1
0
°

2
5
0
0

5
0

0

2
5
0
0

1500

3
2
5
0

FASAD MOT SYDVÄST FASAD MOT NORDOST

G

ST

K/F

K0MBI
TM/TT

1 ROK 36,0 kvm

G G

H

G

ST

K/F

K0MBI
TM/TT

1 ROK 36,0 kvm

GG

H

G

ST

K/F

K0MBI
TM/TT

1 ROK 36,0 kvm

G G

H

G

ST

K/F

K0MBI
TM/TT

1 ROK 36,0 kvm

GG

H

VÅNING 1 TR

1 ROK

BTA FÖRRÅD = 30 KVM

BTA BOSTÄDER = 501 KVM

BYA BOSTADSHUS = 341 KVM

2 ROK

3 ROK

4 ROK

BOAANTAL

144 KVM4

SUMMA 8

284 KVM

428 KVM

4

8
4
0
8

2
9
0
0

29808

TT

ST

K

TM

G

G

G

G

4 ROK 71,0 kvm

G G

F

H

TT

ST

K

TM

G

G

G

G

4 ROK 71,0 kvm

G G

F

H

TT

ST

K

TM

G

G

G

G

4 ROK 71,0 kvm

GG

F

H

TT

ST

K

TM

G

G

G

G

4 ROK 71,0 kvm

GG

F

H



ROLF BERGSTEN

arkitekt rolf bergsten

070-6960700 ark.rolf.bergsten@telia.com

BET ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM

BETSKALA NUMMER

DATUM ANSVARIG

A3 = 1:200
A1 = 1:100

0 1 2 3 4 5

1:100 A 2

PLANER

HUS  TYP 1

2021-03-22

BYGGLOV ETAPP 2

DEL AV STJÄRNHOLM 5:1

OXELÖSUND

ENTRÉVÅNING

TT

ST

K/F

TM

GGG

G

G

2 ROK 52,0 kvm

TT

ST

K/F

TM

GGG

G

G

2 ROK 52,0 kvm

VÅNING 1 TR

6
6
0
 l

grovsopor

B
A

T
T

E
R

I

färgat glas

plast
mjuk

400 l400 l400 l

400 l 400 l

hårdplast

400 l

glas
ofärgat metall

kartong brännbart

400 l 400 l400 l

brännbart brännbart

6
6
0
 l

grovsopor

UC

8400

4
3
0
0

1
0
°

3
0
0
0

MILJÖSTATION/UC

MILJÖSTATION/UC

1 ROK

BTA FÖRRÅD = 38 KVM

BTA BOSTÄDER = 735 KVM

BYA BOSTADSHUS = 499 KVM

2 ROK

3 ROK

4 ROK

BOAANTAL

104 KVM2

247 KVM4

SUMMA 10

284 KVM4

635 KVM

8
4
0
8

2
9
0
0

43704

2
6
6
0

5230

TT

ST

K

TM

G

G

G

G

4 ROK 71,0 kvm

G G

F

H

TT

ST

K

TM

G

G

G

G

4 ROK 71,0 kvm

G G

F

H

TT

ST

K

TM

G

G

G

G

4 ROK 71,0 kvm

GG

F

H

TT

ST

K

TM

G

G

G

G

4 ROK 71,0 kvm

GG

F

H

G

ST

TM TT

FK

TM TT

FK

G

G

G

ST

3 ROK 61,0 kvm

GG

3 ROK 62,5 kvm

H

G G G

G G

G

ST

TM TT

FK

TM TT

FK

G

G

G

ST

3 ROK 61,0 kvm

GG

3 ROK 62,5 kvm

H

G G G

G G



ROLF BERGSTEN

arkitekt rolf bergsten

070-6960700 ark.rolf.bergsten@telia.com

BET ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM

BETSKALA NUMMER

DATUM ANSVARIG

A3 = 1:200
A1 = 1:100

0 1 2 3 4 5

1:100 A 2

PLANER

HUS  TYP 1

2021-03-18

BYGGLOV

DEL AV STJÄRNHOLM 5:1

OXELÖSUND

ENTRÉVÅNING

TT

ST

K/F

TM

GGG

G

G

2 ROK 52,0 kvm

TT

ST

K/F

TM

GGG

G

G

2 ROK 52,0 kvm

VÅNING 1 TR

6
6
0
 l

grovsopor

B
A

T
T

E
R

I

färgat glas

plast
mjuk

400 l400 l400 l

400 l 400 l

hårdplast

400 l

glas
ofärgat metall

kartong brännbart

400 l 400 l400 l

brännbart brännbart

6
6
0
 l

grovsopor

UC

8400

4
3
0
0

1
0
°

3
0
0
0

MILJÖSTATION/UC

MILJÖSTATION/UC

1 ROK

BTA FÖRRÅD = 38 KVM

BTA BOSTÄDER = 735 KVM

BYA BOSTADSHUS = 499 KVM

2 ROK

3 ROK

4 ROK

BOAANTAL

104 KVM2

247 KVM4

SUMMA 10

284 KVM4

635 KVM

8
4
0
8

2
9
0
0

43704

2
6
6
0

5230

TT

ST

K

TM

G

G

G

G

4 ROK 71,0 kvm

G G

F

H

TT

ST

K

TM

G

G

G

G

4 ROK 71,0 kvm

G G

F

H

TT

ST

K

TM

G

G

G

G

4 ROK 71,0 kvm

GG

F

H

TT

ST

K

TM

G

G

G

G

4 ROK 71,0 kvm

GG

F

H

G

ST

TM TT

FK

TM TT

FK

G

G

G

ST

3 ROK 61,0 kvm

GG

3 ROK 62,5 kvm

H

G G G

G G

G

ST

TM TT

FK

TM TT

FK

G

G

G

ST

3 ROK 61,0 kvm

GG

3 ROK 62,5 kvm

H

G G G

G G



G

K0MBI
TM/TT

K/F

1 ROK 27,0 kvm

1
9
0
0

1700

K0MBI
TM/TT

K/F

1 ROK 27,0 kvm

G

BASLÄGENHET

TT

ST

K/F

TM

2 ROK 52,0 kvm

GGG

G

G

BASLÄGENHET

TT

ST

K/F

TM

2 ROK 52,0 kvm

GGG

G

G

TILLGÄNGLIGHETSMÖBLERADBASLÄGENHET

ROLF BERGSTEN

arkitekt rolf bergsten

070-6960700 ark.rolf.bergsten@telia.com

BET ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM

BETSKALA NUMMER

DATUM ANSVARIG

A3 = 1:200
A1 = 1:100

0 1 2 3 4 5

1:100

OXELÖSUND

A 8

LÄGENHETSMÖBLERING

2021-03-22

DEL AV STJÄRNHOLM 5:1

1 ROK

2 ROK

3 ROK 4 ROK

BASLÄGENHETER

3 ROK

1 ROK

1 ROK

1 ROK

BASLÄGENHETER TILLGÄNGLIGHETSMÖBLERADE

G

ST

TMTT

F K

G

G

3 ROK 62,5 kvm

H

G

G

G

ST

TMTT

F K

G

G G G

3 ROK 62,5 kvm

H

G

ST

K/F

K0MBI
TM/TT

1 ROK 36,0 kvm
G G

H

G

ST

K/F

K0MBI
TM/TT

1 ROK 36,0 kvm
G G

1
9
0
0

1700

H

BASLÄGENHETER

G

ST

K/F

K0MBI
TM/TT

1 ROK 36,0 kvm
G G

H

G

ST

K/F

K0MBI
TM/TT

1 ROK 36,0 kvm

GG

H

TILLGÄNGLIGHETSMÖBLERAD TILLGÄNGLIGHETSMÖBLERADE

TILLGÄNGLIGHETSMÖBLERADE

G

ST

K/F

K0MBI
TM/TT

1 ROK 36,0 kvm

GG

H

1
9
0
0

1700

G

ST

K/F

K0MBI
TM/TT

1 ROK 36,0 kvm
G G

1
9
0
0

1700

H

SJUKSÄNGSMÖBLERAD

STST

G

GÄLLER I TILLÄMPLIGA DELAR

GENERELL RITNING

G

TMTT

F K

G

ST

GGG

3 ROK 61,0 kvm

G G

TMTT

F K

G

ST

G

3 ROK 61,0 kvm

G

G

G

G

TMTT

F K

G

ST

GGG

3 ROK 61,0 kvm

G G

TMTT

F K

G

ST

G

3 ROK 61,0 kvm

G

G

G

TT

ST

K

TM

G

G

G

G

4 ROK 71,0 kvm

GG

F

H

TT

ST

K

TM

G

G

G

G

4 ROK 71,0 kvm

F

H

G G

BYGGLOV ETAPP 2



G

K0MBI
TM/TT

K/F

1 ROK 27,0 kvm

1
9
0
0

1700

K0MBI
TM/TT

K/F

1 ROK 27,0 kvm

G

BASLÄGENHET

TT

ST

K/F

TM

2 ROK 52,0 kvm

GGG

G

G

BASLÄGENHET

TT

ST

K/F

TM

2 ROK 52,0 kvm

GGG

G

G

TILLGÄNGLIGHETSMÖBLERADBASLÄGENHET

ROLF BERGSTEN

arkitekt rolf bergsten

070-6960700 ark.rolf.bergsten@telia.com

BET ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM

BETSKALA NUMMER

DATUM ANSVARIG

A3 = 1:200
A1 = 1:100

0 1 2 3 4 5

1:100

OXELÖSUND

A 7

LÄGENHETSMÖBLERING

2021-03-18

BYGGLOV

DEL AV STJÄRNHOLM 5:1

1 ROK

2 ROK

3 ROK 4 ROK

BASLÄGENHETER

3 ROK

1 ROK

1 ROK

1 ROK

BASLÄGENHETER TILLGÄNGLIGHETSMÖBLERADE

G

ST

TMTT

F K

G

G

3 ROK 62,5 kvm

H

G

G

G

ST

TMTT

F K

G

G G G

3 ROK 62,5 kvm

H

G

ST

K/F

K0MBI
TM/TT

1 ROK 36,0 kvm
G G

H

G

ST

K/F

K0MBI
TM/TT

1 ROK 36,0 kvm
G G

1
9
0
0

1700

H

BASLÄGENHETER

G

ST

K/F

K0MBI
TM/TT

1 ROK 36,0 kvm
G G

H

G

ST

K/F

K0MBI
TM/TT

1 ROK 36,0 kvm

GG

H

TILLGÄNGLIGHETSMÖBLERAD TILLGÄNGLIGHETSMÖBLERADE

TILLGÄNGLIGHETSMÖBLERADE

G

ST

K/F

K0MBI
TM/TT

1 ROK 36,0 kvm

GG

H

1
9
0
0

1700

G

ST

K/F

K0MBI
TM/TT

1 ROK 36,0 kvm
G G

1
9
0
0

1700

H

SJUKSÄNGSMÖBLERAD

STST

G

GÄLLER I TILLÄMPLIGA DELAR

GENERELL RITNING

G

TMTT

F K

G

ST

GGG

3 ROK 61,0 kvm

G G

TMTT

F K

G

ST

G

3 ROK 61,0 kvm

G

G

G

G

TMTT

F K

G

ST

GGG

3 ROK 61,0 kvm

G G

TMTT

F K

G

ST

G

3 ROK 61,0 kvm

G

G

G

TT

ST

K

TM

G

G

G

G

4 ROK 71,0 kvm

GG

F

H

TT

ST

K

TM

G

G

G

G

4 ROK 71,0 kvm

F

H

G G



 

Delegationsbeslut 1 (1) 

Datum  Diarienummer 
2021-05-03  MEX.2021.53   

 

 

 

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

Höjdgatan 26 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 
 mex@oxelösund.se 
 

 

Kommunstyrelseförvaltningen 
 
 

 
 

Yttrande bygglovsremiss 
 
Ärendenummer: BYGG.2021.136 
Fastighetsbeteckning:  STJÄRNHOLM 5:1  
 
Markägarens representant godkänner bygglovsärende BYGG.2021.136 enligt 

redovisade ritningar. Handlingarna överensstämmer med den Markanvisning som 

är tilldelad Acasa Bostad AB. 

 
Maria Malmberg  
Mark- och exploateringsstrateg  
 



-------- Ursprungligt meddelande --------
Ämne: Yttrande gällande nybyggnad av flerbostadshus, Stjärnholm 5:1
MOV.2021.319
Datum: 2021-05-04 11:13
Avsändare: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen <miljo@oxelosund.se>
Mottagare: "Niklas Eriksson" <info@nebyggprojekt.se>

Hej Niklas!

Här kommer lite tankar och funderingar från Miljöenheten gällande byggnationen vid
Inskogen (Stjärnholm 5:1)

Jag har tittat i artportalen för att se om det finns några skyddade arter i området, det
fanns det inte. Det fanns ett par rödlistade arter i områdena runtomkring, så hänsyn
och försiktighet till omkringliggande natur bör råda under byggnation.

Vi på miljöenheten undrar även om man provtagit marken för att undersöka om det
finns några föroreningar på platsen? Det har tidigare varit en åker så rester från
bekämpningsmedel skulle kunna finnas på platsen. Det är även ett väldigt sankt
område där föroreningar som sprids med vatten kan ha ansamlats.

Dnr:  MOV.2021.319

Ärende:  Remiss gällande nybyggnad av flerbostadshus, Stjärnholm 5:1

Med vänliga hälsningar,

Anneli Alfredsson
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Oxelösunds kommun 613 81 Oxelösund
Besöksadress Höjdgatan 26
Telefon 0155-380 00 (växel)

Miljöenheten har telefontider mellan kl. 09.00-11.00 mån-fre.

Vi behandlar dina personuppgifter enligt www.oxelosund.se/gdpr

Ärende hos kommunen: MOV.2021.319
Mottagare: Niklas Eriksson[info@nebyggprojekt.se]



 

Meddelande 1 (3) 
Datum  
2021-05-05  
 

 

 

 
 Postadress 
 

Besöksadress Telefon E-post/Webb Org.nr. 
Oxelö Energi AB 
613 81 Oxelösund 

Sjögatan 28 0155-388 00 (vxl) kundcenter@oxelosund.se 
www.oxeloenergi.se 

556070-9429 
 

 
 

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 Acasa Bostads ansökan om byggnation för 
flerbostadshus i Oxelösunds kommun (DNR.2021.136).  
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. 
Renhållningsansvarig rekommenderar bolaget 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 på OEAB har inga invändningar på beslut gällande 
val av två (2) stycken miljöhus för avfallshanteringen vid nybyggnationen av 
bostäder, 1 miljöhus per 50 lägenheter cirka. Däremot lämnas följande 
förslag och rekommendationer för avfallshanteringen.  
Hur bolaget, som i detta fall är Acasa Bostäder, väljer att utforma och 
placera de tilltänkta avfallsutrymmena 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 diverse avfallsutrymmen. I de fall 
som avfallsutrymmena inte uppfyller de krav som förekommer i 
arbetsmiljölagen, kan arbetsmiljöverket förbjuda arbetsgivaren att bedriva 
avfallshämtning på den specifika platsen.   
Varje kommun har sina egna avfallsföreskrifter som till exempel beskriver 
hur avfallet ska sorteras och vem som ansvarar för avfallsbehållare. 
Gällande Oxelösunds kommun ansvarar OEAB för hushållsavfallets 
uppkomst i hushåll, verksamheter samt samfälligheter. Broms Renhållning 
AB (BRAB) kör hushållsavfall på uppdrag av OEAB. Därefter står det fritt 
för fastighetsägare att tillhandhålla tjänster från andra entreprenörer 
avseende andra fraktioner, exempelvis papper, plast samt metall. BRAB 
tillhandhåller hämtning av tidigare nämnda fraktioner som inte omfattas av 
kommunalt ansvar. Viktigt att ha i åtanke vid utformning är att det är ett 
lagkrav det ska finnas plats för avfallssortering i varje lägenhet.  
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Oxelösunds kommun har idag krav på insamling av rest- och matavfall. 
Däremot bör fastighetsägaren se till möjligheterna att tillhandhålla sortering 
av fler fraktioner vid val av miljöhus. Renhållningsansvarig rekommenderar 
därmed att följande fraktioner förutom rest- och matavfall ska finnas i 
miljöhusen: 

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

Grovavfall kan ta väldigt mycket plats och är vanligtvis inte en fraktion som 
brukar rekommenderas om platsbrist råder. Det är vanligt förekommande 
att grovavfall ”brer” ut sig i avfallsutrymmena därav kan det föreligga 
intresse för entreprenören att iordningställa ett särskilt rum för grovavfall, 
förutsatt att det inte blir ett ”deponi rum”. Grovavfall kan lämnas in på 
återvinningscentralen belägen på Föreningsgatan 45 i kommunen.  
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 residenterna bott på platsen ett tag för 
att se hur vare fraktion ter sig. Med hjälp av avfallstrender går det att utläsa 
att papper- och plastförpackningar ökar medan returpapper minskar, vilket 
troligtvis grundar sig i att pappersfakturor-/tidningar finns tillgängligt online 
samt att handeln av returpapper minskar.  
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. 
I Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen beskrivs det lagkrav som bör 
följas för att placeringen av miljöhusen ska bli godkända.  
Andra aspekter 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 en aspekt viktig att belysa, främst för residenterna på 
bottenvåning samt nära hämtning/lämningsplats. Svårt att enligt kartan tyda 
avståndet mellan miljöhus och fastighet, men en rekommendation är att de 
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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 boende och entreprenörer ska ha tillgång till 
husen. Tänk på att undvika trösklar och ramp. Skulle ramp nödvändigtvis 
behövas finns det flertalet riktlinjer att tillgodose som berör lutning, bredd 
och halkskydd.  Avseende skyltning finns det väldigt gedigna skyltsystem 
att hämta hos Avfall Sverige, FTI samt SanSac.  
Transportvägarnas utformning är en viktig aspekt 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 avstånd 
från exempelvis lekparker, förskolor, gång-/cykelbanor. Korrekta mått 
gällande svängradie, uppställningsplats etc. för renhållningsfordon finner ni 
i handboken.  
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.  
För att sammanfatta så finns det många riktlinjer att ta hjälp av vid 
byggnation av miljöhus eller dylikt. Därför rekommenderas ett platsbesök 
tillsammans med OEAB och Acasa Bostad som planerar att genomföra 
projektet. Vill även belysa vikten av att läsa igenom Oxelösunds kommuns 
renhållningsordning samt avfallsföreskrifter, för att på så vis undvika 
eventuella missförstånd gällande avfallshanteringen i kommunen.  
 
Sofia Rappestad 
Miljö-och renhållningschef OEAB 
2021-05-05 
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Yttrande angående ÄrendeMening på fastigheten Fastighet med adressen Adress.

Delgivna fastigheter:
Stocken 1
Stocken 2
Stocken 3
Stocken 4
Stocken 5
Stocken 6
Stocken 7 j
Stocken 8
Snåret 1
Snåret 2
Stenen 1
Stenen 2
Stenen 3
Stenen 4
Stenen 5

OBS! Markera ovan DIN fastighet gällande grannyttrandet.

D Vi har ingenting att erinra mot föreslagen åtgärd.
^Vi har synpunkter på föreslagen åtgärd. Se nedanstående text.
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Oxelösund
Begäran om grannyttrande

Datum

2021-05-27

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

Ärendenummer:

Fastighet:

BYGG. 2021. 136

STJÄRNHOLM 5:1

Grannhörande

Wahl, Kurt Mikael

ISAKSLUNDSVÄGEN 73
61338 OXELÖSUND

t---

Hej, ^

Vi har fått in en ansökan om bygglov för byggnation av flerbostadshus. Eftersom åtgärden
enligt ansökan innebär en mindre avvikelse från detaljplanens bestämmelser ges du som
angränsande fastighetsägare möjlighet att inkomma med synpunkter gällande åtgärden
innan vi fattar ett beslut. Dina eventuella synpunkter ska vara inskickade till oss senast
2021-06-17.

Ärendet övergripande
Ansökan avser nybyggnad av 6 flerbostadshus i två våningar med en byggnadsarea pé 5
124 m2. Bostadshusen rymmer sammanlagt 106 lägenheter med storlekar från 1 - 4 rök.

Byggnadens utformning och placeringframgér av handlingar som finns på
Oxelösund. se/synpunkterbygglov.

Beskrivning avvikelse
l anslutning till trapphus och hiss uppförs förråd avsedda för rullstol och barnvagn, vardera
ca 11 m2. Fyra av de sex redovisade förråden hamnar helt eller delvis på mark som enligt
gällande detaljplan inte får bebyggas.

Upplysningar
Som berörd sakägare får du här tillfälle att yttra dig om den bifogade ansökan, enligt 9 kap.
25 § Plan- och bygglagen (2010:900), PBL Ditt yttrande ska vara Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda senast 2021-06-17.

Ditt yttrande kan skickas via e-post till bvaci(5)oxelosund. se Glöm inte att ange
ärendenummer, namn på de som yttrar sig (om fler än 1) samt din egna
fastighetsbeteckning. Om du hellre vill kan du posta det i det förfrankerade kuvert som
bifogas detta brev. Nedan finner ni en blankett att kan fylla i för ditt yttrande. Vill ni inte
använda denna går det lika bra med ett separat dokument.

Vid frågor kring detta brev, kontakta ärendets handläggare. Vill du ha dokumenten
hemskickade kontakta miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Med vänlig hälsning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

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



Oxelösund
Begäran om grannyttrande

Datum

2021-05-27

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

Ärendenummer:

Fastighet:

BYGG. 2021. 136

STJÄRNHOLM 5:1

Lantz,Daniel Christer Ivan

ISAKSLUNDSVÄGEN 63
61338 OXELÖSUND

Grannhörande

Hej,

Vi har fått in en ansökan om bygglov för byggnation av flerbostadshus. Eftersom åtgärden
enligt ansökan innebär en mindre avvikelse från detaljplanens bestämmelser ges du som
angränsande fastighetsägare möjlighet att inkomma med synpunkter gällande åtgärden
innan vi fattar ett beslut. Dina eventuella synpunkter ska vara inskickade till oss senast
2021-06-17.

Ärendet övergripande
Ansökan avser nybyggnad av 6 flerbostadshus i två våningar med en byggnadsarea på 5
124 m2. Bostadshusen rymmer sammanlagt 106 lägenheter med storlekar från 1 - 4 rök.

Byggnadens utformning och placeringframgår av handlingar som finns på
Oxelösund. se/synpunkterbygfllov.

Beskrivning avvikelse
l anslutning till trapphus och hiss uppförs förråd avsedda för rullstol och barnvagn, vardera
ca 11 m2. Fyra av de sex redovisade förråden hamnar helt eller delvis på mark som enligt
gällande detaljplan inte får bebyggas.

Upplysningar
Som berörd sakägare får du här tillfälle att yttra dig om den bifogade ansökan, enligt 9 kap.
25 § Plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Ditt yttrande ska vara Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda senast 2021-06-17.

Ditt yttrande kan skickas via e-post till byQo@oxelosund.se Glöm inte att ange
ärendenummer, namn på de som yttrar sig (om fler än 1) samt din egna
fastighetsbeteckning. Om du hellre vill kan du posta det i det förfrankerade kuvert som
bifogas detta brev. Nedan finner ni en blankett att kan fylla i för ditt yttrande. Vill ni inte
använda denna går det lika bra med ett separat dokument.

Vid frågor kring detta brev, kontakta ärendets handläggare. Vill du ha dokumenten
hemskickade kontakta miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Med vänlig hälsning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Postadress
Oxelösunds kommun

613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324
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Yttrande angående ArendeMening på fastigheten Fastighet med adressen Adress.

Delgivna fastigheter:
Stocken 1
Stocken 2
Stocken 3
Stocken 4
Stocken 5
Stocken 6
Stocken 7
Stocken 8
Snåret 1
Snåret 2
Stenen 1
Stenen 2
Stenen 3
Stenen 4
Stenen 5

OBS! Markera ovan DIN fastighet gällande grannyttrandet.

a Vi har ingenting att erinra mot föreslagen åtgärd.
y\ har synpunkter på föreslagen åtgärd. Se nedanstående text.
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Vad händer med cykelbanan som idag går längs Sundavägen?
. Cykelbanan används idag flitigt för cykelpendlare till och från Nyköping.
. Många barn och ungdomar använder cykelbanan för att komma till olika aktiviteter, så

som skola, kompisar och till Stjärnholm för bland annat ridning, bad och andra
aktiviteter.

. Enligt bygglovet ser det ut som att barn nu kommer förväntas cykla på en bilväg
genom det nya området innan de kommer tillbaka till en dedikerad cykelväg.

Avgaser från parkering
. På sidan mot inskogen så kommer en parkeringsplats för 18 bilar finnas. Att sätta en

parkeringsplats så nära en befintlig fastighet kommer ge sämre luftkvalitet. Framförallt
på vintern då många bilar står på tomgång för att frosta av samt värma upp kupén.
Eftersom avgaser stiger kommer dessa främst att drabba de som redan bor i
villaområdet ovanför.

En gammal ek kommer behöva tas ner
. Idag står en väldigt stor och gammal ek på norra norra sidan om stigen söder om

Stocken 6. Enligt bygglovet så ska där istället en parkeringsplats byggas.
. För många barnfamiljer som går längs sörmlandsleden är området kring eken idag en

naturlig plats för paus och lek.

Bevara attraktiva områden

. Oattraktiv arkitektur skapar ett oattraktivt område.15 Oattraktiva områden motverkar
tyvärr integration som har en nyckelroll för att skapa trygga områden och därmed
städer. Det är därför viktigt att nya byggnader är attraktiva och passar in med befintlig
arkitektur i området, inskogen är präglad av fina villor med amerikansk inspiration. Se
Bild 1 i Bilaga 6 för exempel hur tidigare hus av denna byggherre med liknande
planritning ser ut efter uppförande.

. Nybyggnationen känns som en kortvarig lösning på ett långvarigt problem, främst på
grund av byggets utformning och placering. Vi har svårt att se att dessa byggnader
kommer att åldras väl. Kommunen har tidigare fått kritik gällande underhåll av
fastigheter. 16

Namn:

.

^:^o^...... LÄn±%.........j^4^^
Datum:

... ^l1. '.Q<0. '.OC)....
Fastighet:

.

S'ID. C. l(. 6^... L...

15 Se bilaga 4 & 5
Källa: httDS://arkitekten. se/debatt/utan-lanasiktia-strateai-ar-vi-domda-att-misslvckas/
Källa: https://www. dagenssamhalle. se/samhalle-och-valfard/stadsbyggnad/gor-inte-om-
misstagen-i-miljonprogrammeV

16 Källa: httDs://sveriaesradio. se/artikel/stora-brister-i-oxelosund-oberoende-aransknina-tillsatts



Bilagor

Bilaga 1, Synpunkter från 3 st privatpersoner samt Miljöenheten Oxelösunds kommun.
Hämtat ur Utställningsutlåtande Oxelösund 2030

Speciellt tycker jag planerna för Inskogen är tveksamma och jag tycker inte det klart
framgår i detaljplanen hur mycket hänsyn som kommer tas till skogen. Skogen väster
om befintlig bebyggelse i Inskogen anser jag har ett högt naturvärde och bör bevaras.
Jag tycker det finns stora möjligheter att utveckla skogen i Inskogen för friluftslivet
genom att t ex förbättra och markera vandringsleder, informationstavlor mm.

Svar: Synpunkten anses delvis tillgodosedd på grund av utpekande av grön
infrastruktur och delvis inte tillgodosedd på grund av befintlig detaljplan som medger
bostadsbyggande vid Inskogen. Dock ska hänsyn tas till värdefull natur i området.

Privatperson 3

Jag blir också mkt orolig när ni börjar prata om Inskogen som en möjlighet till område
med förskola e. t. c. Runt området med villor i Inskogen finns mkt fin skog och fina stigar
som jag själv och många andra uppskattar. Jag skulle vilja se en beväring av detta
skogsområde istf utbyggnad av bostäder där man inte se till dessa naturvärden. Det
vore sorgligt om detta hände. Däremot kan jag förstå och till och med tycka om
förslaget om Sunda, att man kanske utökar och förtätar detta område med bebyggelse
samt ngt litet centrum.

Svar: Gällande Qetaljplan medger förskola och det finns ett stort behov av nya
förskoleplatser. l framtiden kan det bli aktuellt men det finns idag inga sådana planer.
Vid byggnation tas hänsyn till värdefull natur. Synpunkten tillgodoses inte,

Privatperson 4

Utterkärret, område 45:
Området består idag av orörd skog och sumpmark och hyser många arter som är
beroende av en sådan livsmiljö, bland annat Större vattensalamander. l
"Naturvårdsplan för Oxelösunds fastland, 2011-09-20" bedöms Träskbacken-
Utterkärret och Inskogens östra del bevaras för fri utveckling på grund av dess höga
naturvärden. Det är viktigt att bevara området orört och inte tillåta bebyggelse eller
annan exploatering och där naturmark är den självklara markanvändningen.

Trots att Danviksvägen skiljer Utterkärret och Inskogen, område 1, måste dessa
områden ses som ett sammanhängande naturområde. Området utgör en viktig
spridningskorridor tillsammans med de smala ängar som sluttar ner mot viken i Danvik,
vilket också utgör den enda obrutna kvarvarande naturmarken genom området till
havet.

Det är därför oerhört viktigt att kommunen arbetar för att stärka skyddet det orörda
Utterkärret, område 45, och de södra delarna av Inskogen, område 1.

Svar: Synpunkten anses delvis tillgodosedd då Utterkärret förblir grönområde med
viktig natur. Dock markeras fortfarande Inskogen som stadsbygd, men med hänsyn till
viktiga naturvärden.

Privatperson 5



Sundaområdet har redan i dag en tät bebyggelse. Det är viktigt med en varsam
eventuell expolatering av de få kvarvarande grönområden så man inte förstör en
fungerande grönstruktur/närströvområden för de boende.
Vid Inskogen finns det äldre detaljplaner som inte tar hänsyn till de naturvärden som
utvecklats. Med anledning av detta anser MSF-Miljö det behöver tas ett omtag
avseende detaljplanerna. Likaså bör man noga utreda eventuell fortsatt expolatering
inom område 1 på sidan 17 så att inga värdefulla natur- eller friluftsvärden går
förlorade.

Svar: Synpunkten angående omtag av gällande detaljplaner beaktas i framtida
planarbete men hanteras inte i översiktsplanen. Därför tillgodoses inte synpunkten.

Miljöenheten, Oxelösundskommun

Bilaga 2, Hämtat ur NÄRSTFtÖVOM RÅDEN l OXELÖSUNDS KOMMUN

Ej upptagna som särskilda områden, men väsentliga för fhluftslivet i kommunen är de olika
leder som tums i och utanför tätorten. Mycket värdefulla är Sörmlandsleden, som är vitt
förgrenad och som leder genom ett flertal av de tätortsnära skogarna och Hälsans stig - som
är en vandringsled med en utsträckning runt de inre stadsdelarna. Av stor betydelse är också
det omfattande nät av cykelvägar som inte bara förbmder olika stadsdelar utan också leder
tätortsboma ut till mer perifera delar som Femöre, Jogersö och Stjämliolm.

I arbetet med den fördjupade översiktsplanen är det angeläget att stor hänsyn tas till de
områden som för friluftslivet och naturvården är betydelsefulla for dem som bor i tätorten. En
förtätning av bebyggelsen kan få till konsekvens att närströvområdena minskar i areal och att
de positiva hälsoeffekter dagens grönstruktur genererar kan reduceras. För Oxelösund som är
en ort med tung industri, är det särskilt viktigt att bevara skogen som gröna lungor i tätorten.

Förord

Bilaga 3, Hämtat ur NÄRSTRÖVOM RÅDEN l OXELÖSUNDS KOMMUN

13. Inskogen väster om Inskogsvägen
KARTAS

6507956/1571439 N: 2p F: 2p Tot: 6p

Väster om Inskogsleden ligger ett skogsparti som sträcker sig bort mot Stjämholm. I östra
delen växer hällmarkstallskog med inslag av mossig barrblandskog, i övrigt medelålders
tallskog på moränmark med uppstickande hälhnarkspartier. I ett steåk med fuktig granskog
växer brokspindelskivling - en vackert rödprickig svamp som är ovanlig i länet.

I den centrala delen är skogen kalawerkad med ett fåtal frötallar sparade. En mindre
talknosse finns i anslutning till hygget och här kan man hitta typiska mosseväxter som
skvattram, tuvull, ljung och nordkråkbär.

Skogen är som strövområde idag av mindre betydelse men ett flertal stigar tyder på att
den då och då nyttjas, åtminstone av de närboende. I anslutning till området går en
frekventerad cykelväg. Skogen har god svamp- och bärtillgång och potentiellt värde som
strövskog. Större delen av området omfattas av detaljplan

Områdesbeskrivning



Bilaga 3, Hämtat ur NÄRSTRÖVOM RÅDEN l OXELÖSUNDS KOMMUN

14. Inskogens östra del
KARTAS

6507897/1571361 N: 2p F: lp Tot: 4p

Inskogen närmast Isakslund har en varierande vegetation med dels unga, tätvuxna
tallbestånd dels sänka, mer lövrika partier med en ört-gräsrik flora. Närmast vägen ligger en
dikad gran-björksumpskog med massvis av ormbunkar. Bland dessa märks högväxta arter
som lundbräken, majbräken, nordbräken och träjon men det finns också skogsbräken,
hultbräken och ekbräken. Även i övrigt är floran i denna sumpskog av botaniskt intresse med
bland annat ask, hägg, tysklönn, lönn och hassel i buskskiktet samt hässlebrodd, trolldruva,
smålånke och rankstarr bland markens örter och gräs. Väster om villorna vid Isakslundsvägen
är skogen mosaikartad med en olikåldrig, cirka 50-årig tallskog på en matta av blåbärs- och
lingonris omväxlande med små lavrika hälhnarkspartier. I brynen mot söder finns ett lövrikt
bestånd med 100-åriga ekar.

Små stigar finns närmast bebyggelsen och i söder och väster passerar Sörmlandsleden.
Längst i norr gränsar området till en cykelväg, som förbinder Peterslund med Stjämholm.
Området tycks vara mycket extensivt utnyttjat, vilket sannolikt beror på skogstillståndet med
företrädesvis unga, likåldriga planteringar och delvis svårframkomliga sumpskogar. Det
förekommer också buller från trafiken på motorvägen norröver. Större delen av området, norr
och öster om Sörmlandsleden, omfattas av detaljplan, varför ovanstående beskrivning får
tjäna som historisk dokumentation. De delar av Inskogen, som inte omfattas av detaljplan,
kommer i framtiden emellertid få ökad betydelse som fi-iluftsskog.

Områdesbeskrivning

Bilaga 4, Hämtat ur debattartikeln "Utan långsiktig strategi är vi dömda att misslyckas"

Karin Milles träffar huvudet på spiken när hon skriver: "Att gynna en aktör genom att tillåta hus som

försämrar eller förvanskar en plats missgynnar ju även näringslivet som kollektiv i långa loppet."
och "Det som byggs ska väl ändå berika stadsrummet, inte försämra? Fortsätter vi på den här banan
kommer höga värden att gå förlorade, såväl kulturhistoriska, upplevelsemässiga som
rent långsiktigt fastighetsekonomiska. " Märkligt nog är det här samhällsekonomiska

självskadebeteendet i dag ändå normen snarare än undantaget.

Det existerar i dag inte något övergripande kvalitetsfokus och levande kvalitetsdiskussion i

kommunernas politiska arbete. Att i utlovad takt beta av uppsatta produktionsmål förefaller från

politiskt håll överordnat aUt annat. Och då tillåts allt för många förslag som sönderkompromissats,
eller för den delen aldrig haft några som helst kvalitets- och gestaltningsmässiga ambitioner, slinka
igenom ut på det sluttande planet.

Emma Jonsteg, Vd Utopia arkitekter



Bilaga 5, Hämtat ur opinionsmaterialet Gör inte om misstagen i miljonprogrammet

All statistik visar att behovet av nya bostäder är skriande. Sveriges
Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) räknade i våras ut att det finns ett behov av

436 ooo nya bostäder till och med år 2020. Förra året tvingades över 350 ooo

studenter tävla om ungefär 80 oo o studentbostäder och Boverket uppskattar nu

att behovet av bostäder för personer som beviljats uppehållstillstånd till drygt 38
ooo bostäder per år 2015 och 2016.

Detta har fått kommuner runt om i landet att snegla på modulhus,

containerlösningar och paviljonger, oftast av tillfällig karaktär. Men tillfälliga

boenden tenderar ofta bli permanenta när behoven av dem är just permanenta.

Och då blir även ogenomtänkta, dåliga boendemiljöer permanenta.

Modulhus för fler bostäder är en nödlösning. Bostadsbristen är förvisso akut,

men den är också ett faktum på lång sikt. Efterfrågan är inte tillfällig, den kommer

inte att gå över. Och långsiktiga problem kräver långsiktiga lösningar.

Sara Haasmark, vd Samhällsbyggarna

Bilaga 6, Hämtat från acasa.se

Bild 1, Liknande byggnader från samma företag
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Oxelösund
Begäran om grannyttrande

Datum

2021-05-27

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

Ärendenummer:

Fastighet:

BYGG. 2021. 136

STJÄRNHOLM 5:1

Lantz,Frida Linnea

ISAKSLUNDSVÄGEN 63
61338 OXELÖSUND

Grannhörande

Hej,

Vi har fått in en ansökan om bygglov för byggnation av flerbostadshus. Eftersom åtgärden
enligt ansökan innebär en mindre avvikelse från detaljplanens bestämmelser ges du som
angränsande fastighetsägare möjlighet att inkomma med synpunkter gällande åtgärden
innan vi fattar ett beslut. Dina eventuella synpunkter ska vara inskickade till oss senast
2021.06-17.

Ärendet övergripande
Ansökan avser nybyggnad av 6 flerbostadshus i två våningar med en byggnadsarea på 5
124 m2. Bostadshusen rymmer sammanlagt 106 lägenheter med storlekar från 1 -4 rök.

Byggnadens utformning och placeringframgår av handlingar som finns på
Oxelösund. se/synpunkterbyggtov.

Beskrivning avvikelse
l anslutning till trapphus och hiss uppförs förråd avsedda för rullstol och barnvagn, vardera
ca 11 m2. Fyra av de sex redovisade förråden hamnar helt eller delvis på mark som enligt
gällande detaljplan inte får bebyggas.

Upplysningar
Som berörd sakägare får du här tillfälle att yttra dig om den bifogade ansökan, enligt 9 kap.
25 § Plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Ditt yttrande ska vara Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda senast 2021-06-17.

Ditt yttrande kan skickas via e-post till bvaa@oxelosund.se Glöm inte att ange
ärendenummer, namn på de som yttrar sig (om fler än 1) samt din egna
fastighetsbeteckning. Om du hellre vill kan du posta det i det förfrankerade kuvert som
bifogas detta brev. Nedan finner ni en blankett att kan fylla i för ditt yttrande. Vill ni inte
använda denna går det lika bra med ett separat dokument.

Vid frågor kring detta brev, kontakta ärendets handläggare. Vill du ha dokumenten
hemskickade kontakta miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Med vänlig hälsning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Postadress
Oxelösunds kommun
61381 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon

0155-380 00 (vx)
Webb/E.post
www. oxelosund. se
bygg@oxelosund.se

Org.nr
212000-0324



Begäran om grannyttrande

Datum

2021-05-2709:33:09

8(50)

Yttrande angående ArendeMening på fastigheten Fastighet med adressen Adress.

Delgivna fastigheter:
Stocken 1

Stocken 2/,
Stocken 3
Stocken 4
Stocken 5
Stocken 6
Stocken 7
Stocken 8
Snåret 1
Snåret 2
Stenen 1
Stenen 2
Stenen 3
Stenen 4
Stenen 5

OBS! Markera ovan DIN fastighet gällande grannyttrandet.

a Vi har ingenting att erinra mot föreslagen åtgärd.
^Vi har synpunkter på föreslagen åtgärd. Se nedanstående text.

.
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Hej!

Kommunen överväger att ge bygglov för 106 nya hyresrätter med 1 -4 rök precis söder om
Inskogen. Här har du din chans att göra din röst hörd!

Vi tycker att placeringen och utformandet av bygget känns ogenomtänkt, dessutom vill de
bygga utanför den gällande detaljplanen vilket vi inte håller med om. Vi har därför
sammanställt ett dokument på separat papper där vi listar våra argument mot att bevilja
bygglov. Mer information finns på kommunens hemsida https://www.oxelosund.se/
synpunkterbygglov

Läs gärna argumenten och underteckna blanketten om Grannhörande om du/ni håller
med. Om du/ni håller delvis med går det bra att stryka de punkter du/ni inte håller med
om för att sedan underteckna blanketten.

Det är av stor vikt att du som undertecknar fyller i:
. Namn
. Datum & Ort
. Fastighetsbeteckning

Bor ni flera i hushållet och delar åsikt kan ni skriva flera namn per blankett.

Fastighetsbeteckning för din bostad hittar du lättast på https://karta. oxelosund. se/.
Behöver du hjälp att ta fram din fastighetsbeteckning går det bra att kontakta Sofia eller
César.

När den undertecknade blanketten med argument är redo att skickas in kan du göra
något av följande alternativ:

- Posta det till
Oxelösunds kommun
SVARSPOST
2009 4565
613 20 Oxelösund

- Scanna och maila till bvaa@oxelosund.se

- Lämna i vår brevlåda så att vi kan posta det

- Kontakta oss så kommer vi förbi och hämtar samt postar
César - 072 305 0550
Sofia-076 166 9071

Sista inlämningsdag för synpunkter till kommunen är 2021-06-17

Vänliga hälsningar,
Sofia och César
Isakslundsvägen 69



Fastighet:
Ärendenummer:

Stjärnholm 5:1
BYGG.2021.136

Jag anser att nedanstående argument är anledning till att ej bevilja bygglov med
diarienummer BYGG. 2021. 136.

Argument

. Värdeminskning på nuvarande fastigheter
. Trädlinjen mellan Inskogen och sundavägen är en vacker utsikt, döljer bilväg samt

bidrar till en minskad bullernivå. Om skogen tas ner så kommer det högst troligen
påverka värdet på existerande fastigheter negativt.

. Ytterligare exploatering av natur i närområdet
. l det tänkta området för nybygget rör sig idag många olika djurarter. Man har bland

annat Kunna skåda flertalet rådjur, ekorrar, fasaner, hackspettar och igelkottar. Grannar
i närområdet har redan märkt en störning i djurlivet till följd av den röjning som gjorts
på grund av sjuka träd i området.

. När man befinner sig i det tänkta området för nybygget, särskilt längs med
sörmlandsleden, kan man i dag ta del av den kör av fågelsång som skogen bjuder på.
Lyssnar man riktigt noga kan man dessutom urskilja att det är flertalet olika fågelarter
bara baserat på dess sång, vilket är en naturupplevelse i sig. Vi befarar att denna
avstressande miljö kommer att påverkas starkt negativt om området går miste om den
mångfald av fågelarter som lever där idag.

. Det finns redan outnyttjad exploaterad mark i närområdet där det är röjt för bland
annat en bilväg att kunna gå parallellt med motorvägen.

. Det har sedan tidigare visats intresse för att bevara inskogen som den är idag i sin
helhet. Flertalet har uttryckt sin oro över ytterligare exploatering av skog och
förstörelse av stigar.1

. Intrång på Sörmlandsleden
. Leden är ett viktigt rekreationsområde för boende i både när- och angränsande

områden. Leden nyttjas bland annat för:2
. Promenader

. Löpning

. Hundrastning

. Längdskidåkning vintertid
. Leden knyter även samman, genom ett bilfritt stråk, områden då många nyttjar leden
för att ta sig vidare till närliggande områden för bland annat:3
. Bär- och svampplockning

1 Se bilaga 1
Källa: https://www. oxelosund. se/download/18. 553838ea17305720c321 c64e/1597731 436589/
Utställningsutlåtande.pdf

2 Se bilaga 2
Källa: https://www. oxelosund. se/download/18. 4baadc3b174afc852bc161 e/1600759757956/
Närströvområden%20i%200xelösunds%20kommun. pdf

3 Se bilaga 3
Källa: https://www. oxelosund. se/download/18. 4baadc3b174afc852bc161 e/1600759757956/
Närströvområden%20i%200xelösunds%20kommun. pdf



. Havsbad

. Allmän natur- och skogsvistelse, vilket bidrar till minskad stress och därmed
minskad psykisk ohälsa i samhället som helhet.4

Ar efterfrågan verkligen tillräckligt stor för att motivera nybygget?
. Det planerades nya bostäder på Sjögatan som tidigare låg ute till försäljning på

Hemnet men som nu är bortplockade. 5
. Det planerades Kedjehus i norra Peterslund.6
. Det finns redan tomma objekt i Oxelösund.7

. Bygget på Femöre blir mindre än planerat, s

. Tomma hustomter i Inskogen samt exploaterad mark bortanför Granvägen i
Inskogen.

. Tom hustomt på Lastudden.

. Tomma hustomter i Peterslund.

. Det finns även flera pågående byggnadsprojekt i Oxelösund.9
. Nya kedjehus i Stenviksgränd. 10
. Nya hyresrätter på Stenvikshöjden (gräsytorna uppe vid cykelbanan på vägen till

Jogersö).11
. Nya radhus på Stenvikshöjden (bakom där det idag är vinterförvaring av båtar)12
. Nya bostadsrättslägenheter nere på gamla parkeringen till Ramdalshamnen på

vägen till Jogersö.
. Nya bostadsrätter längs Femörekanalen.13
. Ombyggnation av Prisman skall ge 48 nya hyresrätter. 14

4 Källa: https://www.slu.se/globalassets/ew/ew-centrala/forskn/popvet-dok/faktaskoa/
faktaskoa09/faktaskoa 04 2009. pdf
Nämns även i bilaga 2

5 Källa: https://www.oxelosund.se/bygga-bo-och-miljo/bo-i-oxelosund/har-kan-du-bo (Radhus på
Sjögatan, leder ej till specifikt objekt)
Källa: https://titanbygg. se/project/brf-sjogatan/ (otydligt om det var dessa eller föregående hus
som gäller, hittar ingen information om detta)

6 Källa: https://www. oxelosund. se/bygga-bo-och-miljo/bo-i-oxelosund/har-kan-du-bo (Hedjehus
norra Peterslund, leder till tom länk)

7 Källa: https://www.oxelosund.se/byQ ga-bo-och-miljo/bo-i-oxe]osund/lediaa-tomter

8 Källa: https://byggprojekt. byggfakta. se/planerade/alla/alla/sodermanlands-lan/oxelosund (se
punkt Nybyggnad av flerbostadshus i Oxelösund Etapp 2 samt Etapp 3)

9 Källa: https://www.hsb.se/press1/pressmeddelanden/pressmeddelande/?
pid=2924928&setid=130483

10 Källa: http://stenviksarand. se

11 Källa: https://www.oxelosund.se/nyheter/nyheter/2020-11 -24-nu-borjar-bvaaet-av-hvresratter-
vid-stenvikshoiden

12 Källa: https://anebyhusgruppen. se/byggprojekt/kommande-projekt/oxelosund-stenvikshojden/

13 Källa: https://peabbostad. se/projekt/sodermanland/femorekanalen/

14 Källa: https://www.kustbostader.se/kubo-oxen/kustbostader/lokaler/nu-bygger-vi-nytt-i-
prisman



Vad händer med cykelbanan som idag går längs Sundavägen?
. Cykelbanan används idag flitigt för cykelpendlare till och från Nyköping.
. Många barn och ungdomar använder cykelbanan för att komma till olika aktiviteter, så

som skola, kompisar och till Stjärnholm för bland annat ridning, bad och andra
aktiviteter.

. Enligt bygglovet ser det ut som att barn nu kommer förväntas cykla på en bilväg
genom det nya området innan de kommer tillbaka till en dedikerad cykelväg.

Avgaser från parkering
. På sidan mot inskogen så kommer en parkeringsplats för 18 bilar finnas. Att sätta en

parkeringsplats så nära en befintlig fastighet kommer ge sämre luftkvalitet. Framförallt
på vintern då många bilar står på tomgång för att frosta av samt värma upp kupén.
Eftersom avgaser stiger kommer dessa främst att drabba de som redan bor i
villaområdet ovanför.

En gammal ek kommer behöva tas ner
. Idag står en väldigt stor och gammal ek på norra norra sidan om stigen söder om

Stocken 6. Enligt bygglovet så ska där istället en parkeringsplats byggas.
. För många barnfamiljer som går längs sörmlandsleden är området kring eken idag en

naturlig plats för paus och lek.

Bevara attraktiva områden
. Oattraktiv arkitektur skapar ett oattraktivt område. 15 Oattraktiva områden motverkar

tyvärr integration som har en nyckelroll för att skapa trygga områden och därmed
städer. Det är därför viktigt att nya byggnader är attraktiva och passar in med befintlig
arkitektur i området. Inskogen är präglad av fina villor med amerikansk inspiration. Se
Bild 1 i Bilaga 6 för exempel hur tidigare hus av denna byggherre med liknande
planritning ser ut efter uppförande.

. Nybyggnationen känns som en kortvarig lösning på ett långvarigt problem, främst på
grund av byggets utformning och placering. Vi har svårt att se att dessa byggnader
kommer att åldras väl. Kommunen har tidigare fått kritik gällande underhåll av
fastigheter. 16

ötoLk^A.....^

1s Se bilaga 4 & 5
Källa: httDS://arkitekten. se/debatt/utan-lanasiktia-strateai-ar-vi-domda-att-misslvckas/
Källa: https://www.dagenssamhalle.se/samhalle-och-valfard/stadsbyggnad/gor-inte-om-
misstagen-i-miljonprogrammef

16 Källa: httDS://sveriaesradio.se/artikel/stora-brister-i-oxelosund-oberoende-aransknina-tillsatts



Bilagor

Bilaga 1, Synpunkter från 3 st privatpersoner samt Miljöenheten Oxelösunds kommun.
Hämtat ur Utställningsutlåtande Oxelösund 2030

Speciellt tycker jag planerna för Inskogen är tveksamma och jag tycker inte det klart
framgår i detaljplanen hur mycket hänsyn som kommer tas till skogen. Skogen väster
om befintlig bebyggelse i Inskogen anser jag har ett högt naturvärde och bör bevaras.
Jag tycker det finns stora möjligheter att utveckla skogen i Inskogen för friluftslivet
genom att t ex förbättra och markera vandringsleder, informationstavlor mm.

Svar: Synpunkten anses delvis tillgodosedd på grund av utpekande av grön
infrastruktur och delvis inte tillgodosedd på grund av befintlig detaljplan som medger
bostadsbyggande vid Inskogen. Dock ska hänsyn tas till värdefull natur i området.

Privatperson 3

Jag blir också mkt orolig när ni börjar prata om Inskogen som en möjlighet till område
med förskola e. t.c. Runt området med villor i Inskogen finns mkt fin skog och fina stigar
som jag själv och många andra uppskattar. Jag skulle vilja se en beväring av detta
skogsområde istf utbyggnad av bostäder där man inte se till dessa naturvärden. Det
vore sorgligt om detta hände. Däremot kan jag förstå och till och med tycka om
förslaget om Sunda, att man kanske utökar och förtätar detta område med bebyggelse
samt ngt litet centrum.

Svar: Gällande detaljplan medger förskola och det finns ett stort behov av nya
förskoleplatser. l framtiden kan det bli aktuellt men det finns idag inga sådana planer.
Vid byggnation tas hänsyn till värdefull natur. Synpunkten tillgodoses inte.

Privatperson 4

Utterkärret, område 45:

Området består idag av orörd skog och sumpmark och hyser många arter som är
beroende av en sådan livsmiljö, bland annat Större vattensalamander. l
"Naturvårdsplan för Oxelösunds fastland, 2011-09-20" bedöms Träskbacken-
Utterkärret och Inskogens östra del bevaras för fri utveckling på grund av dess höga
naturvärden. Det är viktigt att bevara området orört och inte tillåta bebyggelse eller
annan exploatering och där naturmark är den självklara markanvändningen.

Trots att Danviksvägen skiljer Utterkärret och Inskogen, område 1, måste dessa
områden ses som ett sammanhängande naturområde. Området utgör en viktig
spridningskomdor tillsammans med de smala ängar som sluttar ner mot viken i Danvik,
vilket också utgör den enda obrutna kvarvarande naturmarken genom området till
havet.

Det är därför oerhört viktigt att kommunen arbetar för att stärka skyddet det orörda
Utterkärret, område 45, och de södra delarna av Inskogen, område 1.

Svar: Synpunkten anses delvis tillgodosedd då Utterkärret förblir grönområde med
viktig natur. Dock markeras fortfarande Inskogen som stadsbygd, men med hänsyn till
viktiga natun/ärden.

Privatperson 5



Sundaområdet har redan i dag en tät bebyggelse. Det är viktigt med en varsam
eventuell expolatering av de få kvan/arande grönområden så man inte förstör en
fungerande grönstruktur/närströvområden för de boende.
Vid Inskogen finns det äldre detaljplaner som inte tar hänsyn till de naturvärden som
utvecklats. Med anledning av detta anser MSF-Miljö det behöver tas ett omtag
avseende detaljplanerna. Likaså bör man noga utreda eventuell fortsatt expolatering

.inom område 1 på sidan 17 så att inga värdefulla natur- eller friluftsvärden går
förlorade.

Svar: Synpunkten angående omtag av gällande detaljplaner beaktas i framtida
planarbete men hanteras inte i översiktsplanen. Därför tillgodoses inte synpunkten.

Miljöenheten, Oxelösundskommun

Bilaga 2, Hämtat ur NÄRSTHÖVOMRÅDEN l OXELÖSUNDS KOMMUN

Ej upptagna som särskilda områden, men väsentliga för friluftslivet i kommunen är de olika
leder som finns i och utanför tätorten. Mycket värdefulla är Sörmlandsleden, som är vitt
förgrenad och som leder genom ett flertal av de tätortsnära skogarna och Hälsans stig - som
är en vandringsled med en utsträckning runt de inre stadsdelarna. Av stor betydelse är också
det omfattande nät av cykelvägar som inte bara förbinder olika stadsdelar utan också leder
tätortsboma ut till mer perifera delar som Femöre, Jogersö och Stjämhohn.

I arbetet med den fördjupade översiktsplanen är det angeläget att stor hänsyn tas till de
områden som för friluftslivet och naturvården är betydelsefulla för dem som bor i tätorten. En
förtätning av bebyggelsen kan få till konsekvens att närströvområdena minskar i areal och att
de positiva hälsoeffekter dagens grönstruktur genererar kan reduceras. För Oxelösund som är
en ort med tung industri, är det särskilt viktigt att bevara skogen som gröna lungor i tätorten.

Förord

Bilaga 3, Hämtat ur NÄRSTRÖVOMRÅDEN l OXELÖSUNDS KOMMUN

13. Inskogen väster om Inskogsvägen
KARTAS

6507956/1571439 N: 2p F: 2p Tot: 6p

Väster om Inskogsleden ligger ett skogsparti som sträcker sig bort mot Stjämhohn. I östra
delen växer hällmarkstallskog med inslag av mossig barrblandskog, i övrigt medelålders
tallskog på moränmark med uppstickande hällmarkspartier. I ett stråk med fuktig granskog
växer brokspindelskivling - en vackert rödprickig svamp som är ovanlig i länet.

I den centrala delen är skogen kalawerkad med ett fåtal frötallar sparade. En mindre
taUmosse finns i anslutning till hygget och här kan man hitta typiska mosseväxter som
skvattram, tuvull, ljung och nordkråkbär.

Skogen är som strövområde idag av mmdre betydelse men ett flertal stigar tyder på att
den då och då nyttjas, åtminstone av de närboende. I anslutning till området går en
frekventerad cykelväg. Skogen har god svamp- och bärtillgång och potentiellt värde som
strövskog. Större delen av området omfattas av detaljplan

Områdesbeskrivning



Bilaga 3, Hämtat ur NÄRSTRÖVOMRÅDEN l OXELÖSUNDS KOMMUN

14. Inskogeas östra del
KARTAS

6507897/1571361 N: 2p F: lp Tot: 4p

Inskogen närmast Isakslund har en varierande vegetation med dels unga, tätvuxna
tallbestånd dels sänka, mer lövrika partier med en ört-gräsrik flora. Närmast vägen ligger en
dikad gran-björksumpskog med massvis av ormbunkar. Bland dessa märks högväxts arter
som lundbräken, majbräken, nordbräken och träjon men det finns också skogsbräken,
hultbräken och ekbräken. Även i övrigt är floran i denna sumpskog av botaniskt inta-esse med
bland annat ask, hägg, tysklönn, lönn och hassel i buskskiktet samt hässlebrodd, trolldruva,
smålånke och rankstarr bland markens örter och gräs. Väster om villorna vid Isakslundsvägen
är skogen mosaikartad med en olikåldrig, cirka 50-årig tallskog på en matta av blåbärs- och
lingonris omväxlande med små lavrika hällmarkspartier. I brynen mot söder finns ett lövrikt
bestånd med 100-åriga ekar.

Små stigar finns närmast bebyggelsen och i söder och väster passerar Sörmlandsleden.
Längst i norr gränsar området till en cykelväg, som förbinder Peterslund med Stjämholm.
Området tycks vara mycket extensivt utnyttjat, vilket sannolikt beror på skogstillståndet med
företrädesvis unga, likåldriga planteringar och delvis svårframkomliga sumpskogar. Det
förekommer också buller från trafiken på motorvägen norröver. Större delen av området, norr
och öster om Sörmlandsleden, omfattas av detaljplan, varför ovanstående beskrivning får
tjäna som historisk dokumentation. De delar av Inskogen, som inte omfattas av detaljplan,
kommer i framtiden emellertid få ökad betydelse som friluftsskog.

Områdesbeskrivning

Bilaga 4, Hämtat ur debattartikeln "Utan långsiktig strategi är vi dömda att misslyckas"

Karin Milles träffar huvudet på spiken när hon skriver: "Att gynna en aktör genom att tillåta hus som
försämrar eller förvanskar en plats missgynnar ju även näringslivet som kollektiv i långa loppet."
och "Det som byggs ska väl ändå berika stadsrummet, inte försämra? Fortsätter vi på den här banan
kommer höga värden att gå förlorade, såväl kulturhistoriska, upplevd s emässiga som
rent långsiktigt fastighetsekonomiska. " Märkligt nog är det här samhällsekonomiska

självskadebeteendet i dag ändå normen snarare än undantaget.

Det existerar i dag inte något övergripande kvalitetsfokus och levande kvalitetsdiskussion i

kommunernas politiska arbete. Att i utlovad takt beta av uppsatta produktionsmål förefaller från
politiskt håll överordnat allt annat. Och då tillåts allt för många förslag som sönderkompromissats,
eller för den delen aldrig haft några som helst kvalitets- och gestaltningsmässiga ambitioner, slinka
igenom ut på det sluttande planet.

Emma Jonsteu. Vd Utopia arkitekter



Bilaga 5, Hämtat ur opinionsmaterialet Gör inte om misstagen i miljonprogrammet

All statistik visar att behovet av nya bostäder är skriande. Sveriges

Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) räknade i våras ut att det finns ett behov av

436 ooo nya bostäder till och med år 2020. Förra året tvingades över 350 ooo

studenter tävla om ungefär 80 ooo studentbostäder och Boverket uppskattar nu
att behovet av bostäder för personer som beviljats uppehållstillstånd till drygt 38
ooo bostäder per år 2015 och 2016.

Detta har fått kommuner runt om i landet att snegla på modulhus,

containerlösningar och paviljonger, oftast av tillfällig karaktär. Men tillfälliga
boenden tenderar ofta bli permanenta när behoven av dem är just permanenta.
Och då blir även ogenomtänkta, dåliga boendemiljöer permanenta.

Modulhus för fler bostäder är en nödlösning. Bostadsbristen är förvisso akut,

men den är också ett faktum på lång sikt. Efterfrågan är inte tillfällig, den kommer

inte att gå över. Och långsiktiga problem kräver långsiktiga lösningar.

Sara Haasrnark, vd Sainhällsbyggarna

Bilaga 6, Hämtat från acasa.se

Bild 1, Liknande byggnader från samma företag
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Vänliga hälsningar,
Sofia och César
Isakslundsvägen 69
Fastighet: Stjärnholm 5:1
Ärendenummer: BYGG.2021.136

Jag anser att nedanstående argument är anledning till att ej bevilja bygglov med



diarienummer BYGG. 2021. 136.

Argument

. Värdeminskning på nuvarande fastigheter
. Trädlinjen mellan Inskogen och Sundavägen är en vacker utsikt, döljer bilväg samt

bidrar till en minskad bullernivå. Om skogen tas ner så kommer det högst troligen
påverka värdet på existerande fastigheter negativt.

. Ytterligare exploatering av natur i näromrädet
. l det tänkta området för nybygget rör sig idag många olika djurarter. Man har bland

annat kunna skåda flertalet rådjur, ekorrar, fasaner, hackspettar och igelkottar samt
älg. Grannar i närområdet har redan märkt en störning i djurlivet till följd av den röjning
som gjorts på grund av sjuka träd i området.

. När man befinner sig i det tänkta området för nybygget, särskilt längs med
sörmlandsleden, kan man i dag ta del av den kör av fågelsång som skogen bjuder på.
Lyssnar man riktigt noga kan man dessutom urskilja att det är flertalet olika fågelarter
bara baserat på dess sång, vilket är en naturupplevelse i sig. Vi befarar att denna
avstressande miljö kommer att påverkas starkt negst-vt om området går r"'ot? or" d?"
mångfald av fågelarter som lever där idag.

~ r'^t x:~"~ "~''4"" ?"_'+r".'++:?'"4 nvrl l'''?+'?l'or! r"?. rk i "Qrområdet där det är röjt för bland

annat en bilväg att kunna gå parallellt med motorvägen.
. Det har sed?" ̂ ^^ w;r.^ ;^-- <- --.--- :--. --^-- -- -i- ^-:-i- : c. ;"

helhet. Flertalet har uttryckt sin oro över ytterligare exploatering av skog och
förstörelse av stigar.

. Intrång på Sörmlandsleden
. Leden är ett viktigt . 'ek-*-:::-2-'-ty ':::--'- : l?A-i- - c"t- -"^--<-

områden. Leden nyttjas bland annat för:2
. Promenader

. Löpning

. Hundrastning

. Längdskidåkning vintertid
. l "-<'-" t^r^. rtnr ̂ *'nr' I'orr>nn''lr>. '';?"""' c>++ hilfl'i++ c:+råk, områden då många nyttjar leden
för att ta sig vidare till närliggande områden för bland annat:3
. Bär- och Kvamppi'"""1'"1""

1 Se bilaga 1
Källa: https://www. oxelosund. se/download/18. 553838ea17305720c321 c64e/1597731 436589/
'Jtstäilningsutlåtande.pdf

2 Se bilaga 2
Källa:
https^/wwwo^1-''-----1-/-1--1-"-10'"--1-?1-"'^'"*-"""1--''^"1-"'^^^"^^"'''"
Närströvområden%20i%200xelösunds%20kommun.pdf

3 Se bilaga 3
Källa:
https://www. oxetosund. se/download/18. 4baadc3b174afc852bc161 e/1 600759757956./
Närströvområden%20'"<2n^:-:-:::-:-:"/"- ..--,:."

. Havsbad
- All^^^, ^+.,.. ^-.^ ^1^»~..;^*^1^^ ..:11/~4. 1~:-1-^4.:II .-:--1.--1 -^.-» -~l- -11;.-»^(j

r>ci/l/ic*t< nholon ; o-^mlr>nll^+ n^i^. l~^lt<~+

A- -.U. __C_a. -_- .. __1-I:--_ ^. :II..=-I-I:-A _A_-X=- -* , ~*:..-<^x ""i">wqget? a Det



planerades nya bostäder på Sjögatan som tidigare låg ute till försäljning på
Hemnet men som nu är bortplockade. 5
. Det planerades Kedjehus i norra Peterslund.6
. Det finns redan tomma objekt i Oxelösund.7

. Bygget på Femöre blir mindre än planerat.8

. Tomma hustomter i Inskogen samt exploaterad mark bortanför Granväaen i
Inskogen.

. Tom hustomt på Lastudden.

. Tomma hustomter i Peterslund.
. Det finns även flera pågående byggnadsprojekt i Oxelösund.9

. Nya kedjehus i Stenviksgränd. 10

. Nya hyresrätter på Stenvikshöjden (gräsytorna uppe vid cykelbanan på vägen till
Jogersö). 11

. Ny<^racthus På Stenvikshöjden (bakom där det idag är vinterförvaring av
båtar)12* Nya bostadsrättslägenheter nere på gamla parkeringen till
Ramdalshamnen på vägen till Jogersö.
. Nya bostadsrätter längs Femörekanalen. 13
. Ombyggnation av Prisman skall ge 48 nya hyresrätter. 14

Källa: httDs://www. slu. se/alobalassets/ew/ew-centrala/forskn/Dopvet-dok/faktaskoq/
4faktaskoa09/faktaskoa 04 20Q9. pdf
Nämns även i bilaga 2

Källa: https://www. oxelosund. se/bvaaa-bo-och-miljo/bo-i-oxelosund/har-kan-dii-hn(Rarih, i<;
5 Sjögatan, leder ej till specifikt objekt)
Källa: https://titanbygo. sft/project/brf-Rjoofitfln/ (otydligt om det var dessa eller föregående hus
som gäller, hittar ingen information om detta)

Källa: httDS://www. oxelosund. se/bvaaa-bo-och-milio/bo-i-oxelosund/har-kan-du-bofHBrijphii<;
6 norra Peterslund, leder till tom länk)

Källa: httDS://www. oxelosund. se/bvaaa-bo-och-milio/bo-i-oxelosund/lediaa-tomter7

Källa: httDS://bvaaDrojekt. bvaafakta. se/planerade/alla/alla/sodermanlands-lan/oxelosund(Rp s
punkt Nybyggnad av flerbostadshus i Oxelösund Etapp 2 samt Etapp 3)
9 Källa:
https://www. hsb. se/press1/pressmeddelanden/pressmeddelande/?
pid=2924928&setid=130483

10 Källa: httD://stenviksarand. se

Källa: httDs://www. oxelosund. se/nvheter/nvheter/2020-11 -24-nu-boriar-bvqaet-flv-h
11vid-stenvikshoiden

Källa: https://anebyhusgruppen. se/byggprojekt/kommande-projekt/oxelosund-stenvikshojden/
Källa: https://peabbostad. se/projekVsodermanland/femorekanalen/13

Källa: https://www. kustbostader. se/kubo-oxen/kustbostader/lokaler/nu-bygger-vi-nytt-i-
14 prisman

. Vad händer med cykelbanan som idag går längs Sundavägen? . Cykelbanan
används idag flitigt för cykelpendlare till och från Nyköping. .~Många barn och
ungdomar använder cykelbanan för att komma till olika aktiviteter, så

som skola, kompisar och till Stjärnholm för bland annat ridning, bad och andra



aktiviteter.

. Enligt bygglovet ser det ut som att barn nu kommer förväntas cykla på en bilväg
genom det nya området innan de kommer tillbaka till en dedikerad cykelväg.

. Avgaser från parkering
. Pä sidan mot inskogen så kommer en parkeringsplats för 18 bilar finnas. Att sätta en

parkenngsplats så nära en befintlig fastighet kommer ge sämre luftkvalitet Framförallt
på vintern då många bilar står på tomgång för att frosta av samt värma upp kupén.
Eftersom avgaser stiger kommer dessa främst att drabba de som redan bor i
villaområdet ovanför.

. En gammal ek kommer behöva tas ner
. Idag står en väldigt stor och gammal ek på norra norra sidan om stigen söder om
Stocken 6. Enligt bygglovet så ska där istället en parkeringsplats byggas. . För många
barnfamiljer som gåNangs sörmlandsleden är området kring eken idag en naturlig
plats för paus och lek.

. Bevara attraktiva områden _..... o, . _. _^__,. _. i5
. Oattraktiv arkitektur skapar ett oattraktivt område. Oattraktiva områden motverkar
tyvärr integration som har en nyckelroll för att skapa trygga områdenioch^ärmecl
städer. Det är därför viktigt att nya byggnader är attraktiva och passar in med befintlig
arkitektur i området. Inskogen är präglad av fina villor med amerikansk inspiration. Se
BilcM i Bilaga 6 för exempel hur tidigare hus av denna byggherre med liknande
planritning ser ut efter uppförande. " ...» .., _, _" .__. _^

. Nybyggnationen känns som en kortvarig lösning på ett långvarigt problem, främstpä
gruncTav byggets utformning och placering. Vi har svårt att se att dess^^99nader
kommer att åldras väl. Kommunen har tidigare fått kritik gällande underhåll av
fastigheter. 16

Namn: Henric Ohlsson

Datum: 2021-06-10

... Fastighet: Isakslundsvägen 81, Stenen 3

15 Se bilaga 4& 5
Källa: https://arkitekten i.se/debatt/utan-lanasiktia-strateai-ar-vi-domda-att-misslYCkas/
Källa: https://www. dagenssamhalle. se/samhalle-och-valfard/stadsbyggnad/gor-inte-om
misstagen-i-miljonprogrammet/

16 Källa: htt{ ^esradio. se/artikel/stora-brister-i-oxelosund-oberoende-aransknina-Iiltsatts



Oxelösund

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

Ärendenummer:

Fastighet:

BYGG.2021.136

STJÄRNHOLM 5:1

Begäran om grannyttrande
Datum

2021-05-27
OXELC

Löfgren.Claes Henrik

ISAKSLUNDSVÄGEN 43
61338 OXELÖSUND

Grannhörande

Hej,

Vi har fått in en ansökan om bygglov för byggnation av flerbostadshus. Eftersom åtgärden
enligt ansökan innebär en mindre avvikelse från detaljplanens bestämmelser ges du som
angränsande fastighetsägare möjlighet att inkomma med synpunkter gällande åtgärden
innan vi fattar ett beslut. Dina eventuella synpunkter ska vara inskickade till oss senast
2021-06-17.

Ärendet övergripande
Ansökan avser nybyggnad av 6 flerbostadshus i tve våningar med en byggnadsarea på 5
124 m2. Bostadshusen rymmer sammanlagt 106 lägenheter med storlekar från 1 - 4 rök.

Byggnadens utformning och placeringframgår av handlingar som finns på
oxelosynd. se/synpunkterbygglov.

Beskrivning avvikelse

l anslutning till trapphus och hiss uppförs förråd avsedda för rullstol och barnvagn, vardera
ca 11 m2. Fyra av de sex redovisade förråden hamnar helt eller delvis på mark som enligt
gällande detaljplan inte får bebyggas.

Upplysningar
Som berörd sakägare får du här tillfälle att yttra dig om den bifogade ansökan, enligt 9 kap.
25 § Plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Ditt yttrande ska vara Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda senast 2021-06-17.

Ditt yttrande kan skickas via e-post till byQfl@oxelosund. se Glöm inte att ange
ärendenummer, namn på de som yttrar sig (om fler än 1) samt din egna
fastighetsbeteckning. Om du hellre vill kan du posta det i det förfrankerade kuvert som
bifogas detta brev. Nedan finner ni en blankett att kan fylla i för ditt yttrande. Vill ni inte
använda denna går det lika bra med ett separat dokument.

Vid frågor kring detta brev, kontakta ärendets handläggare. Vill du ha dokumenten
hemskickade kontakta miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Med vänlig hälsning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Postadress
Oxelösunds kommun
61381 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

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

Org. nr
212000-0324



Begäran om grannyttrande

Datum

2021-05-27 09:33:09
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Yttrande angående ArendeMening på fastigheten Fastighet med adressen Adress.

Delgivna fastigheter:
Stocken 1
Stocken 2
Stocken 3
Stocken 4
Stocken 5
Stocken 6
Stocken 7
Stocken 8
Snåret 1
Snåret 2
Stenen 1
Stenen 2
Stenen 3
Stenen 4
Stenen 5

OBS! Markera ovan DIN fastighet gällande grannyttrandet.

a Vi har ingenting att erinra mot föreslagen åtgärd.
^Vi har synpunkter på föreslagen åtgärd. Se nedanstående text.
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Jag anser att nedanstående argument är anledning till att ej bevilja bygglov med
diarienummer BYGG. 2021. 136.

Argument

. Värdeminskning på nuvarande fastigheter
. Skogen mellan Inskogen (mellan inskogen och vad? Sundavägen?) är en vacker

utsikt, döljer bilväg samt bidrar till en minskad bullernivå. Om skogen tas ner så
kommer det högst troligen påverka värdet på existerande fastigheter negativt.

. Ytterligare exploatering av natur i närområdet
. l det tänkta området för nybygget rör sig idag många olika djurarter. Man har bland

annat kunna skåda flertalet rådjur, ekorrar, fasaner, hackspettar och igelkottar. Grannar
i närområdet har redan märkt en störning i djurlivet till följd av den röjning som gjorts
på grund av sjuka träd i området.

. När man befinner sig i det tänkta området för nybygget, särskilt längs med
sörmlandsleden, kan man i dag ta del av den kör av fågelsång som skogen bjuder på.
Lyssnar man riktigt noga kan man dessutom urskilja att det är flertalet olika fågelarter
bara baserat på dess sång, vilket är en naturupplevelse i sig. Vi befarar att denna
avstressande miljö kommer att påverkas starkt negativt om området går miste om den
mångfald av fågelarter som lever där idag.

. Det finns redan outnyttjad exploaterad mark i närområdet där det är röjt för bland
annat en bilväg att kunna gå parallellt med motorvägen.

. Det har sedan tidigare visats intresse för att bevara inskogen som den är idag i sin
helhet. Flertalet har uttryckt sin oro över ytterligare exploatering av skog och
förstörelse av stigar.1

. Intrång på Sörmlandsleden
. Leden är ett viktigt rekreationsområde för boende i både när- och angränsande

områden. Leden nyttjas bland annat för:2
. Promenader

. Löpning

. Hundrastning

. Längdskidåkning vintertid
. Leden knyter även samman, genom ett bilfritt stråk, områden då många nyttjar leden

för att ta sig vidare till närliggande områden för bland annat:3
. Bär- och svampplockning

1 Se bilaga 1
Källa: https://www. oxelosund. se/download/18. 553838ea17305720c321 c64e/1597731 436589/
Utställningsutlåtande.pdf

2 Se bilaga 2
Källa: https://www. oxelosund. se/download/18. 4baadc3b174afc852bc161 e/1600759757956/
Närströvområden%20i%200xelösunds%20kommun. pdf

3 Se bilaga 3
Källa: https://www. oxelosund. se/download/18. 4baadc3b174afc852bc161 e/1600759757956/
Närströvområden%20i%200xelösunds%20kommun. pdf





. Havsbad

. Allmän natur- och skogsvistelse, vilket bidrar till minskad stress och därmed
minskad psykisk ohälsa i samhället som helhet.4

Är efterfrågan verkligen tillräckligt stor för att motivera nybygget?
. Det planerades nya bostäder på Sjögatan som tidigare låg ute till försäljning på

Hemnet men som nu är bortplockade.5
. Det planerades Kedjehus i norra Peterslund.6
. Det finns redan tomma objekt i Oxelösund.7

. Bygget på Femöre blir mindre än planerat. 8

. Tomma hustomter i Inskogen samt exploaterad mark bortanför Granvägen i
Inskogen.

. Tom hustomt på Lastudden.

. Tomma hustomter i Peterslund.

. Det finns även flera pågående byggnadsprojekt i Oxelösund.9
. Nya kedjehus i Stenviksgränd.10
. Nya hyresrätter på Stenvikshöjden (gräsytorna uppe vid cykelbanan på vägen till

Jogersö). 11
. Nya radhus på Stenvikshöjden (bakom där det idag är vinterförvaring av båtar)12
. Nya bostadsrättslägenheter nere på gamla parkeringen till Ramdalshamnen på

vägen till Jogersö.
. Nya bostadsrätter längs Femörekanalen. 13
. Ombyggnation av Prisman skall ge 48 nya hyresrätter. 14

4 Källa: httDS://www. slu. se/alobalassets/ew/ew-centrala/forskn/DODvet-dok/faktaskog/
faktaskoa09/faktaskoa 04 2009. pdf
Nämns även i bilaga 2

5 Källa: https://www. oxelosund. se/bygga-bo-och-miljo/bo-i-oxelosund/har-kan-du-bo (Radhus på
Sjögatan, leder ej till specifikt objekt)
Källa: https://titanbygg. se/project/brf-sjogatan/ (otydligt om det var dessa eller föregående hus
som gäller, hittar ingen information om detta)

6 Källa: https://www.oxelosund.se/bygga-bo-och-miljo/bo-i-oxelosund/har-kan-du-bo (Hedjehus
norra Peterslund, leder till tom länk)

7 Källa: httDs://www. oxelosund. se/bvaaa-bo-och-milio/bo-i-oxelosund/lediaa-tomter

s Källa: https://byggprojekt.byggfakta.se/planerade/alla/alla/sodermanlands-lan/oxelosund (se
punkt Nybyggnad av flerbostadshus i Oxelösund Etapp 2 samt Etapp 3)

9 Källa: https://www.hsb.se/press1/pressmeddelanden/pressmeddelande/?
pid=2924928&setid=130483

10 Källa: http://stenviksarand. se

11 Källa: httDS://www.oxelosund.se/nvheter/nvheter/2020-11-24-nu-boriar-bvaaet-av-hyresratter-
vid-stenvikshoiden

12 Källa: https://anebyhusgruppen.se/byggprojekt/kommande-projekt/oxelosund-stenvikshojden/

13 Källa: https://peabbostad. se/projekVsodermanland/femorekanalen/

14 Källa: https://www.kustbostader.se/kubo-oxen/kustbostader/lokaler/nu-bygger-vi-nytt-i-
prisman



Vad händer med cykelbanan som idag går längs Sundavägen?
. Cykelbanan används idag flitigt för cykelpendlare till och från Nyköping.
. Många barn och ungdomar använder cykelbanan för att komma till olika aktiviteter, så

som skola, kompisar och till Stjärnholm för bland annat ridning, bad och andra
aktiviteter.

. Enligt bygglovet ser det ut som att barn nu kommer förväntas cykla på en bilväg
genom det nya området innan de kommer tillbaka till en dedikerad cykelväg.

Avgaser från parkering
. På sidan mot inskogen så kommer en parkeringsplats för 18 bilar finnas. Att sätta en

parkeringsplats så nära en befintlig fastighet kommer ge sämre luftkvalitet. Framförallt
på vintern då många bilar står på tomgång för att frosta av samt värma upp kupén.
Eftersom avgaser stiger kommer dessa främst att drabba de som redan bor i
villaområdet ovanför.

En gammal ek kommer behöva tas ner
. Idag står en väldigt stor och gammal ek på norra norra sidan om stigen söder om

Stocken 6. Enligt bygglovet så ska där istället en parkeringsplats byggas.
. För många barnfamiljer som går längs sörmlandsleden är området kring eken idag en

naturlig plats för paus och lek.

Bevara attraktiva områden
. Oattraktiv arkitektur skapar ett oattraktivt område. 15 Oattraktiva områden motverkar

tyvärr integration som har en nyckelroll för att skapa trygga områden och därmed
städer. Det är därför viktigt att nya byggnader är attraktiva och passar in med befintlig
arkitektur i området. Inskogen är präglad av fina villor med amerikansk inspiration. Se
Bild 1 i Bilaga 6 för exempel hur tidigare hus av denna byggherre med liknande
planritning ser ut efter uppförande.

. Nybyggnationen känns som en kortvarig lösning på ett långvarigt problem, främst på
grund av byggets utformning och placering. Vi har svårt att se att dessa byggnader
kommer att åldras väl. Kommunen har tidigare fått kritik gällande underhåll av
fastigheter.16

Namn: , ^

^A^ k. ^/^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ <^
Datum:

Z/o^'^

Fastighet:

.

^^. ^.. c/..

is Se bilaga 4 & 5
Källa: https://arkitekten.se/debatt/utan-langsiktig-strategi-ar-vi-domda-att-misslyckas/
Källa: https://www.dagenssamhalle.se/samhalle-och-valfard/stadsbyggnad/gor-inte-om-
misstagen-i-miljonprogrammeV

16 Källa: https://sverigesradio. se/artikel/stora-brister-i-oxelosund-oberoende-granskning-tillsatts



Bilagor

Bilaga 1, Synpunkter från 3 st privatpersoner samt Miljöenheten Oxelösunds kommun.
Hämtat ur Utställningsutlåtande Oxelösund 2030

Speciellt tycker jag planerna för Inskogen är tveksamma och jag tycker inte det klart
framgår i detaljplanen hur mycket hänsyn som kommer tas till skogen. Skogen väster
om befintlig bebyggelse i Inskogen anser jag har ett högt naturvärde och bör bevaras.
Jag tycker det finns stora möjligheter att utveckla skogen i Inskogen för friluftslivet
genom att t ex förbättra och markera vandringsleder, informationstavlor mm.

Svar: Synpunkten anses delvis tillgodosedd pä grund av utpekande av grön
infrastruktur och delvis inte tillgodosedd på grund av befintlig detaljplan som medger
bostadsbyggande vid Inskogen. Dock ska hänsyn tas till värdefull natur i området.

Privatperson 3

Jag blir också mkt orolig när ni börjar prata om Inskogen som en möjlighet till område
med förskola e.t.c. Runt området med villor i Inskogen finns mkt fin skog och fina stigar
som jag själv och många andra uppskattar. Jag skulle vilja se en beväring av detta
skogsområde istf utbyggnad av bostäder där man inte se till dessa naturvärden. Det
vore sorgligt om detta hände. Däremot kan jag förstå och till och med tycka om
förslaget om Sunda, att man kanske utökar och förtätar detta område med bebyggelse
samt ngt litet centrum.

Svar: Gällande detaijptan medger förskola och det finns ett stort behov av nya
förskoleplatser. l framtiden kan det bli aktuellt men det finns idag inga sådana planer.
Vid byggnation tas hänsyn till värdefull natur. Synpunkten tillgodoses inte.

Privatperson 4

Utterkärret, område 45:

Området består idag av orörd skog och sumpmark och hyser många arter som är
beroende av en sådan livsmiljö, bland annat Större vattensalamander. l
"Naturvårdsplan för Oxelösunds fastland, 2011-09-20" bedöms Träskbacken-
Utterkärret och Inskogens östra del bevaras för fri utveckling på grund av dess höga
naturvärden. Det är viktigt att bevara området orört och inte tillåta bebyggelse eller
annan exploatering och där naturmark är den självklara markanvändningen.

Trots att Danviksvägen skiljer Utterkärret och Inskogen, område 1, måste dessa
områden ses som ett sammanhängande naturområde. Området utgör en viktig
spridningskomdor tillsammans med de smala ängar som sluttar ner mot viken i Danvik,
vilket också utgör den enda obrutna kvarvarande naturmarken genom området till
havet.

Det är därför oerhört viktigt att kommunen arbetar för att stärka skyddet det orörda
Utterkärret, område 45, och de södra delarna av Inskogen, område 1.

Svar: Synpunkten anses delvis tiilgodoseda dä Utterkarret förölir grönområde med
viktig natur. Dock markeras fortfarande Inskogen som stadsbygd, men med hänsyn till
viktiga natun/ärden.

Privatperson 5



Sundaområdet har redan i dag en tät bebyggelse. Det är viktigt med en varsam
eventuell expolatering av de få kvarvarande grönområden så man inte förstör en
fungerande grönstruktur/närströvområden för de boende.
Vid Inskogen finns det äldre detaljplaner som inte tar hänsyn till de naturvärden som
utvecklats. Med anledning av detta anser MSF-Miljö det behöver tas ett omtag
avseende detaljplanerna. Likaså bör man noga utreda eventuell fortsatt expolatering
inom område 1 på sidan 17 så att inga värdefulla natur- eller friluftsvärden går
förlorade.

Svar: Synpunkten angående omtag av gällande detaljplaner beaktas i framtida
planarbete men hanteras inte i översiktsplanen. Därför tillgodoses inte synpunkten.

Miljöenheten, Oxelösundskommun

Bilaga 2, Hämtat ur NÄRSTRÖVOMRÅDEN l OXELÖSUNDS KOMMUN

Ej upptagna som särskilda områden, men väsentliga för friluftslivet i kommunen är de olika
leder som finns i och utanför tätorten. Mycket värdefulla är Sörmlandsleden, som är vitt
förgrenad och som leder genom ett flertal av de tätortsnära skogarna och Hälsans stig - som
är en vandringsled med en utsträckning runt de inre stadsdelarna. Av stor betydelse är också
det omfattande nät av cykelvägar som inte bara förbinder oUka stadsdelar utan också leder
tätortsboma ut till mer perifera delar som Femöre, Jogersö och Stjämhohn.

I arbetet med den fördjupade översiktsplanen är det angeläget att stor hänsyn tas till de
områden som för friluftslivet och naturvården är betydelsefulla för dem som bor i tätorten. En
förtätning av bebyggelsen kan få till konsekvens att närströvområdena minskar i areal och att
de positiva hälsoeffekter dagens grönstruktur genererar kan reduceras. För Oxelösund som är
en ort med tung industri, är det särskilt viktigt att bevara skogen som gröna lungor i tätorten.

Förord

Bilaga 3, Hämtat ur NÄRSTRÖVOM RÅDEN l OXELÖSUNDS KOMMUN

13. Inskogen väster om Inskogsvägen
KARTAS

6507956/1571439 N: 2p F: 2p Tot: 6p

Väster om Inskogsleden ligger ett skogsparti som sträcker sig bort mot Stjämhokn. I östra
delen växer hällmarkstallskog med inslag av mossig barrblandskog, i övrigt medelålders
tallskog på moränmark med uppstickande hällmarkspartier. I ett stråk med fuktig granskog
växer brokspindelskivling - en vackert rödprickig svamp som är ovanlig i länet.

I den centrala delen är skogen kalawerkad med ett fåtal frötallar sparade. En mindre
talknosse finns i anslutning till hygget och här kan man hitta typiska mosseväxter som
skvattram, tuvull, ljung och nordkråkbär.

Skogen är som strövområde idag av mindre betydelse men ett flertal stigar tyder på att
den då och då nyttjas, åtminstone av de närboende. I anslutning till området går en
fi-ekventerad cykelväg. Skogen har god svamp- och bärtillgång och potentiellt värde som
strövskog. Större delen av området omfattas av detaljplan

Områdesbeskrivning



Bilaga 3, Hämtat ur NÄRSTRÖVOM RÅDEN l OXELÖSUNDS KOMMUN

14. Inskogens östra del
KARTAS

6507897/1571361 N: 2p F: lp Tot: 4p

Inskogen närmast Isakslund har en varierande vegetation med dels unga, tätvuxna
tallbestånd dels sänka, mer lövrika partier med en ört-gräsrik flora. Närmast vägen ligger en
dikad gran-björksumpskog med massvis av ormbunkar. Bland dessa märks högväxta arter
som lundbräken, majbräken, nordbräken och träjon men det finns också skogsbräken,
hultbräken och ekbräken. Även i övrigt är floran i denna sumpskog av botaniskt intresse med
bland annat ask, hägg, tysklönn, lönn och hassel i buskskiktet samt hässlebrodd, trolldruva,
smålånke och rankstarr bland markens örter och gräs. Väster om villorna vid Isakslundsvägen
är skogen mosaikartad med en olikåldrig, cirka 50-årig tallskog på en matta av blåbärs- och
lingonris omväxlande med små lavrika hälhnarkspartier. I brynen mot söder finns ett lövrikt
bestånd med 100-åriga ekar.

Små stigar finns närmast bebyggelsen och i söder och väster passerar Sörmlandsleden.
Längst i norr gränsar området till en cykelväg, som förbinder Peterslund med Stjämhohn.
Området tycks vara mycket extensivt utnyttjat, vilket sannolikt beror på skogstillståndet med
företrädesvis unga, Ukåldriga planteringar och delvis svårfi-amkomliga sumpskogar. Det
förekommer också buller från trafiken på motorvägen norröver. Större delen av området, norr
och öster om Sörmlandsleden, omfattas av detaljplan, varför ovanstående beskrivning får
tjäna som historisk dobunentation. De delar av Inskogen, som inte omfattas av detaljplan,
kommer i framtiden emellertid få ökad betydelse som fiiluftsskog.

Områdesbeskrivning

Bilaga 4, Hämtat ur debattartikeln "Utan långsiktig strategi är vi dömda att misslyckas"

Karin Milles träffar huvudet på spiken när hon skriver: 'Att gynna en aktör genom att tillåta hus som
försämrar eller förvanskar en plats missgynnar ju även näringslivet som kollektiv i långa loppet."
och "Det som byggs ska väl ändå berika stadsrummet, inte försämra? Fortsätter vi på den här banan
kommer höga värden att gå förlorade, såväl kulturhistoriska, upplevelsemässiga som
rent långsiktigt fastighetsekonomiska. " Märkligt nog är det här samhällsekonomiska

självskadebeteendet i dag ändå normen snarare än undantaget.

Det existerar i dag inte något övergripande kvalitetsfokus och levande kvalitetsdiskussion i

kommunernas politiska arbete. Att i utlovad takt beta av uppsatta produktionsmål förefaller från

politiskt håll överordnat allt annat. Och då tillåts allt för många förslag som sönderkompromissats,
eller för den delen aldrig haft några som helst kvalitets- och gestaltningsmässiga ambitioner, slinka
igenom ut på det sluttande planet.

Emma Jonsteg, Vd Utopia arkitekter



Bilaga 5, Hämtat ur opinionsmaterialet Gör inte om misstagen i miljonprogrammet

All statistik visar att behovet av nya bostäder är skriande. Sveriges

Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) räknade i våras ut att det finns ett behov av

436 ooo nya bostäder till och med år 2020. Förra året tvingades över 350 000
studenter tävla om ungefär 80 ooo studentbostäder och Boverket uppskattar nu

att behovet av bostäder för personer som beviljats uppehållstillstånd till drygt 38

ooo bostäder per år 2015 och 2016.

Detta har fått kommuner runt om i landet att snegla på modulhus,

containerlösningar och paviljonger, oftast av tillfällig karaktär. Men tillfälliga

boenden tenderar ofta bli permanenta när behoven av dem är just permanenta.

Och då blir även ogenomtänkta, dåliga boendemiljöer permanenta.

]Modulhus för fler bostäder är en nödlösning. Bostadsbristen är förvisso akut,

men den är också ett faktum på lång sikt. Efterfrågan är inte tillfällig, den kommer

inte att gå över. Och långsiktiga problem kräver långsiktiga lösningar.

Sara Haasmark, vd Samhällsbyggarna

Bilaga 6, Hämtat från acasa.se

Bild 1, Liknande byggnader från samma företag
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Jag anser att nedanstående argument är anledning till att ej bevilja bygglov med
diarienummer BYGG. 2021. 136.

Argument

. Värdeminskning på nuvarande fastigheter
. Trädlinjen mellan Inskogen och sundavägen är en vacker utsikt, döljer bilväg samt

bidrar till en minskad bullernivå. Om skogen tas ner så kommer det högst troligen
påverka värdet på existerande fastigheter negativt.

. Ytterligare exploatering av natur i närområdet
. l det tänkta området för nybygget rör sig idag många olika djurarter. Man har bland

annat kunna skåda flertalet rådjur, ekorrar, fasaner, hackspettar och igelkottar. Grannar
i närområdet har redan märkt en störning i djurlivet till följd av den röjning som gjorts
på grund av sjuka träd i området.

. När man befinner sig i det tänkta området för nybygget, särskilt längs med
sörmlandsleden, kan man i dag ta del av den kör av fågelsång som skogen bjuder på.
Lyssnar man riktigt noga kan man dessutom urskilja att det är flertalet olika fågelarter
bara baserat på dess sång, vilket är en naturupplevelse i sig. Vi befarar att denna
avstressande miljö kommer att påverkas starkt negativt om området går miste om den
mångfald av fågelarter som lever där idag.

. Det finns redan outnyttjad exploaterad mark i närområdet där det är röjt för bland
annat en bilväg att kunna gå parallellt med motorvägen.

. Det har sedan tidigare visats intresse för att bevara inskogen som den är idag i sin
helhet. Flertalet har uttryckt sin oro över ytterligare exploatering av skog och
förstörelse av stigar.1

. Intrång på Sörmlandsleden
. Leden är ett viktigt rekreationsområde för boende i både när- och angränsande

områden. Leden nyttjas bland annat för:2
. Promenader

. Löpning

. Hundrastning

. Längdskidåkning vintertid
. Leden knyter även samman, genom ett bilfritt stråk, områden då många nyttjar leden

för att ta sig vidare till närliggande områden för bland annat:3
. Bär- och svampplockning

1 Se bilaga 1
Källa: https://www. oxelosund. se/downtoad/18. 553838ea17305720c321 c64e/1597731 436589/
Utställningsutlåtande.pdf

2 Se bilaga 2
Källa: https://www. oxelosund. se/download/18. 4baadc3b174afc852bc161 e/1600759757956/
Närströvområden%20i%200xelösunds%20kommun. pdf

3 Se bilaga 3
Källa: https://www. oxelosund. se/download/18. 4baadc3b174afc852bc161 e/1600759757956/
Närströvområden%20i%200xelösunds%20kommun. pdf



. Havsbad

. Allmän natur- och skogsvistelse, vilket bidrar till minskad stress och därmed
minskad psykisk ohälsa i samhället som helhet.4

Är efterfrågan verkligen tillräckligt stor för att motivera nybygget?
. Det planerades nya bostäder på Sjögatan som tidigare låg ute till försäljning på

Hemnet men som nu är bortplockade.5
. Det planerades Kedjehus i norra Peterslund.6
. Det finns redan tomma objekt i Oxelösund.7

. Bygget på Femöre blir mindre än planerat, s

. Tomma hustomter i Inskogen samt exploaterad mark bortanför Granvägen i
Inskogen.

. Tom hustomt på Lastudden.

. Tomma hustomter i Peterslund.
. Det finns även flera pågående byggnadsprojekt i Oxelösund. 9

. Nya kedjehus i Stenviksgränd.10

. Nya hyresrätter på Stenvikshöjden (gräsytorna uppe vid cykelbanan på vägen till
Jogersö). 11

. Nya radhus på Stenvikshöjden (bakom där det idag är vinterförvaring av båtar)12

. Nya bostadsrättslägenheter nere på gamla parkeringen till Ramdalshamnen på
vägen till Jogersö.

. Nya bostadsrätter längs Femörekanalen. 13

. Ombyggnation av Prisman skall ge 48 nya hyresrätter. 14

4 Källa: https.V/www.slu.se/globalassets/ew/ew-centrala/forskn/popvet-dok/faktaskoa/
faktaskog09/faktaskog 04 20Q9. pdf
Nämns även i bilaga 2

s Källa: https://www.oxelosund.se/bvgga-bo-och-miljo/bo-i-oxelosund/har-kan-du-bo (Radhus på
Sjögatan, leder ej till specifikt objekt)
Källa: https://titanbygg.se/project/brf-sjogatan/ (otydligt om det var dessa eller föregående hus
som gäller, hittar ingen information om detta)

6 Källa: https://www.oxelosund.se/bygga-bo-och-mitjo/bo-i-oxelosund/har-kan-du-bo (Hedjehus
norra Peterslund, leder till tom länk)

7 Källa: httDs://www.oxelosund.se/bvaaa-bo-och-miljo/bo-i-oxelosund/lediaa-tomter

8 Källa: https://byggprojekt.byggfakta.se/planerade/alla/alla/sodermanlands-lan/oxelosund (se
punkt Nybyggnad av flerbostadshus i Oxelösund Etapp 2 samt Etapp 3)

9 Källa: https://www.hsb.se/press1/pressmeddelanden/pressmeddelande/?
pid=2924928&setid=130483

10 Källa: httD://stenviksarand. se

11 Källa: https://www.oxelosund.se/nvheter/nvheter/2020-11-24-nu-borjar-bvgget-av-hvresratter-
vid-stenvikshoiden

12 Källa: https://anebyhusgruppen.se/byggprojekVkommande-projekt/oxelosund-stenvikshojden/

13 Källa: https://peabbostad. se/projekt/sodermanland/femorekanalen/

14 Källa: https://www. kustbostader. se/kubo-oxen/kustbostader/lokaler/nu-bygger-vi-nytt-i-
prisman



Vad händer med cykelbanan som idag går längs Sundavägen?
. Cykelbanan används idag flitigt för cykelpendlare till och från Nyköping.
. Många barn och ungdomar använder cykelbanan för att komma till olika aktiviteter, så

som skota, kompisar och till Stjärnholm för bland annat ridning, bad och andra
aktiviteter.

. Enligt bygglovet ser det ut som att barn nu kommer förväntas cykla på en bilväg
genom det nya området innan de kommer tillbaka till en dedikerad cykelväg.

Avgaser från parkering
. På sidan mot inskogen så kommer en parkeringsplats för 18 bilar finnas. Att sätta en

parkeringsplats så nära en befintlig fastighet kommer ge sämre luftkvalitet. Framförallt
på vintern då många bilar står på tomgång för att frosta av samt värma upp kupén.
Eftersom avgaser stiger kommer dessa främst att drabba de som redan bor i
villaområdet ovanför.

En gammal ek kommer behöva tas ner
. Idag står en väldigt stor och gammal ek på norra norra sidan om stigen söder om

Stocken 6. Enligt bygglovet så ska där istället en parkeringsplats byggas.
. För många barnfamiljer som går längs sörmlandsleden är området kring eken idag en

naturlig plats för paus och lek.

Bevara attraktiva områden

. Oattraktiv arkitektur skapar ett oattraktivt område. 15 Oattraktiva områden motverkar
tyvärr integration som har en nyckelroll för att skapa trygga områden och därmed
städer. Det är därför viktigt att nya byggnader är attraktiva och passar in med befintlig
arkitektur i området. Inskogen är präglad av fina villor med amerikansk inspiration. Se
Bild 1 i Bilaga 6 för exempel hur tidigare hus av denna byggherre med liknande
planritning ser ut efter uppförande.

. Nybyggnationen känns som en kortvarig lösning på ett långvarigt problem, främst på
grund av byggets utformning och placering. Vi har svårt att se att dessa byggnader
kommer att åldras väl. Kommunen har tidigare fått kritik gällande underhåll av
fastigheter. 16

Namn:

\^........ ^JS^n.
Datum: , 5.% -yz/
Fastighet:

?/7^-<f / ^

15 Se bilaga 4 & 5
Källa: httDs://arkitekten.se/debatt/utan-lanasiktia-strateai-ar-vi-domda-att-misslvckas/
Källa: https://www. dagenssamhalte. se/samhalle-och-vatfard/stadsbyggnad/gor-inte-om-
misstagen-i-miljonprogrammeV

16 Källa: https.V/sverigesradio.se/artikel/stora-brister-i-oxelosund-oberoende-granskning-tillsatts



Bilagor

Bilaga 1, Synpunkter från 3 st privatpersoner samt Miljöenheten Oxelösunds kommun.
Hämtat ur Utställningsutlåtande Oxelösund 2030

Speciellt tycker jag planerna för Inskogen är tveksamma och jag tycker inte det klart
framgår i detaljplanen hur mycket hänsyn som kommer tas till skogen. Skogen väster
om befintlig bebyggelse i Inskogen anser jag har ett högt naturvärde och bör bevaras.
Jag tycker det finns stora möjligheter att utveckla skogen i Inskogen för friluftslivet
genom att t ex förbättra och markera vandringsleder, informationstavlor mm.

Svar: Synpunkten anses delvis tillgodosedd på grund av utpekande av grön
infrastruktur och delvis inte tillgodosedd på grund av befintlig detaljplan som medger
bostadsbyggande vid Inskogen. Dock ska hänsyn tas till värdefull natur i området.

Privatperson 3

Jag blir också mkt orolig när ni börjar prata om Inskogen som en möjlighet till område
med förskola e. t. c. Runt området med villor i Inskogen finns mkt fin skog och fina stigar
som jag själv och många andra uppskattar. Jag skulle vilja se en beväring av detta
skogsområde istf utbyggnad av bostäder där man inte se till dessa naturvärden. Det
vore sorgligt om detta hände. Däremot kan jag förstå och till och med tycka om
förslaget om Sunda, att man kanske utökar och förtätar detta område med bebyggelse
samt ngt litet centrum.

Svar: Gällande detaljplan medger förskola och det finns ett stort behov av nya
förskoleplatser. l framtiden kan det bli aktuellt men det finns idag inga sådana planer.
Vid byggnation tas hänsyn till värdefull natur. Synpunkten tillgodoses inte.

Privatperson 4

Utterkärret, område 45:
Området består idag av orörd skog och sumpmark och hyser många arter som är
beroende av en sådan livsmiljö, bland annat Större vattensalamander. l
"Naturvårdsplan för Oxelösunds fastland, 2011-09-20" bedöms Träskbacken-
Utterkärret och Inskogens östra del bevaras för fri utt/eckling på grund av dess höga
naturvärden. Det är viktigt att bevara området orört och inte tillåta bebyggelse eller
annan exploatering och där naturmark är den självklara markanvändningen.

Trots att Danviksvägen skiljer Utterkärret och Inskogen, område 1, måste dessa
områden ses som ett sammanhängande naturområde. Området utgör en viktig
spridningskorridor tillsammans med de smala ängar som sluttar ner mot viken i Danvik,
vilket också utgör den enda obrutna kvarvarande naturmarken genom området till
havet.

Det är därför oerhört viktigt att kommunen arbetar för att stärka skyddet det orörda
Utterkärret, område 45, och de södra delarna av Inskogen, område 1.

Svar: Synpunkten anses delvis tillgodosedd då Utterkärret förblir grönområde med
viktig natur. Dock markeras fortfarande Inskogen som stadsbygd, men med hänsyn till
viktiga naturvärden.

Privatperson 5



Sundaområdet har redan i dag en tät bebyggelse. Det är viktigt med en varsam
eventuell expolatering av de få kvarvarande grönområden så man inte förstör en
fungerande grönstruktur/närströvområden för de boende.
Vid Inskogen finns det äldre detaljplaner som inte tar hänsyn till de naturvärden som
utvecklats. Med anledning av detta anser MSF-Miljö det behöver tas ett omtag
avseende detaljplanerna. Likaså bör man noga utreda eventuell fortsatt expolatering
inom område 1 på sidan 17 så att inga värdefulla natur- eller friluftsvärden går
förlorade.

Svar: Synpunkten angående omtag av gällande detaljplaner beaktas i framtida
planarbete men hanteras inte i översiktsplanen. Därför tillgodoses inte synpunkten.

Miljöenheten, Oxelösundskommun

Bilaga 2, Hämtat ur NÄRSTRÖVOM RÅDEN l OXELÖSUNDS KOMMUN

Ej upptagna som särskilda områden, men väsentliga för friluftslivet i kommunen är de olika
leder som finns i och utanför tätorten. Mycket värdefulla är Sörmlandsleden, som är vitt
förgrenad och som leder genom ett flertal av de tätortsnära skogarna och Hälsans stig - som
är en vandringsled med en utsträckning runt de inre stadsdelarna. Av stor betydelse är också
det omfattande nät av cykelvägar som inte bara förbinder olika stadsdelar utan också leder
tätortsboma ut till mer perifera delar som Femöre, Jogersö och Stjämholm.

I arbetet med den fördjupade översiktsplanen är det angeläget att stor hänsyn tas till de
områden som för friluftslivet och naturvården är betydelsefulla för dem som bor i tätorten. En
förtätning av bebyggelsen kan få till konsekvens att närströvområdena minskar i areal och att
de positiva hälsoeffekter dagens grönstrukhir genererar kan reduceras. För Oxelösund som är
en ort med tung industri, är det särskilt viktigt att bevara skogen som gröna lungor i tätorten.

Förord

Bilaga 3, Hämtat ur NÄRSTRÖVOMRÅDEN l OXELÖSUNDS KOMMUN

13. Inskogen väster om Inskogsvägen
KARTAS

6507956/1571439 N: 2p F: 2p Tot: 6p

Väster om Inskogsleden ligger ett skogsparti som sträcker sig bort mot Stjämholm. I östra
delen växer hällmarkstallskog med inslag av mossig barrblandskog, i övrigt medelålders
tallskog på moränmark med uppstickande hällmarkspartier. I ett stråk med fuktig granskog
växer brokspindelskivling - en vackert rödprickig svamp som är ovanlig i länet.

I den centrala delen är skogen kalawerkad med ett fåtal frötallar sparade. En mindre
tallmosse finns i anslutning till hygget och här kan man hitta typiska mosseväxter som
skvattram, tuvull, ljung och nordkråkbär.

Skogen är som strövområde idag av mindre betydelse men ett flertal stigar tyder på att
den då och då nyttjas, åtminstone av de närboende. I anslutning till området går en
frekventerad cykelväg. Skogen har god svamp- och bärtillgång och potentiellt värde som
strövskog. Större delen av området omfattas av detaljplan

Områdesbeskrivning



Bilaga 3, Hämtat ur NÄRSTRÖVOM RÅDEN l OXELÖSUNDS KOMMUN

14. Inskogens östra del
KARTAS

6507897/1571361 N-. 2pF-. lp Tot: 4p

Inskogen närmast Isakslimd har en varierande vegetation med dels unga, tätvuxna
tallbestånd dels sänka, mer lövrika partier med en ört-gräsrik flora. Nännast vägen ligger en
dikad gran-björksumpskog med massvis av ormbunkar. Bland dessa märks högväxta arter
som lundbräken, majbräken, nordbräken och träjon men det finns också skogsbräken,
hultbräken och ekbräken. Även i övrigt är floran i denna sumpskog av botaniskt intresse med
bland annat ask, hägg, tysklönn, lönn och hassel i buskskiktet samt hässlebrodd, trolldruva,
smålånke och rankstarr bland markens örter och gräs. Väster om villorna vid Isakslundsvägen
är skogen mosaikartad med en olikåldrig, cirka 50-årig tallskog på en matta av blåbärs- och
lingonris omväxlande med små lavrika hällmarkspartier. I brynen mot söder finns ett lövrikt
bestånd med 100-åriga ekar.

Små stigar finns närmast bebyggelsen och i söder och väster passerar Sörmlandsleden.
Längst i norr gränsar området till en cykelväg, som förbinder Peterslund med Stjämhohn.
Området tycks vara mycket extensivt utnyttjat, vilket sannolikt beror på skogstillståndet med
företrädesvis unga, likåldriga planteringar och delvis svårframkomliga sumpskogar. Det
förekommer också buller frän trafiken på motorvägen norröver. Större delen av området, norr
och öster om Sörmlandsleden, omfattas av detaljplan, varför ovanstående beskrivning får
tjäna som historisk dokumentation. De delar av Inskogen, som inte omfattas av detaljplan,
kommer i framtiden emellertid få ökad betydelse som fiiluftsskog.

Områdesbeskrivning

Bilaga 4, Hämtat ur debattartikeln "Utan långsiktig strategi är vi dömda att misslyckas"

Karin Milles träffar huvudet på spiken när hon skriver: "Att gynna en aktör genom att tillåta hus som
försämrar eller förvanskar en plats missgynnar ju även närmgslivet som kollektiv i långa loppet."
och "Det som byggs ska väl ändå berika stadsrummet, inte försämra? Fortsätter vi på den här banan
kommer höga värden att gå förlorade, såväl kulturhistoriska, upplevelsemässiga som
rent långsiktigt fastighetsekonomiska." Märkligt nog är det här samhällsekonomiska
självskadebeteendet i dag ändå normen snarare än undantaget.

Det existerar i dag inte något övergripande kvalitetsfokus och levande kvalitetsdiskussion i
kommunernas politiska arbete. Att i utlovad takt beta av uppsatta produktionsmål förefaller från

politiskt håll överordnat allt annat. Och då tillåts allt för många förslag som sönderkompromissats,
eller för den delen aldrig haft några som helst kvalitets- och gestaltningsmässiga ambitioner, slinka
igenom ut på det sluttande planet.

Emma Jonsteg, Vd Utopia arkitekter



Bilaga 5, Hämtat ur opinionsmaterialet Gör inte om misstagen i miljonprogrammet

All statistik visar att behovet av nya bostäder är skriande. Sveriges

Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) räknade i våras ut att det finns ett behov av

436 ooo nya bostäder till och med år 2020. Förra året tvingades över 350 ooo

studenter tävla om ungefär 80 ooo studentbostäder och Boverket uppskattar nu

att behovet av bostäder för personer som beviljats uppehållstillstånd till drygt 38
ooo bostäder per år 2015 och 2016.

Detta har fått kommuner runt om i landet att snegla på modulhus,

containerlösningar och paviljonger, oftast av tillfällig karaktär. Men tillfälliga

boenden tenderar ofta bli permanenta när behoven av dem är just permanenta.

Och då blir även ogenomtänkta, dåliga boendemiljöer permanenta.

Modulhus för fler bostäder är en nödlösning. Bostadsbristen är förvisso akut,

men den är också ett faktum på lång sikt. Efterfrågan är inte tillfällig, den kommer

inte att gå över. Och långsiktiga problem kräver långsiktiga lösningar.

Sara Haasmark, vd Samhällsbyggarna

Bilaga 6, Hämtat från acasa.se

Bild 1, Liknande byggnader från samma företag
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Yttrande angående ArendeMening på fastigheten Fastighet med adressen Adress.

Delgivna fastigheter:
Stocken 1
Stocken 2
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OBS! Markera ovan DIN fastighet gällande grannyttrandet.

a Vi har ingenting att erinra mot föreslagen åtgärd.
J^Vi har synpunkter på föreslagen åtgärd. Se nedanstående text.
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Oxelösund
Begäran om grannyttrande

Datum

2021-05-27

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

Ärendenummer:

Fastighet:

BYGG. 2021. 136

STJÄRNHOLM 5:1

Bergman,Marita Ellinor

ISAKSLUNDSVÄGEN 85
61338 OXELÖSUND

Grannhörande

Hej,

Vi har fått in en ansökan om bygglov för byggnation av flerbostadshus. Eftersom åtgärden
enligt ansökan innebär en mindre awikelse från detaljplanens bestämmelser ges du som
angränsande fastighetsägare möjlighet att inkomma med synpunkter gällande åtgärden
innan vi fattar ett beslut. Dina eventuella synpunkter ska vara inskickade till oss senast
2021-06-17.

Ärendet övergripande
Ansökan avser nybyggnad av 6 flerbostadshus i två våningar med en byggnadsarea på 5
124 m2. Bostadshusen rymmer sammanlagt 106 lägenheter med storlekar från 1 -4 rök.

Byggnadens utformning och placeringframgår av handlingar som finns på
Oxelösund.se/synpunkterbygflloy.

Beskrivning avvikelse
l anslutning till trapphus och hiss uppförs förråd avsedda för rullstol och barnvagn, vardera
ca 11 m2. Fyra av de sex redovisade förråden hamnar helt eller delvis på mark som enligt
gällande detaljplan inte får bebyggas.

Upplysningar
Som berörd sakägare får du här tillfälle att yttra dig om den bifogade ansökan, enligt 9 kap.
25 § Plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Ditt yttrande ska vara Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda senast 2021-06-17.

Ditt yttrande kan skickas via e-post till bvaa(a)oxelosund.se Glöm inte att ange
ärendenummer, namn på de som yttrar sig (om fler än 1) samt din egna
fastighetsbeteckning. Om du hellre vill kan du posta det i det förfrankerade kuvert som
bifogas detta brev. Nedan finner ni en blankett att kan fylla i för ditt yttrande. Vill ni inte
använda denna går det lika bra med ett separat dokument.

Vid frågor kring detta brev, kontakta ärendets handläggare. Vill du ha dokumenten
hemskickade kontakta miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Med vänlig hälsning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

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



Fastighet:
Ärendenummer:

Stjärnholm 5:1
BYGG. 2021. 136

OXELÖSUND KOMMUN

2021 -06- 1 8
Haiit;;-,

Jag anser att nedanstående argument är anledning till att ej bevilja bygglov med
diarienummer BYGG.2021.136.

Argument

. Värdeminskning på nuvarande fastigheter
. Trädlinjen mellan Inskogen och sundavägen är en vacker utsikt, döljer bilväg samt

bidrar till en minskad bullernivå. Om skogen tas ner så kommer det högst troligen
påverka värdet på existerande fastigheter negativt.

. Ytterligare exploatering av natur i närområdet
. l det tänkta området för nybygget rör sig idag många olika djurarter. Man har bland

annat kunna skåda flertalet rådjur, ekorrar, fasaner, hackspettar och igelkottar. Grannar
i närområdet har redan märkt en störning i djurlivet till följd av den röjning som gjorts
på grund av sjuka träd i området.

. När man befinner sig i det tänkta området för nybygget, särskilt längs med
sörmlandsleden, kan man i dag ta del av den kör av fågelsång som skogen bjuder på.
Lyssnar man riktigt noga kan man dessutom urskilja att det är flertalet olika fågelarter
bara baserat på dess sång, vilket är en naturupplevelse i sig. Vi befarar att denna
avstressande miljö kommer att påverkas starkt negativt om området går miste om den
mångfald av fågelarter som lever där idag.

. Det finns redan outnyttjad exploaterad mark i närområdet där det är röjt för bland
annat en bilväg att kunna gå parallellt med motorvägen.

. Det har sedan tidigare visats intresse för att bevara inskogen som den är idag i sin
helhet. Flertalet har uttryckt sin oro över ytterligare exploatering av skog och
förstörelse av stigar.1

. Intrång på Sörmlandsleden
. Leden är ett viktigt rekreationsområde för boende i både när- och angränsande

områden. Leden nyttjas bland annat för:2
. Promenader

. Löpning

. Hundrastning

. Längdskidåkning vintertid
. Leden knyter även samman, genom ett bilfritt stråk, områden då många nyttjar leden

för att ta sig vidare till närliggande områden för bland annat:3
. Bär- och svampplockning

1 Se bilaga 1
Källa: https://www.oxelosund.se/download/18.553838ea17305720c321 c64e/1597731 436589/
Utställningsutlåtande. pdf

2 Se bilaga 2
Källa: https://www.oxelosund.se/download/18.4baadc3b174afc852bc161 e/1600759757956/
Närströvområden%20i%200xelösunds%20kommun.pdf

3 Se bilaga 3
Källa: https://www.oxelosund.se/download/18.4baadc3b174afc852bc161 e/1600759757956/
Närströvområden%20i%200xelösunds%20kommun. pdf



- Havsbad
. Allmän natur- och skogsvistelse, vilket bidrar till minskad stress och därmed

minskad psykisk ohälsa i samhället som helhet.4

Är efterfrågan verkligen tillräckligt stor för att motivera nybygget?
. Det planerades nya bostäder på Sjögatan som tidigare låg ute till försäljning på

Hemnet men som nu är bortplockade.5
. Det planerades Kedjehus i norra Peterslund.6
. Det finns redan tomma objekt i Oxelösund.7

. Bygget på Femöre blir mindre än planerat.8

. Tomma hustomter i Inskogen samt exploaterad mark bortanför Granvägen i
Inskogen.

. Tom hustomt på Lastudden.

. Tomma hustomter i Peterslund.
. Det finns även flera pågående byggnadsprojekt i Oxelösund.9

. Nya kedjehus i Stenviksgränd. 10

. Nya hyresrätter på Stenvikshöjden (gräsytorna uppe vid cykelbanan på vägen till
Jogersö).11

. Nya radhus på Stenvikshöjden (bakom där det idag är vinterförvaring av båtar)12

. Nya bostadsrättslägenheter nere på gamla parkeringen till Ramdalshamnen på
vägen till Jogersö.

. Nya bostadsrätter längs Femörekanalen. 13

. Ombyggnation av Prisman skall ge 48 nya hyresrätter. 14

4 Källa: https://www. slu. se/globalassets/ew/ew-centrala/forskn/popvet-dok/faktaskog/
faktaskoa09/faktaskog 04 2009. pdf
Nämns även i bilaga 2

5 Källa: https://www. oxelosund. se/bygga-bo-och-milio/bo-i-oxelosund/har-kan-du-bo (Radhus på
Sjögatan, leder ej till specifikt objekt)
Kalla: https://titanbvaa. se/Droiect/brf-sjogatan/ (otydligt om det var dessa eller föregående hus
som gäller, hittar ingen information om detta)

6 Källa: https://www. oxelosund. se/bvaga-bo-och-milio/bo-i-oxelosund/har-kan-du-bo (Hedjehus
norra Peterslund, leder till tom länk)

7 Källa: https://www. oxelosund. se/bygga-bo-och-milio/bo-i-oxelosund/lediga-tomter

8 Källa: https://bvaaproiekt. bvgafakta. se/planerade/alla/alla/sodermanlands-lan/oxelosund (se
punkt Nybyggnad av flerbostadshus i Oxelösund Etapp 2 samt Etapp 3)

9 Källa: https://www. hsb. se/press1/pressmeddelanden/pressmeddelande/?
pid=2924928&setid=130483

10 Källa: httD://stenviksarand.se

11 Källa: https://www. oxelosund. se/nvheter/nvheter/2020-11 -24-nu-boriar-bvaaet-av-hvresratter-
vid-stenvikshoiden

12 Källa: https://anebyhusgruppen. se/byggprojekt/kommande-projekt/oxelosund-stenvikshojden/

1s Källa: https://peabbostad.se/projekVsodermanland/femorekanalen/

14 Källa: https://www. kustbostader. se/kubo-oxen/kustbostader/lokaler/nu-bygger-vi-nytt-i-
prisman



Vad händer med cykelbanan som idag går längs Sundavägen?
. Cykelbanan används idag flitigt för cykelpendlare till och från Nyköping.
. Många barn och ungdomar använder cykelbanan för att komma till olika aktiviteter, så

som skola, kompisar och till Stjärnholm för bland annat ridning, bad och andra
aktiviteter.

. Enligt bygglovet ser det ut som att barn nu kommer förväntas cykla på en bilväg
genom det nya området innan de kommer tillbaka till en dedikerad cykelväg.

Avgaser från parkering
. På sidan mot inskogen så kommer en parkeringsplats för 18 bilar finnas. Att sätta en

parkeringsplats så nära en befintlig fastighet kommer ge sämre luftkvalitet. Framförallt
på vintern då många bilar står på tomgång för att frosta av samt värma upp kupén.
Eftersom avgaser stiger kommer dessa främst att drabba de som redan bor i
villaområdet ovanför.

En gammal ek kommer behöva tas ner
. Idag står en väldigt stor och gammal ek på norra norra sidan om stigen söder om

Stocken 6. Enligt bygglovet så ska där istället en parkeringsplats byggas.
. För många barnfamiljer som går längs sörmlandsleden är området kring eken idag en

naturlig plats för paus och lek.

Bevara attraktiva områden
. Oattraktiv arkitektur skapar ett oattraktivt område.15 Oattraktiva områden motverkar

tyvärr integration som har en nyckelroll för att skapa trygga områden och därmed
städer. Det är därför viktigt att nya byggnader är attraktiva och passar in med befintlig
arkitektur i området. Inskogen är präglad av fina villor med amerikansk inspiration. Se
Bild 1 i Bilaga 6 för exempel hur tidigare hus av denna byggherre med liknande
planritning ser ut efter uppförande.

. Nybyggnationen känns som en kortvarig lösning på ett långvarigt problem, främst på
grund av byggets utformning och placering. Vi har svårt att se att dessa byggnader
kommer att åldras väl. Kommunen har tidigare fått kritik gällande underhåll av
fastigheter.16

Namn:

: é,u^?........ y.^fÄ^^.
7-

Datum:

. ^. [. ^............ ^. I£::Å.
Fastighet:

56-wn ?

1s Se bilaga 4 & 5
Källa: https://arkitekten. se/debatt/utan-langsiktig-strategi-ar-vi-domda-att-misslvckas/
Källa: https://www.dagenssamhalle.se/samhalle-och-valfard/stadsbyggnad/gor-inte-om-
misstagen-i-miljonprogrammeV

16 Källa: https://sverigesradio.se/artikel/stora-brister-i-oxelosund-oberoende-aranskning-tillsatts



Bilagor

Bilaga 1, Synpunkter från 3 st privatpersoner samt Miljöenheten Oxelösunds kommun.
Hämtat ur Utställningsutlåtande Oxelösund 2030

Speciellt tycker jag planerna för Inskogen är tveksamma och jag tycker inte det klart
framgår i detaljplanen hur mycket hänsyn som kommer tas till skogen. Skogen väster
om befintlig bebyggelse i Inskogen anser jag har ett högt naturvärde och bör bevaras.
Jag tycker det finns stora möjligheter att utveckla skogen i Inskogen för friluftslivet
genom att t ex förbättra och markera vandringsleder, informationstavlor mm.

Svar: Synpunkten anses delvis tillgodosedd på grund av utpekande av grön
infrastruktur och delvis inte tillgodosedd på grund av befintlig detaljplan som medger
bostadsbyggande vid Inskogen. Dock ska hänsyn tas till värdefull natur i området.

Privatperson 3

Jag blir också mkt orolig när ni börjar prata om Inskogen som en möjlighet till område
med förskola e. t. c. Runt området med villor i Inskogen finns mkt fin skog och fina stigar
som jag själv och många andra uppskattar. Jag skulle vilja se en beväring av detta
skogsområde istf utbyggnad av bostäder där man inte se till dessa naturvärden. Det
vore sorgligt om detta hände. Däremot kan jag förstå och till och med tycka om
förslaget om Sunda, att man kanske utökar och förtätar detta område med bebyggelse
samt ngt litet centrum.

Svar: Gällande detaljplan medger förskola och det finns ett stort behov av nya
förskoleplatser. l framtiden kan det bli aktuellt men det finns idag inga sådana planer.
Vid byggnation tas hänsyn till värdefull natur. Synpunkten tillgodoses inte.

Privatperson 4

Utterkärret, område 45:
Området består idag av orörd skog och sumpmark och hyser många arter som är
beroende av en sådan livsmiljö, bland annat Större vattensalamander. l
"Naturvårdsplan för Oxelösunds fastland, 2011-09-20" bedöms Träskbacken-
Utterkärret och Inskogens östra del bevaras för fri utveckling på grund av dess höga
naturvärden. Det är viktigt att bevara området orört och inte tillåta bebyggelse eller
annan exploatering och där naturmark är den självklara markanvändningen.

Trots att Danviksvägen skiljer Utterkärret och Inskogen, område 1, måste dessa
områden ses som ett sammanhängande naturområde. Området utgör en viktig
spridningskorridor tillsammans med de smala ängar som sluttar ner mot viken i Danvik,
vilket också utgör den enda obrutna kvarvarande naturmarken genom området till
havet.

Det är därför oerhört viktigt att kommunen arbetar för att stärka skyddet det orörda
Utterkärret, område 45, och de södra delarna av Inskogen, område 1.

Svar: Synpunkten anses delvis tillgodosedd då Utterkärret förblir grönområde med
viktig natur. Dock markeras fortfarande Inskogen som stadsbygd, men med hänsyn till
viktiga naturvärden.

Privatperson 5



Sundaområdet har redan i dag en tät bebyggelse. Det är viktigt med en varsam
eventuell expolatering av de få kvarvarande grönområden så man inte förstör en
fungerande grönstruktur/närströvområden för de boende.
Vid Inskogen finns det äldre detaljplaner som inte tar hänsyn till de naturvärden som
utvecklats. Med anledning av detta anser MSF-Miljö det behöver tas ett omtag
avseende detaljplanerna. Likaså bör man noga utreda eventuell fortsatt expolatering

^ inom område 1 på sidan 17 så att inga värdefulla natur- eller friluftsvärden går
förlorade.

Svar: Synpunkten angående omtag av gällande detaljplaner beaktas i framtida
planarbete men hanteras inte i översiktsplanen. Därför tillgodoses inte synpunkten.

Miljöenheten, Oxelösundskommun

Bilaga 2, Hämtat ur NÄRSTRÖVOM RÅDEN l OXELÖSUNDS KOMMUN

Ej upptagna som särskilda områden, men väsentliga för friluftslivet i kommunen är de olika
leder som finns i och utanför tätorten. Mycket värdefulla är Sörmlandsleden, som är vitt
förgrenad och som leder genom ett flertal av de tätortsnära skogarna och Hälsans stig - som
är en vandringsled med en utsträckning runt de inre stadsdelarna. Av stor betydelse är också
det omfattande nät av cykelvägar som inte bara förbinder olika stadsdelar utan också leder
tätortsboma ut till mer perifera delar som Femöre, Jogersö och Stjämholm.

I arbetet med den fördjupade översiktsplanen är det angeläget att stor hänsyn tas till de
områden som för friluftslivet och naturvården är betydelsefulla för dem som bor i tätorten. En
förtätning av bebyggelsen kan få till konsekvens att närströvområdena minskar i areal och att
de positiva hälsoeffekter dagens grönstruktur genererar kan reduceras. För Oxelösund som är
en ort med tung industri, är det särskilt viktigt att bevara skogen som gröna lungor i tätorten.

Förord

Bilaga 3, Hämtat ur NÄRSTRÖVOMRÅDEN l OXELÖSUNDS KOMMUN

13. Inskogen väster om Inskogsvägen
KARTAS

6507956/1571439 N: 2p F: 2p Tat: 6p

Väster om hiskogsleden ligger ett skogsparti som sträcker sig bort mot Stjämhohn. I östra
delen växer hällmarkstallskog med inslag av mossig barrblandskog, i övrigt medelålders
tallskog på moränmark med uppstickande hällmarkspartier. I ett stråk med fuktig granskog
växer brokspindelskivling - en vackert rödprickig svamp som är ovanlig i länet.

I den centrala delen är skogen kalawerkad med ett fåtal frötallar sparade. En mindre
tallmosse finns i anslutning till hygget och här kan man hitta typiska mosseväxter som
skvattram, tuvull, ljung och nordkråkbär.

Skogen är som strövområde idag av mindre betydelse men ett flertal stigar tyder på att
den då och då nyttjas, åtminstone av de närboende. I anslutning till området går en
frekventerad cykelväg. Skogen har god svamp- och bärtillgång och potentiellt värde som
strövskog. Större delen av området omfattas av detaljplan

Områdesbeskrivning



Bilaga 3, Hämtat ur NÄRSTRÖVOMRÅDEN l OXELÖSUNDS KOMMUN

14. Inskogens östra del
KARTAS

6507897/1571361 N: 2p F: lp Tot: 4p

Inskogen närmast Isakslund har en varierande vegetation med dels unga, tätvuxna
tallbestånd dels sänka, mer lövrika partier med en ört-gräsrik flora. Närmast vägen ligger en
dikad gran-björksumpskog med massvis av ormbunkar. Bland dessa märks högväxts arter
som lundbräken, majbräken, nordbräken och träjon men det finns också skogsbräken,
hultbräken och ekbräken. Även i övrigt är floran i denna sumpskog av botaniskt intresse med
bland annat ask, hägg, tysklönn, lönn och hassel i buskskiktet samt hässlebrodd, trolldruva,
smålånke och rankstarr bland markens örter och gräs. Väster om villorna vid Isakslundsvägen
är skogen mosaikartad med en olikåldrig, cu-ka 50-årig tallskog på en matta av blåbärs- och
lingonris omväxlande med små lavrika hällmarkspartier. I brynen mot söder finns ett lövrikt
bestånd med 100-åriga ekar.

Små stigar finns närmast bebyggelsen och i söder och väster passerar Sönnlandsleden.
Längst i norr gränsar området till en cykelväg, som förbinder Peterslund med Stjämhohn.
Området tycks vara mycket extensivt utnyttjat, vilket sannolikt beror på skogstillståndet med
företrädesvis unga, likåldriga planteringar och delvis svårframkomliga sumpskogar. Det
förekommer också buller fi-ån trafiken på motorvägen norröver. Större delen av området, non-
och öster om Sörmlandsleden, omfattas av detaljplan, varför ovanstående beskrivning far
tjäna som historisk dokumentation. De delar av Inskogen, som inte omfattas av detaljplan,
kommer i framtiden emellertid få ökad betydelse som fnluftsskog.

Områdesbeskrivning

Bilaga 4, Hämtat ur debattartikeln "Utan långsiktig strategi är vi dömda att misslyckas"

Karin Milles träffar huvudet på spiken när hon skriver: "Att gynna en aktör genom att tillåta hus som
försämrar eller förvanskar en plats missgynnar ju även näringslivet som kollektiv! långa loppet.
och "Det som byggs ska väl ändå berika stadsrummet, inte försämra? Fortsätter vi på den här banan
kommer höga värden att gå förlorade, såväl kulturhistoriska, upplevelsemässiga som
rent långsiktigt fastighetsekonomiska. " Märkligt nog är det här samhällsekonomiska
självskadebeteendet i dag ändå normen snarare än undantaget.

Det existerar i dag inte något övergripande kvalitetsfokus och levande kvalitetsdiskussion i
kommunernas politiska arbete. Att i utlovad takt beta av uppsatta produktionsmål förefaller från
politiskt håll överordnat allt annat. Och då tillåts allt för många förslag som sönderkompromissats,
eller för den delen aldrig haft några som helst kvalitets- och gestaltningsmässiga ambitioner, slinka
igenom ut på det sluttande planet.

Emma Jonsteg, Vd Utopia arkitekter



Bilaga 5, Hämtat ur opinionsmaterialet Gör inte om misstagen i miljonprogrammet

All statistik visar att behovet av nya bostäder är skriande. Sveriges
Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) räknade i våras ut att det finns ett behov av

436 ooo nya bostäder till och med år 2020. Förra året tvingades över 350 ooo
studenter tävla om ungefär 80 ooo studentbostäder och Boverket uppskattar nu
att behovet av bostäder för personer som beviljats uppehållstillstånd till drygt 38
ooo bostäder per år 2015 och 2016.

Detta har fått kommuner runt om i landet att snegla på modulhus,
containeriösningar och paviljonger, oftast av tillfällig karaktär. Men tillfälliga
boenden tenderar ofta bli permanenta när behoven av dem är just permanenta.
Och då blir även ogenomtänkta, dåliga boendemiljöer permanenta.

Modulhus för fler bostäder är en nödlösning. Bostadsbristen är fömsso akut,

men den är också ett faktum på lång sikt. Efterfrågan är inte tillfällig, den kommer
inte att gå över. Och långsiktiga problem kräver långsiktiga lösningar.

Sara Haasmark, vd Samhällsbyggarna

Bilaga 6, Hämtat från acasa. se

Bild 1, Liknande byggnader från samma företag
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Oxelösund
Begäran om grannyttrande
Datum

2021-05-27

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

Ärendenummer:

Fastighet:

BYGG.2021.136

STJÄRNHOLM 5:1

Morris. Maximilian Hugh

ISAKSLUNDSVÄGEN 85
61338 OXELÖSUND

Grannhörande

Hej,

Vi har fått in en ansökan om bygglov för byggnation av flerbostadshus. Eftersom åtgärden
enligt ansökan innebär en mindre avvikelse från detaljplanens bestämmelser ges-d u som
angränsande fastighetsägare möjlighet att inkomma med synpunkter gällande åtgärden
innan vi fattar ett beslut. Dina eventuella synpunkter ska vara inskickade till oss senast
2021-06-17.

Ärendet övergripande
Ansökan avser nybyggnad av 6 flerbostadshus i två våningar med en byggnadsarea
124 m7. ' Bostadshusen rymmer sammanlagt 106 lägenheter med storlekar från 1 -4 rök.

Byggnadens utformning och placeringframgår av handlingar som finns på
Oxelösund.se/synpunkterbyqQlov.

Beskrivning avvikelse
l anslutning till trapphus och hiss uppförs förråd avsedda för rullstol och barnvagn
caTl~m2. Fyra av de sex redovisade förråden hamnar helt eller delvis pé mark som enligt

gällande detaljplan inte får bebyggas.

Upplvsninaar
Som berörd sakägare får du här tillfälle att yttra dig om den bifogade ansökan, enligt 9 kap.
25 § Plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Ditt yttrande ska vara Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda senast 2021-06-17.

Ditt yttrande kan skickas via e-post till bvaci(a)oxelosund se Glöm inte att ange
ärendenummer, namn på de som yttrar sig (om fler än 1) samt din egna
fastighetsbeteckning. Öm du hellre vilt kan du posta det i detförfrankerade kuve rt som

bifogas detta brev. Nedan finner ni en blankett att kan fylla i för ditt yttrande. Vill ni inte
använda denna går det lika bra med ett separat dokument.

Vid frågor kring detta brev, kontakta ärendets handläggare Vill du ha dokumenten
hemskickade kontakta miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Med vänlig hälsning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

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



Fastighet:
Ärendenummer:

Stjärnholm 5:1
BYGG.2021.136

OXELÖSUND KOMMUN

2021 -06- 18

Hand:.r

Jag anser att nedanstående argument är anledning till att ej bevilja bygglov med
diarienummer BYGG.2021.136.

Argument

. Värdeminskning på nuvarande fastigheter
. Trädlinjen mellan Inskogen och sundavägen är en vacker utsikt, döljer bilväg samt

bidrar till en minskad bullernivå. Om skogen tas ner så kommer det högst troligen
påverka värdet på existerande fastigheter negativt.

. Ytterligare exploatering av natur i närområdet
. l det tänkta området för nybygget rör sig idag många olika djurarter. Man har bland

annat kunna skåda flertalet rådjur, ekorrar, fasaner, hackspettar och igelkottar. Grannar
i närområdet har redan märkt en störning i djurlivet till följd av den röjning som gjorts
på grund av sjuka träd i området.

. När man befinner sig i det tänkta området för nybygget, särskilt längs med
sörmlandsleden, kan man i dag ta del av den kör av fågelsång som skogen bjuder på.
Lyssnar man riktigt noga kan man dessutom urskilja att det är flertalet olika fågelarter
bara baserat på dess sång, vilket är en naturupplevelse i sig. Vi befarar att denna
avstressande miljö kommer att påverkas starkt negativt om området går miste om den
mångfald av fågelarter som lever där idag.

- Det finns redan outnyttjad exploaterad mark i närområdet där det är röjt för bland
annat en bilväg att kunna gå parallellt med motorvägen.

« Det har sedan tidigare visats intresse för att bevara inskogen som den är idag i sin
helhet. Flertalet har uttryckt sin oro över ytterligare exploatering av skog och
förstörelse av stigar.1

. Intrång på Sörmlandsleden
. Leden är ett viktigt rekreationsområde för boende i både när- och angränsande

områden. Leden nyttjas bland annat för:2
. Promenader

. Löpning

. Hundrastning

. Längdskidåkning vintertid
. Leden knyter även samman, genom ett bilfritt stråk, områden då många nyttjar leden

för att ta sig vidare till närliggande områden för bland annat:3
. Bär- och svampplockning

1 Se bilaga 1
Källa: https://www. oxelosund. se/download/18. 553838ea17305720c321 c64e/1597731 436589/
Utställningsutlåtande.pdf

2 Se bilaga 2
Källa: https://www. oxelosund. se/download/18. 4baadc3b174afc852bc161 e/1600759757956/
Närströvområden%20i%200xelösunds%20kommun. pdf

3 Se bilaga 3
Källa: https://www. oxelosund. se/download/18. 4baadc3b174afc852bc161 e/1600759757956/
Närströvområden°/o20i%200xelösunds%20kommun. pdf



. Havsbad

. Allmän natur- och skogsvistelse, vilket bidrar till minskad stress och därmed
minskad psykisk ohälsa i samhället som helhet.4

Är efterfrågan verkligen tillräckligt stor för att motivera nybygget?
. Det planerades nya bostäder på Sjögatan som tidigare låg ute till försäljning på

Hemnet men som nu är bortplockade.5
. Det planerades Kedjehus i norra Peterslund.6
. Det finns redan tomma objekt i Oxelösund.7

. Bygget på Femöre blir mindre än planerat, s

. Tomma hustomter i Inskogen samt exploaterad mark bortanför Granvägen i
Inskogen.

. Tom hustomt på Lastudden.

. Tomma hustomter i Peterslund.
. Det finns även flera pågående byggnadsprojekt i Oxelösund. 9

. Nya kedjehus i Stenviksgränd. 10

. Nya hyresrätter på Stenvikshöjden (gräsytorna uppe vid cykelbanan på vägen till
Jogersö).11

. Nya radhus på Stenvikshöjden (bakom där det idag är vinterförvaring av båtar)12

. Nya bostadsrättslägenheter nere på gamla parkeringen till Ramdalshamnen på
vägen till Jogersö.

. Nya bostadsrätter längs Femörekanalen. 13

. Ombyggnation av Prisman skall ge 48 nya hyresrätter. 14

4 Källa: https://www. slu. se/globalassets/ew/ew-centrala/forskn/popvet-dok/faktaskog/
faktaskoa09/faktaskog 04 2009. pdf
Nämns även i bilaga 2

5 Källa: https://www. oxelosund. se/bvgga-bo-och-miljo/bo-i-oxelosund/har-kan-du-bo (Radhus på
Sjögatan, leder ej till specifikt objekt)
KalFa: https://titanbvgg. se/project/brf-siQ3atan/ (otydligt om det var dessa eller föregående hus
som gäller, hittar ingen information om detta)

s Källa: https://www. oxelosund. se/bvaga-bo-och-miljo/bo-i-oxelosund/har-kan-du-bo (Hedjehus
norra Peterslund, leder till tom länk)

7 Källa: https://www. oxelosund. se/bvaaa-bo-och-miljo/bo-i-oxelosund/lediaa-tomter

s Källa: https://bvaaDroiekt. bvaafakta. se/Dlanerade/alla/alla/sodermanlands-lan/oxelosund (se
punkt Nybyggnad av flerbostadshus i Oxelösund Etapp 2 samt Etapp 3)

9 Källa: https://www. hsb. se/press1 /pressmeddelanden/pressmeddelande/?
pid=2924928&setid=130483

10 Källa: http://stenviksarand. se

11 Källa: https://www. oxelosund. se/nvheter/nvheter/2020-11 -24-nu-boriar-bvaaet-av-hvresratter-
vid-stenvikshoiden

12 Källa: https://anebyhusgruppen. se/byggprojekt/kommande-projekt/oxelosund-stenvikshojden/

13 Källa: https://peabbostad. se/projekVsodermanland/femorekanalen/

14 Källa: https://www. kustbostader. se/kubo-oxen/kustbostader/lokaler/nu-bygger-vi-nytt-i-
prisman



. Vad händer med cykelbanan som idag går längs Sundavägen?
. Cykelbanan används idag flitigt för cykelpendlare till och från Nyköping.
. Många barn och ungdomar använder cykelbanan för att komma till olika aktiviteter, så

som skola, kompisar och till Stjärnholm för bland annat ridning, bad och andra
aktiviteter.

. Enligt bygglovet ser det ut som att barn nu kommer förväntas cykla på en bilväg
genom det nya området innan de kommer tillbaka till en dedikerad cykelväg.

Avgaser från parkering
. På sidan mot inskogen så kommer en parkeringsplats för 18 bilar finnas. Att sätta en

parkeringsplats så nära en befintlig fastighet kommer ge sämre luftkvalitet. Framförallt
på vintern då många bilar står på tomgång för att frosta av samt värma upp kupén
Eftersom avgaser stiger kommer dessa främst att drabba de som redan bor i
villaområdet ovanför.

En gammal ek kommer behöva tas ner
. Idag står enväldigt stor och gammal ek på norra norra sidan om stigen söder om

Stocken 6. Enligt bygglovet så ska där istället en parkeringsplats byggas.
. För många barnfamiljer som går längs sörmlandsleden är området kring eken idag en

naturlig plats för paus och lek.

Bevara attraktiva områden
. Oattraktiv arkitektur skapar ett oattraktivt område. 15 Oattraktiva områden motverkar

tyvärr integration som har en nyckelroll för att skapa trygga områden och därmed
stader Det är därför viktigt att nya byggnader är attraktiva och passar in med befintlig
arkitektur i området. Inskogen är präglad av fina villor med amerikansk inspiration. Se
Bild 1 i Bilaga 6 för exempel hur tidigare hus av denna byggherre med liknande
planritning ser ut efter uppförande.

. Nybyggnationen känns som en kortvarig lösning på ett långvarigt problem, främst på
grund av byggets utformning och placering. Vi har svårt att se att dessa byggnader
kommer att åldras väl. Kommunen har tidigare fått kritik gällande underhåll av
fastigheter.16

Namn:

.xC/.^/i^n /lör ro

Datum:

z

Fastighet: y.^tA ^
15 Se bilaga 4 & 5
Kalla: httDS://arkitekten. se/debatt/utan-lanasiktia-strategi-ar-vi-domda-att-misslvRkflR/
Kalla. https://www. dagenssamhalle. se/samhalle-och-vaffard/stadsbyggnad/gor-inte-om-
misstagen-i-miljonprogrammet/

16 Källa: httDS://sverigesradio. se/artikel/stora-brister-i-oxelosund-oberoende-gransknina-tillsatt£



Bilagor

Bilaga 1, Synpunkter från 3 st privatpersoner samt Miljöenheten Oxelösunds kommun.
Hämtat ur Utställningsutlåtande Oxelösund 2030

Speciellt tycker jag planerna för Inskogen är tveksamma och jag tycker inte det klart
framgår i detaljplanen hur mycket hänsyn som kommer tas till skogen. Skogen väster
om befintlig bebyggelse i Inskogen anser jag har ett högt naturvärde och bör bevaras.
Jag tycker~det finns stora möjligheter att utveckla skogen i Inskogen för friluftslivet
genom att t ex förbättra och markera vandringsleder, informationstavlor mm.

Svar: Synpunkten anses delvis tillgodosedd på grund av utpekande av grön
infrastruktur och delvis inte tillgodosedd på grund av befintlig detaljplan som medger
bostadsbyggande vid Inskogen. Dock ska hänsyn tas till värdefull natur i området.

Privatperson 3

Jag blir också mkt orolig när ni börjar prata om Inskogen som en möjlighet till område
med förskola e. t. c. Runt området med villor i Inskogen finns mkt fin skog och fina stigar
som jag själv och många andra uppskattar. Jag skulle vilja se en beväring av detta
skogsområde istf utbyggnad av bostäder där man inte se till dessa naturvärden. Det
vore sorgligt om detta hände. Däremot kan jag förstå och till och med tycka om
förslagefom Sunda, att man kanske utökar och förtätar detta område med bebyggelse
samt ngt litet centrum.

Svar: Gällande detaljplan medger förskola och det finns ett stort behov av nya
förskoleplatser. l framtiden kan det bli aktuellt men det finns idag inga sådana planer.
Vid byggnation tas hänsyn till värdefull natur. Synpunkten tillgodoses inte.

Privatperson 4

Utterkärret, område 45:
Området består idag av orörd skog och sumpmark och hyser många arter som är
beroende av en sådan livsmiljö, bland annat Större vattensalamander. l
"Naturvårdsplan för Oxelösunds fastland, 2011-09-20" bedöms Träskbacken-
Utterkärret och Inskogens östra del bevaras för fri utveckling på grund av dess höga
naturvärden. Det är viktigt att bevara området orört och inte tillåta bebyggelse eller
annan exploatering och där naturmark är den självklara markanvändningen.

Trots att Danviksvägen skiljer Utterkärret och Inskogen, område 1, måste dessa
områden ses som ett sammanhängande naturområde. Området utgör en viktig
spridningskorridor tillsammans med de smala ängar som sluttar ner mot viken i Danvik,
vilket också utgör den enda obrutna kvarvarande naturmarken genom området till
havet.

Det är därför oerhört viktigt att kommunen arbetar för att stärka skyddet det orörda
Utterkärret, område 45, och de södra delarna av Inskogen, område 1.

Svar: Synpunkten anses delvis tillgodosedd då Utterkärret förblir grönområde med
viktig natur. Dock markeras fortfarande Inskogen som stadsbygd, men med hänsyn till
viktiga naturvärden.

Privatperson 5



Sundaområdet har redan i dag en tät bebyggelse. Det är viktigt med en varsam
eventuell expolatering av de få kvarvarande grönområden så man inte förstör en
fungerande grönstruktur/närströvområden för de boende.
Vid Inskogen finns det äldre detaljplaner som inte tar hänsyn till de naturvärden som
utvecklats. Med anledning av detta anser MSF-Miljö det behöver tas ett omtag
avseende detaljplanerna. Likaså bör man noga utreda eventuell fortsatt expolatering
inom område 1 på sidan 17 så att inga värdefulla natur- eller friluftsvärden går
förlorade.

Svar: Synpunkten angående omtag av gällande detaljplaner beaktas i framtida
planarbete men hanteras inte i översiktsplanen. Därför tillgodoses inte synpunkten.

Miljöenheten, Oxelösundskommun

Bilaga 2, Hämtat ur NÄRSTRÖVOMPÅDEN l OXELÖSUNDS KOMMUN

Ej upptagna som särskilda områden, men väsentliga for friluftslivet i kommunen är de olika
leder som fums i och utanför tätorten. Mycket värdefulla är Sörmlandsleden, som är vitt
förgrenad och som leder genom ett flertal av de tätortsnära skogarna och Hälsans stig - som
är en vandringsled med en utsträckning runt de inre stadsdelarna. Av stor betydelse är också
det omfattande nät av cykelvägar som inte bara förbinder olika stadsdelar utan också leder
tätortsboma ut till mer perifera delar som Femöre, Jogersö och Stjämholm.

I arbetet med den fördjupade översiktsplanen är det angeläget att stor hänsyn tas till de
områden som for friluftslivet och naturvården är betydelsefulla för dem som bor i tätorten. En
förtätning av bebyggelsen kan få till konsekvens att närströvområdena minskar i areal och att
de positiva hälsoeffekter dagens grönstruktur genererar kan reduceras. För Oxelösund som är
en ort med tung industri, är det särskilt viktigt att bevara skogen som gröna lungor i tätorten.

Förord

Bilaga 3, Hämtat ur NÄRSTRÖVOMRÅDEN l OXELÖSUNDS KOMMUN

13. Inskogen väster om Inskogsvägen
KARTAS

6507956/1571439 N: 2p F: 2p Tot: 6p

Väster om Inskogsleden ligger ett skogsparti som sträcker sig bort mot Stjämholm. I östra
delen växer hällmarkstallskog med inslag av mossig barrblandskog, i övrigt medelålders
tallskog på moränmark med uppstickande hällmarkspartier. I ett stråk med fuktig granskog
växer brokspindelskivling - en vackert rödprickig svamp som är ovanlig i länet.

I den centrala delen är skogen kalawerkad med ett fåtal frötallar sparade. En mindre
tallmosse finns i anslutning till hygget och här kan man hitta typiska mosseväxter som
skvattram, tuvull, ljung och nordkråkbär.

Skogen är som strövområde idag av mindre betydelse men ett flertal stigar tyder på att
den då och då nyttjas, åtminstone av de närboende. I anslutning till området går en
frekventerad cykelväg. Skogen har god svamp- och bärtillgång och potentiellt värde som
strövskog. Större delen av området omfattas av detaljplan

Områdesbeskrivning



Bilaga 3, Hämtat ur NÄRSTRÖVOMRÅDEN l OXELÖSUNDS KOMMUN

14. Inskogens östra del
KARTAS

6507897/1571361 N: 2p F: lp Tot: 4p

Inskogen närmast Isakslund har en varierande vegetation med dels unga, tätvuxna
tallbestånd dels sänka, mer lövrika partier med en ört-gräsrik flora. Närmast vägen ligger en
dikad gran-björksumpskog med massvis av ormbunkar. Bland dessa märks högväxta arter
som lundbräken, majbräken, nordbräken och träjon men det finns också skogsbräken,
hultbräken och ekbräken. Även i övrigt är floran i denna sumpskog av botaniskt intresse med
bland annat ask, hägg, tysklönn, lönn och hassel i buskskiktet samt hässlebrodd, trolldruva,
smålånke och rankstarr bland markens örter och gräs. Väster om villorna vid Isakslundsvägen
är skogen mosaikartad med en olikåldrig, cirka 50-årig tallskog på en matta av blåbärs- och
lingonris omväxlande med små lavrika hällmarkspartier. I brynen mot söder finns ett lövrikt
bestånd med 100-åriga ekar.

Små stigar finns närmast bebyggelsen och i söder och väster passerar Sörmlandsleden.
Längst i norr gränsar området till en cykelväg, som förbinder Peterslund med Stjämhobm.
Området tycks vara mycket extensivt utnyttjat, vilket sannolikt beror på skogstillståndet med
företrädesvis unga, likåldriga planteringar och delvis svårframkomliga sumpskogar. Det
förekommer också buller från trafiken på motorvägen norröver. Större delen av området, norr
och öster om Sönnlandsleden, omfattas av detaljplan, varför ovanstående beskrivning får
tjäna som historisk dokumentation. De delar av Inskogen, som inte omfattas av detaljplan,
kommer i framtiden emellertid få ökad betydelse som fnluftsskog.

Områdesbeskrivning

Bilaga 4, Hämtat ur debattartikeln "Utan långsiktig strategi är vi dömda att misslyckas"

Karin Milles träffar huvudet på spiken när hon skriver: "Att gynna en aktör genom att tillåta hus som
försämrar eller förvanskar en plats missgynnar ju även näringslivet som kollektiv i långa loppet.
och "Det som byggs ska väl ändå berika stadsrummet, inte försämra? Fortsätter vi på den här banan
kommer höga värden att gå förlorade, såväl kulturhistoriska, upplevelsemässiga som
rent långsiktigt fastighetsekonomiska. " Märkligt nog är det här samhällsekonomiska
självskadebeteendet i dag ändå normen snarare än undantaget.

Det existerar i dag inte något övergripande kvalitetsfokus och levande kvalitetsdiskussion i
kommunernas politiska arbete. Att i utlovad takt beta av uppsatta produktionsmål förefaller från
politiskt håll överordnat allt annat. Och då tillåts allt för många förslag som sönderkompromissats,
eller för den delen aldrig haft några som helst kvalitets- och gestaltningsmässiga ambitioner, slinka
igenom ut på det sluttande planet.

Emma Jonsteg, Vd Utopia arkitekter



Bilaga 5, Hämtat ur opinionsmaterialet Gör inte om misstagen i miljonprogrammet

All statistik visar att behovet av nya bostäder är skriande. Sveriges
Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) räknade i våras ut att det finns ett behov av

436 ooo nya bostäder till och med år 2020. Förra året tvingades över 350 ooo
studenter tävla om ungefär 80 ooo studentbostäder och Boverket uppskattar nu
att behovet av bostäder för personer som beviljats uppehållstillstånd till drygt 38
ooo bostäder per år 2015 och 2016.

Detta har fått kommuner runt om i landet att snegla på modulhus,
containerlösningar och paviljonger, oftast av tillfällig karaktär. Men tillfälliga
boenden tenderar ofta bli permanenta när behoven av dem är just permanenta.
Och då blir även ogenomtänkta, dåliga boendemiljöer permanenta.

Modulhus för fler bostäder är en nödlösning. Bostadsbristen är förvisso akut,
men den är också ett faktum på lång sikt. Efterfrågan är inte tillfällig, den kommer
inte att gå över. Och långsiktiga problem kräver långsiktiga lösningar.

Sara Haasmark, vd Samhällsbyggarna

Bilaga 6, Hämtat från acasa.se

Bild 1, Liknande byggnader från samma företag
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Carlsson Jan, Gryme Mona

20210617

Stocken 8

Övrigt personligt yttrande från Stocken 8:
Vi har vår fastighet i sämsta läget för en etablering enligt förslag.
Vi motsätter oss givetvis att det prickade området används.
Det är väldigt nära vårt hem, och det är stora hus som föreslås. Om man gör ett besök hos 
oss så förstår man vad jag menar.
Vi har bott med naturen som närmsta granne och vill gärna inte byta det mot 100-tals 
personer och en stor mängd bilar. Det behövs en naturzon, både för oss och för de tänkta 
husen med dess innevånare. Vi vill inte bygga höga staket/plank och gnälla om vartenda 
ljud som överstiger någon diffus gräns.
Jag har diskuterat med entreprenören om att inte bebygga marken närmast oss, och det var
en konstruktiv diskussion där vi kom fram till ett alternativt lösningsförslag. Där flera välden 
och intressen togs hänsyn till.
Vi hoppas innerligt att konsensus nås och att lugnet kan bevaras.
En utdragen konflikt med entreprenör och kommunen är absolut inget som vi vill hamna i. 
Men vi alla förstår att för oss så handlar det om vår lokala existens, välmående och för oss 
stora ekonomiska världen.
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Hej!


Kommunen överväger att ge bygglov för 106 nya hyresrätter med 1-4 rok precis söder om 
Inskogen. Här har du din chans att göra din röst hörd!


Vi tycker att placeringen och utformandet av bygget känns ogenomtänkt, dessutom vill de 
bygga utanför den gällande detaljplanen vilket vi inte håller med om. Vi har därför 
sammanställt ett dokument på separat papper där vi listar våra argument mot att bevilja 
bygglov. Mer information finns på kommunens hemsida https://www.oxelosund.se/
synpunkterbygglov 


Läs gärna argumenten och underteckna blanketten om Grannhörande om du/ni håller 
med. Om du/ni håller delvis med går det bra att stryka de punkter du/ni inte håller med 
om för att sedan underteckna blanketten.


Det är av stor vikt att du som undertecknar fyller i:

• Namn

• Datum & Ort

• Fastighetsbeteckning


Bor ni flera i hushållet och delar åsikt kan ni skriva flera namn per blankett.


Fastighetsbeteckning för din bostad hittar du lättast på https://karta.oxelosund.se/. 
Behöver du hjälp att ta fram din fastighetsbeteckning går det bra att kontakta Sofia eller 
César.


När den undertecknade blanketten med argument är redo att skickas in kan du göra 
något av följande alternativ:


- Posta det till

	 Oxelösunds kommun

	 SVARSPOST

	 2009 4565

	 613 20 Oxelösund


- Scanna och maila till bygg@oxelosund.se


- Lämna i vår brevlåda så att vi kan posta det


- Kontakta oss så kommer vi förbi och hämtar samt postar

	 César - 072 305 0550

	 Sofia - 076 166 9071


Sista inlämningsdag för synpunkter till kommunen är 2021-06-17 

Vänliga hälsningar,

Sofia och César

Isakslundsvägen 69 

https://www.oxelosund.se/synpunkterbygglov
https://www.oxelosund.se/synpunkterbygglov
mailto:bygg@oxelosund.se


Fastighet:	 	 Stjärnholm 5:1

Ärendenummer: 	 BYGG.2021.136


Jag anser att nedanstående argument är anledning till att ej bevilja bygglov med 
diarienummer BYGG.2021.136.


Argument 

• Värdeminskning på nuvarande fastigheter

• Trädlinjen mellan Inskogen och sundavägen är en vacker utsikt, döljer bilväg samt 

bidrar till en minskad bullernivå. Om skogen tas ner så kommer det högst troligen 
påverka värdet på existerande fastigheter negativt.


• Ytterligare exploatering av natur i närområdet 
• I det tänkta området för nybygget rör sig idag många olika djurarter. Man har bland 

annat kunna skåda flertalet rådjur, ekorrar, fasaner, hackspettar och igelkottar. Grannar 
i närområdet har redan märkt en störning i djurlivet till följd av den röjning som gjorts 
på grund av sjuka träd i området.


• När man befinner sig i det tänkta området för nybygget, särskilt längs med 
sörmlandsleden, kan man i dag ta del av den kör av fågelsång som skogen bjuder på. 
Lyssnar man riktigt noga kan man dessutom urskilja att det är flertalet olika fågelarter 
bara baserat på dess sång, vilket är en naturupplevelse i sig. Vi befarar att denna 
avstressande miljö kommer att påverkas starkt negativt om området går miste om den 
mångfald av fågelarter som lever där idag.


• Det finns redan outnyttjad exploaterad mark i närområdet där det är röjt för bland 
annat en bilväg att kunna gå parallellt med motorvägen.


• Det har sedan tidigare visats intresse för att bevara inskogen som den är idag i sin 
helhet. Flertalet har uttryckt sin oro över ytterligare exploatering av skog och 
förstörelse av stigar. 
1

• Intrång på Sörmlandsleden

• Leden är ett viktigt rekreationsområde för boende i både när- och angränsande 

områden. Leden nyttjas bland annat för: 
2

• Promenader

• Löpning

• Hundrastning

• Längdskidåkning vintertid


• Leden knyter även samman, genom ett bilfritt stråk, områden då många nyttjar leden 
för att ta sig vidare till närliggande områden för bland annat: 
3

• Bär- och svampplockning


 Se bilaga 1
1

Källa: https://www.oxelosund.se/download/18.553838ea17305720c321c64e/1597731436589/
Utställningsutlåtande.pdf

 Se bilaga 2 2

Källa: https://www.oxelosund.se/download/18.4baadc3b174afc852bc161e/1600759757956/
Närströvområden%20i%20Oxelösunds%20kommun.pdf

 Se bilaga 3 3

Källa: https://www.oxelosund.se/download/18.4baadc3b174afc852bc161e/1600759757956/
Närströvområden%20i%20Oxelösunds%20kommun.pdf



• Havsbad

• Allmän natur- och skogsvistelse, vilket bidrar till minskad stress och därmed 

minskad psykisk ohälsa i samhället som helhet. 
4

• Är efterfrågan verkligen tillräckligt stor för att motivera nybygget? 
• Det planerades nya bostäder på Sjögatan som tidigare låg ute till försäljning på 

Hemnet men som nu är bortplockade. 
5

• Det planerades Kedjehus i norra Peterslund. 
6

• Det finns redan tomma objekt i Oxelösund. 
7

• Bygget på Femöre blir mindre än planerat. 
8

• Tomma hustomter i Inskogen samt exploaterad mark bortanför Granvägen i 
Inskogen.


• Tom hustomt på Lastudden.

• Tomma hustomter i Peterslund.


• Det finns även flera pågående byggnadsprojekt i Oxelösund. 
9

• Nya kedjehus i Stenviksgränd. 
10

• Nya hyresrätter på Stenvikshöjden (gräsytorna uppe vid cykelbanan på vägen till 
Jogersö). 
11

• Nya radhus på Stenvikshöjden (bakom där det idag är vinterförvaring av båtar) 
12

• Nya bostadsrättslägenheter nere på gamla parkeringen till Ramdalshamnen på 
vägen till Jogersö.


• Nya bostadsrätter längs Femörekanalen. 
13

• Ombyggnation av Prisman skall ge 48 nya hyresrätter. 
14

 Källa: https://www.slu.se/globalassets/ew/ew-centrala/forskn/popvet-dok/faktaskog/4

faktaskog09/faktaskog_04_2009.pdf

Nämns även i bilaga 2

 Källa: https://www.oxelosund.se/bygga-bo-och-miljo/bo-i-oxelosund/har-kan-du-bo (Radhus på 5

Sjögatan, leder ej till specifikt objekt)

Källa: https://titanbygg.se/project/brf-sjogatan/ (otydligt om det var dessa eller föregående hus 
som gäller, hittar ingen information om detta)

 Källa: https://www.oxelosund.se/bygga-bo-och-miljo/bo-i-oxelosund/har-kan-du-bo (Hedjehus 6

norra Peterslund, leder till tom länk)

 Källa: https://www.oxelosund.se/bygga-bo-och-miljo/bo-i-oxelosund/lediga-tomter7

 Källa: https://byggprojekt.byggfakta.se/planerade/alla/alla/sodermanlands-lan/oxelosund (se 8

punkt Nybyggnad av flerbostadshus i Oxelösund Etapp 2 samt Etapp 3)

 Källa: https://www.hsb.se/press1/pressmeddelanden/pressmeddelande/?9

pid=2924928&setid=130483

 Källa: http://stenviksgrand.se10

 Källa: https://www.oxelosund.se/nyheter/nyheter/2020-11-24-nu-borjar-bygget-av-hyresratter-11

vid-stenvikshojden

 Källa: https://anebyhusgruppen.se/byggprojekt/kommande-projekt/oxelosund-stenvikshojden/12

 Källa: https://peabbostad.se/projekt/sodermanland/femorekanalen/13

 Källa: https://www.kustbostader.se/kubo-oxen/kustbostader/lokaler/nu-bygger-vi-nytt-i-14

prisman

http://stenviksgrand.se
https://www.slu.se/globalassets/ew/ew-centrala/forskn/popvet-dok/faktaskog/faktaskog09/faktaskog_04_2009.pdf
https://www.slu.se/globalassets/ew/ew-centrala/forskn/popvet-dok/faktaskog/faktaskog09/faktaskog_04_2009.pdf
https://www.slu.se/globalassets/ew/ew-centrala/forskn/popvet-dok/faktaskog/faktaskog09/faktaskog_04_2009.pdf
https://www.oxelosund.se/bygga-bo-och-miljo/bo-i-oxelosund/har-kan-du-bo
https://www.oxelosund.se/bygga-bo-och-miljo/bo-i-oxelosund/lediga-tomter
https://byggprojekt.byggfakta.se/planerade/alla/alla/sodermanlands-lan/oxelosund
https://www.oxelosund.se/bygga-bo-och-miljo/bo-i-oxelosund/har-kan-du-bo
https://titanbygg.se/project/brf-sjogatan/
https://www.oxelosund.se/nyheter/nyheter/2020-11-24-nu-borjar-bygget-av-hyresratter-vid-stenvikshojden
https://www.oxelosund.se/nyheter/nyheter/2020-11-24-nu-borjar-bygget-av-hyresratter-vid-stenvikshojden
https://www.oxelosund.se/nyheter/nyheter/2020-11-24-nu-borjar-bygget-av-hyresratter-vid-stenvikshojden


• Vad händer med cykelbanan som idag går längs Sundavägen? 
• Cykelbanan används idag flitigt för cykelpendlare till och från Nyköping. 

• Många barn och ungdomar använder cykelbanan för att komma till olika aktiviteter, så 

som skola, kompisar och till Stjärnholm för bland annat ridning, bad och andra 
aktiviteter. 


• Enligt bygglovet ser det ut som att barn nu kommer förväntas cykla på en bilväg 
genom det nya området innan de kommer tillbaka till en dedikerad cykelväg.


• Avgaser från parkering

• På sidan mot inskogen så kommer en parkeringsplats för 18 bilar finnas. Att sätta en 

parkeringsplats så nära en befintlig fastighet kommer ge sämre luftkvalitet. Framförallt 
på vintern då många bilar står på tomgång för att frosta av samt värma upp kupén. 
Eftersom avgaser stiger kommer dessa främst att drabba de som redan bor i 
villaområdet ovanför.


• En gammal ek kommer behöva tas ner 
• Idag står en väldigt stor och gammal ek på norra norra sidan om stigen söder om 

Stocken 6. Enligt bygglovet så ska där istället en parkeringsplats byggas.

• För många barnfamiljer som går längs sörmlandsleden är området kring eken idag en 

naturlig plats för paus och lek.


• Bevara attraktiva områden

• Oattraktiv arkitektur skapar ett oattraktivt område.  Oattraktiva områden motverkar 15

tyvärr integration som har en nyckelroll för att skapa trygga områden och därmed 
städer. Det är därför viktigt att nya byggnader är attraktiva och passar in med befintlig 
arkitektur i området. Inskogen är präglad av fina villor med amerikansk inspiration. Se 
Bild 1 i Bilaga 6 för exempel hur tidigare hus av denna byggherre med liknande 
planritning ser ut efter uppförande.


• Nybyggnationen känns som en kortvarig lösning på ett långvarigt problem, främst på 
grund av byggets utformning och placering. Vi har svårt att se att dessa byggnader 
kommer att åldras väl. Kommunen har tidigare fått kritik gällande underhåll av 
fastigheter. 
16

Namn:


…………………………………………….…………………………………………………..…….


Datum:


…………………………………………….…………………………………………………………


Fastighet:


…………………………………………….……………………………………………………..…. 

 Se bilaga 4 & 5
15

Källa: https://arkitekten.se/debatt/utan-langsiktig-strategi-ar-vi-domda-att-misslyckas/  
Källa: https://www.dagenssamhalle.se/samhalle-och-valfard/stadsbyggnad/gor-inte-om-
misstagen-i-miljonprogrammet/

 Källa: https://sverigesradio.se/artikel/stora-brister-i-oxelosund-oberoende-granskning-tillsatts16

https://arkitekten.se/debatt/utan-langsiktig-strategi-ar-vi-domda-att-misslyckas/
https://sverigesradio.se/artikel/stora-brister-i-oxelosund-oberoende-granskning-tillsatts
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Miljöenheten, Oxelösundskommun

Förord
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Fastighet:
Ärendenummer:

Stjärnholm 5:1
BYGG.2021.136

Jag anser att nedanstående argument är anledning till att ej bevilja bygglov med
diarienummer BYGG.2021.136.

Argument

. Värdeminskning på nuvarande fastigheter
. Trädlinjen mellan Inskogen och Sundavägen är en vacker utsikt, döljer bilväg samt

bidrar till en minskad bullernivå. Om skogen tas ner så kommer det högst troligen
påverka värdet på existerande fastigheter negativt.

. Ytterligare exploatering av natur i närområdet
. l det tänkta området för nybygget rör sig idag många olika djurarter. Man har bland

annat kunna skåda flertalet rådjur, ekorrar, fasaner, hackspettar och igelkottar samt
älg. Grannar i närområdet har redan märkt en störning i djurlivet till följd av den röjning
som gjorts på grund av sjuka träd i området.

. När man befinner sig i det tänkta området för nybygget, särskilt längs med
sörmlandsleden, kan man i dag ta del av den kör av fågelsång som skogen bjuder på.
Lyssnar man riktigt noga kan man dessutom urskilja att det är flertalet olika fågelarter
bara baserat på dess sång, vilket är en naturupplevelse i sig. Vi befarar att denna
avstressande miljö kommer att påverkas starkt negativt om området går miste om den
mångfald av fågelarter som lever där idag.

. Det finns redan outnyttjad exploaterad mark i närområdet där det är röjt för bland
annat en bilväg att kunna gå parallellt med motorvägen.

. Det har sedan tidigare visats intresse för att bevara inskogen som den är idag i sin
helhet. Flertalet har uttryckt sin oro över ytterligare exploatering av skog och
förstörelse av stigar.1

. Intrång på Sörmlandsleden
. Leden är ett viktigt rekreationsområde för boende i både när- och angränsande

områden. Leden nyttjas bland annat tor.2
. Promenader

. Löpning

. Hundrastning

. Längdskidåkning vintertid

1 Se bilaga 1
Källa: https://www.oxelosund.se/download/18.553838ea17305720c321 c64e/1 597731436589/
Utställningsutlåtande. pdf

2 Se bilaga 2
Källa: https://www.oxelosund.se/download/18.4baadc3b174afc852bc161 e/1600759757956/
Närströvområden%20i%200xelösunds%20kommun. pdf



. Leden knyter även samman, genom ett bilfritt stråk, områden då många nyttjar leden
för att ta sig vidare till närliggande områden för bland annat:3
. Bär- och svampplockning
. Havsbad

. Allmän natur- och skogsvistelse, vilket bidrar till minskad stress och därmed
minskad psykisk ohälsa i samhället som helhet.4

Ar efterfrågan verkligen tillräckligt stor för att motivera nybygget?
. Det planerades nya bostäder på Sjögatan som tidigare låg ute till försäljning på

Hemnet men som nu är bortplockade. 5

. Det planerades Kedjehus i norra Peterslund.6

. Det finns redan tomma objekt i Oxelösund.7
. Bygget på Femöre blir mindre än planerat, s
. Tomma hustomter i Inskogen samt exploaterad mark bortanför Granvägen i

Inskogen.
. Tom hustomt på Lastudden.
. Tomma hustomter i Peterslund.

. Det finns även flera pågående byggnadsprojekt i Oxelösund. 9
. Nya kedjehus i Stenviksgränd.10
. Nya hyresrätter på Stenvikshöjden (gräsytorna uppe vid cykelbanan på vägen till

Jogersö).11
. Nya radhus på Stenvikshöjden (bakom där det idag är vinterförvaring av båtar)12

3 Se bilaga 3
Källa: https://www. oxelosund. se/download/18. 4baadc3b174afc852bc161 e/1600759757956/
Närströvområden%20i°/o200xelösunds%20kommun. pdf

4 Källa: httDs.7/www. slu. se/alobalassets/ew/ew-centrala/forskn/DODvet-dok/faktaskoa/
faktaskoa09/faktaskoa 04 2009. odf
Nämns även i bilaga 2

5 Källa: https://www.oxelosund.se/bygga-bo-och-miljo/bo-i-oxelosund/har-kan-du-bo (Radhus på
Sjögatan, leder ej till specifikt objekt)
Källa: https://titanbygg.se/project/brf-sjogatan/ (otydligt om det var dessa eller föregående hus
som gäller, hittar ingen information om detta)

6 Källa: https://www. oxelosund. se/bygga-bo-och-miljo/bo-i-oxelosund/har-kan-du-bo (Hedjehus
norra Peterslund, leder till tom länk)

7 Källa: httDS://www.oxelosund.se/bvaaa-bo-och-milio/bo-i-oxelosund/lediaa-tomter

s Källa: https://bvggDrojekt.bvagfakta.se/planerade/alla/alla/sodermanlands-lan/oxe!Qsynd (se
punkt Nybyggnad av flerbostadshus i Oxelösund Etapp 2 samt Etapp 3)

s Källa: https://www. hsb. se/press1/pressmeddelanden/pressmeddelande/?
pid=2924928&setid=130483

10 Källa: httD://stenviksarand. se

11 Källa: httDS://www. oxetosund. se/nvheter/nyheter/2020-11-24-nu-borjar-byaaet-av-hvresratter:
vid-stenvikshoiden

12 Källa: https://anebyhusgruppen.se/byggprojekt/kommande-projekt/oxelosund-stenvikshojden/



. Nya bostadsrättstägenheter nere på gamla parkeringen till Ramdalshamnen på
vägen till Jogersö.

. Nya bostadsrätter längs Femörekanalen. 13

. Ombyggnation av Prisman skall ge 48 nya hyresrätter. 14

. Vem är den tänkta målgruppen för dessa bostäder?
. Området kommer att förse hyresrätter i storlekarna 1 - 4 Rök med en varierande hyra

mellan ca 5 000 - 9 000 kr.

. Vi har svårt att föreställa oss vilken målgrupp som skulle vara intresserad av att bo i de
tänkta hyresbostäderna.15

. Studenter:

. Vill vanligtvis bo centralt, nära Campus, restauranger och god kommunikation med
lokaltrafiken.

. Vill bo billigt, gärna litet om det medför lägre hyra.

. Att bo i Oxelösund med en lägsta hyra på ca 5 000 kr verkar således uteslutande.

. Unga par, utan barn:
. Vill vanligtvis bo med 2-3 Rök.
. Vill ha närhet till nöjesliv så som: restauranger, fysiska- och/eller relationsbyggande

aktiviteter samt god kommunikation med lokaltrafiken eller möjlighet till
bilparkering.

. Möjlig målgrupp, men täcker bara en det av hyreslägenheterna.

. Barnfamiljer:

. Vill vanligtvis bo lite större för att ge rum åt sina barn, samt ha möjlighet till uteplats
och lek på egen tomt.

. Vill ofta ha tillgång till bland annat garage, förråd och andra typer av
förvaringsmöjligheter för att ge plats åt och främja olika typer av hobbys.

. Målgrupper vi tror vi kan räkna bort baserat på:
. Hyran:

. Studenter

. Långtidsarbetslösa

. Ensamstående småbarnsföräldrar

. Förtidspensionärer

. Sjukpensionärer

. Läget:
. Studenter

13 Källa: https://peabbostad.se/projekt/sodermanland/femorekanalen/

14 Källa: https://www. kustbostader. se/kubo-oxen/kustbostader/lokaler/nu-bygger-vi-nytt-i-
prisman

15 Källa: https://www.marknadsinformation.se/livsstilsanalvs
Källa: Egen erfarenhet av att ha gått igenom vissa steg i livet samt bekanta som gått igenom
andra steg.



. Pensionärer. Ofta när pensionärer väljer att byta bostad är det på grund av att
öka bekvämligheter, så som närhet till affär, apotek och vårdcentral. Det nya
området ligger långt ifrån samtliga av dessa bekvämligheter.

. Vi tror att många av de målgrupper som faktiskt skulle ha råd att bo i de tänkta
hyresrätterna skulle föredra att:
. Bo närmre en större stad för att ha närhet till restauranger, uteliv och diverse

aktiviteter.

. Bo närmre havet, ex Stenvik, Femöre och Ramdalshamnen, om de inte är
intresserade av att bo nära en större stad.

. Spara och bo i radhus eller kedjehus om de är tex blivande barnfamilj eller har
hemmaboende barn sedan tidigare.

. Bo närmre bekvämligheter så som affärer, apotek och vårdcentral.

. Detta skapar en oro för som redan bor i Inskogen att hyresrätterna ej kommer att bli
uthyrda. Risken, som vi ser, finns då att hyresvärden kommer att tvingas hyra ut till
kommunen i syfte att ge plats för blandat HVB-hem, flyktingboende, korttidsboende
för flyktingar i väntan på att få uppehållstillstånd. Gapet mellan villaområdet Inskogen
och hyresrättsområdet riskerar därför att bli ännu större. Vi förstår att integration
behövs, men det behöver göras på rätt sätt där det sker en gradvis ökning mellan
områden eller inom samma område, snarare än att gå direkt från den ena till den
andra sidan av spektra!

. Vad händer med cykelbanan som idag går längs Sundavägen?
. Cykelbanan används idag flitigt för cykelpendlare till och från Nyköping.

. Många barn och ungdomar använder cykelbanan för att komma till olika aktiviteter, så
som skola, kompisar och till Stjärnholm för bland annat ridning, bad och andra
aktiviteter.

. Enligt bygglovet ser det ut som att barn nu kommer förväntas cykla på en bilväg
genom det nya området innan de kommer tillbaka till en dedikerad cykelväg.

Avgaser från parkering
. På sidan mot inskogen så kommer en parkeringsplats för 18 bilar finnas. Att sätta en

parkeringsplats så nära en befintlig fastighet kommer ge sämre luftkvalitet. Framförallt
på vintern då många bilar står på tomgång för att frosta av samt värma upp kupén.
Eftersom avgaser stiger kommer dessa främst att drabba de som redan bor i
villaområdet ovanför.

Minst en gammal ek kommer behöva tas ner
. Idag står en väldigt stor och gammal ek på norra norra sidan om stigen söder om

Stocken 6. Enligt bygglovet så ska där istället en parkeringsplats byggas.

. För många barnfamiljer som går längs sörmlandsteden är området kring eken idag en
naturlig plats för paus och lek.

Byggbuller från pålning
. Acasa har bekräftat att marken, som är gammal sjöbotten, kommer att behöva pålas, l

området vistas många hemma dagtid. Delvis på grund av hemarbete,
egenföretagande eller föräldraledig, men också på grund av att man arbetar skift eller



har gått i pension. Det är alltså en stor del som kommer att bli berörda eller rent av
störda av det pålningsarbete som väntas för att anlägga grunden. 16

Bevara attraktiva områden

. Oattraktiv arkitektur skapar ett oattraktivt område. 17 Oattraktiva områden motverkar
tyvärr integration som har en nyckelroll för att skapa trygga områden och därmed
städer. Det är därför viktigt att nya byggnader är attraktiva och passar in med befintlig
arkitektur i området. Inskogen är präglad av fina villor med amerikansk inspiration. Se
Bild 1 i Bilaga 6 för exempel hur tidigare hus av denna byggherre med liknande
planritning ser ut efter uppförande.

. Nybyggnationen känns som en kortvarig lösning på ett långvarigt problem, främst på
grund av byggets utformning och placering. Vi har svårt att se att dessa byggnader
kommer att åldras väl. Kommunen har tidigare fått kritik gällande underhåll av
fastigheter.^

. Estetiska värden saknas i detaljplan
. Gällande detaljplan saknar estetiska värden. När detaljplanen sattes upp så fanns

inte dagens villaområde i Inskogen. För att bevara charmen i inskogen så anser vi att
en ny detaljplan bör tas fram. Denna detaljplan bör avgränsa hur nära nuvarande
fastigheter man får bygga samt hur vi kan bevara charmen med villaområdet i
inskogen som växt fram senaste 30 åren.

. Det angränsande området, Inskogen, som ligger strax norr om det tänkta nya
området har kommit att bli ett av de finare och populärare områden i Oxelösund. Vi
anser att det riskerar att bli ett för stort gap mellan Inskogen och det nya området
om ansökan för bygglovet godkänns. Anledningen till detta argument är att det
estetiskt skär sig med hur de tänkta nya byggnaderna ser ut kontra hur miljön i
Inskogen ser ut. 19

. Genomförandetiden för detaljplanen har löpt ut sedan en lång tid tillbaka, och synen
på hur man bygger för att bevara grönområden och skapar trivsamma samhällen har
ändrats sedan den nuvarande 40 år gamla detaljplanen togs fram. Vi anser att en ny
detaljplan bör tas fram där krav på estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse,
grönområden och kommunikationsleder tas i beaktning. 20

16 Källa: httDS://aotebora. se/wDs/Dortal/start/foretag/tillstand-och-realer/buller/buller-fran-
byggarbetsplatser
Källa: httDS://www. naturvardsverket. se/Stod-i-miljoarbeteWagtedninaar/Buller/Buller-fran-
bvaaplatser/

17 Se bilaga 4&5
Kalla: httDS://arkitekten. se/debatt/utan-lanasiktia-strateai-ar-vi-domda-att-misslvckas/
Källa: httDS://www. daaenssamhalle. se/samhalle-och-valfard/stadsbvganad/aor-inte-om-
misstaaen-i-milionpioarammet/

1s Källa: https://sverigesradio. se/artikel/stora-brister-i-oxelosund-oberoende-granskning-tillsatts

19 Källa: httDs://www. chalmers. se/sv/institutioner/ace/nvheter/Sidor/Negativa-effekter-av-
fortgtning-forbises-i-stadsDlanering.aspx

20 Källa: Plan- och bygglag, 2 kap. 1 §, 2 § , 3 §



Ett förslag på ny detaljplan skutte vara att utöka det markerade området som ej får
bebyggas, detta så att den nuvarande trädlinjen som löper längs med
Sörmlandsleden mellan Inskogen och det nya området bevaras.

Namn:

SÖT I Å LA^SSO^
./. C£S/^ -pT^Tö C^^TXLLÖ

Datum:

ZOZ^-öb '{\

Fastighet:

STÖC\<E^ ^



Bilagor

Bilaga 1, Synpunkter från 3 st privatpersoner samt Miljöenheten Oxelösunds kommun.
Hämtat ur Utställningsutlåtande Oxelösund 2030

Speciellt tycker jag planerna för Inskogen är tveksamma och jag tycker inte det klart
framgår i detaljplanen hur mycket hänsyn som kommer tas till skogen. Skogen väster
om befintlig bebyggelse i Inskogen anser jag har ett högt naturvärde och bör bevaras.
Jag tycker det finns stora möjligheter att utveckla skogen i Inskogen för friluftslivet
genom att t ex förbättra och markera vandringsleder, informationstavlor mm.

Svar; Synpunkten anses delvis tiiigodosedd på grund av utpekande av grön
infrastruktur och delvis inte tillgodosedd på grund av befintlig detaljplan som medger
bostadsbyggande vid Inskogen. Dock ska hänsyn tas till värdefull natur i området.

Privatperson 3

Jag blir också mkt orolig när ni börjar prata om Inskogen som en möjlighet till område
med förskola e. t. c. Runt området med villor i Inskogen finns mkt fin skog och fina stigar
som jag själv och många andra uppskattar. Jag skulle vilja se en beväring av detta
skogsområde istf utbyggnad av bostäder där man inte se till dessa naturvärden. Det
vore sorgligt om detta hände. Däremot kan jag förstå och till och med tycka om
förslaget om Sunda, att man kanske utökar och förtätar detta område med bebyggelse
samt ngt litet centrum.

Svar: Gällande detaljplan medger förskola och det finns ett stort behov av nya
förskoleplatser. l framtiden kan det bli aktuellt men det finns idag inga sådana planer.
Vid byggnation tas hänsyn till värdefull natur. Synpunkten tillgodoses inte.

Privatperson 4

Utterkärret, område 45:
Området består idag av orörd skog och sumpmark och hyser många arter som är
beroende av en sådan livsmiljö, bland annat Större vattensalamander. l
"Naturvårdsplan för Oxelösunds fastland, 201 1-09-20" bedöms Träskbacken-
Utterkärret och Inskogens östra del bevaras för fri utveckling på grund av dess höga
naturvärden. Det är viktigt att bevara området orört och inte tillåta bebyggelse eller
annan exploatering och där naturmark är den självklara markanvändningen.

Trots att Danviksvägen skiljer Utterkärret och Inskogen, område 1, måste dessa
områden ses som ett sammanhängande naturområde. Området utgör en viktig
spridningskorridor tillsammans med de smala ängar som sluttar ner mot viken i Danvik,
vilket också utgör den enda obrutna kvarvarande naturmarken genom området till
havet.

Det är därför oerhört viktigt att kommunen arbetar för att stärka skyddet det orörda
Utterkärret, område 45, och de södra delarna av Inskogen, område 1.

Svar: Synpunkten anses delvis tillgodosedd då Utterkärret förblir grönområde med
viktig natur. Dock markeras fortfarande Inskogen som stadsbygd, men med hänsyn till
viktiga naturvärden.

Privatperson 5



Sundaområdet har redan i dag en tät bebyggelse. Det är viktigt med en varsam
eventuell expolatering av de få kvarvarande grönområden så man inte förstör en
fungerande grönstruktur/närströvområden för de boende.
Vid Inskogen finns det äldre detaljplaner som inte tar hänsyn till de naturvärden som
utvecklats. Med anledning av detta anser MSF-Miljö det behöver tas ett omtag
avseende detaljplanerna. Likaså bör man noga utreda eventuell fortsatt expolatering
inom område 1 på sidan 17 så att inga värdefulla natur- eller friluftsvärden går
förlorade.

Svar: Synpunkten angående omtag av gällande detaljplaner beaktas i framtida
planarbete men hanteras inte i översiktsplanen. Därför tillgodoses inte synpunkten.

Miljöenheten, Oxelösundskommun

Bilaga 2, Hämtat ur NÄRSTRÖVOMRÅDEN l OXELÖSUNDS KOMMUN

Ej upptagna som särskilda områden, men väsentliga för friluftslivet i kommunen är de olika
leder som finns i och utanför tätorten, Mycket värdefulla är Sörmlandsleden, som är vitt
förgrenad och som leder genom ett flertal av de tätortsnära skogarna och Hälsans stig - som
är en vandringsled med en utsträckning runt de inre stadsdelarna. Av stor betydelse är också
det omfattande nät av cykelvägar som inte bara förbinder olika stadsdelar utan också leder
tätortsboma ut till mer perifera delar som Femöre, Jogersö och Stjämhohn.

I arbetet med den fördjupade översiktsplanen är det angeläget att stor hänsyn tas till de
områden som för fi-iluftslivet och naturvården är betydelsefulla för dem som bor i tätorten. En
förtätning av bebyggelsen kan få till konsekvens att närströvområdena minskar i areal och att
de positiva hälsoeffekter dagens grönstruktur genererar kan reduceras. För Oxelösund som är
en ort med tung industri, är det särskilt viktigt att bevara skogen som gröna lungor i tätorten.

Förord

Bilaga 3, Hämtat ur NÄRSTRÖVOM RÅDEN l OXELÖSUNDS KOMMUN

13. Inskogen väster om Inskogsvägen
KARTAS

6507956/1571439 N: 2p F: 2p Tot: 6p

Väster om Inskogsleden ligger ett skogsparti som sträcker sig bort mot Stjämholm. I östra
delen växer hällmarkstallskog med inslag av mossig barrblandskog, i övrigt medelålders
tallskog på moränmark med uppstickande hällmarkspartier. I ett stråk med fuktig granskog
växer brokspindelskivling - en vackert rödprickig svamp som är ovanlig i länet.

I den centrala delen är skogen kalawerkad med ett fåtal frötallar sparade. En mindre
tallmosse finns i anslutning till hygget och här kan man hitta typiska mosseväxter som
skvattram, tuvull, ljung och nordkråkbär.

Skogen är som strövområde idag av mindre betydelse men ett flertal stigar tyder på att
den då och då nyttjas, åtminstone av de närboende. I anslutning till området går en
frekventerad cykelväg. Skogen har god svamp- och bärtillgång och potentiellt värde som
strövskog. Större delen av området omfattas av detaljplan

Områdesbeskrivning



Bilaga 3, Hämtat ur NÄRSTRÖVOM RÅDEN l OXELÖSUNDS KOMMUN

14. Inskogens östra del
KARTAS

6507897/1571361 N: 2p F: lp Tot: 4p

Inskogen närmast Isakslund har en varierande vegetation med dels unga, tätvuxna
tallbestånd dels sänka, mer lövrika partier med en ört-gräsrik flora. Närmast vägen ligger en
dikad gran-björksumpskog med massvis av ormbunkar. Bland dessa märks högväxta arter
som lundbräken, majbräken, nordbräken och träjon men det finns också skogsbräken,
hultbräken och ekbräken. Även i övrigt är floran i denna siunpskog av botaniskt intresse med
bland annat ask, hägg, tysklönn, lönn och hassel i buskskiktet samt hässlebrodd, trolldruva,
smålånke och rankstarr bland markens örter och gräs. Väster om villorna vid Isakslundsvägen
är skogen mosaikartad med en olikåldrig, cirka 50-årig tallskog på en matta av blåbärs- och
lingonris omväxlande med små lavrika hällmarkspartier. I brynen mot söder finns ett lövrikt
bestånd med 100-åriga ekar.

Små stigar finns närmast bebyggelsen och i söder och väster passerar Sörmlandsleden.
Längst i norr gränsar området till en cykelväg, som förbinder Peterslund med Stjämholm.
Området tycks vara mycket extensivt utnyttjat, vilket sannolikt beror på skogstillståndet med
företrädesvis unga, likåldriga planteringar och delvis svåriramkomliga sumpskogar. Det
förekommer också buller från trafiken på motorvägen norröver. Större delen av området, norr
och öster om Sörmlandsleden, omfattas av detaljplan, varför ovanstående beskrivning får
tjäna som historisk dokumentation. De delar av Inskogen, som mte omfattas av detaljplan,
kommer i framtiden emellertid få ökad betydelse som friluftsskog.

Områdesbeskrivning

Bilaga 4, Hämtat ur debattartikeln "Utan långsiktig strategi är vi dömda att misslyckas"

Karin Milles träffar huvudet på spiken när hon skriver: "Att gynna en aktör genom att tillåta hus som
försämrar eller förvanskar en plats missgynnar ju även näringslivet som kollektiv i långa loppet."
och "Det som byggs ska väl ändå berika stadsrummet, inte försämra? Fortsätter vi på den här banan
kommer höga värden att gå förlorade, såväl kulturhistoriska, upplevelsemässiga som
rent långsiktigt fastighetsekonomiska. " Märkligt nog är det här samhällsekonomiska
självskadebeteendet i dag ändå normen snarare än undantaget.

Det existerar i dag inte något övergripande kvalitetsfokus och levande kvalitetsdiskussion i
kommunernas politiska arbete. Att i utlovad takt beta av uppsatta produktionsmål förefaller från
politiskt håll överordnat allt annat. Och då tillåts allt för många förslag som sönderkompromissats,
eller för den delen aldrig haft några som helst kvalitets- ochgestaltningsmässiga ambitioner, slinka
igenom ut på det sluttande planet.

Emma Jonsteg, Vd Utopia arkitekter



Bilaga 5, Hämtat ur opinionsmaterialet Gör inte om misstagen i miljonprogrammet

All statistik visar att behovet av nya bostäder är skriande. Sveriges
Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) räknade i våras ut att det finns ett behov av

436 ooo nya bostäder till och med år 2020. Förra året tvingades över 350 ooo

studenter tävla om ungefär 80 ooo studentbostäder och Boverket uppskattar nu
att behovet av bostäder för personer som beviljats uppehållstillstånd till drygt 38
ooo bostäder per år 2015 och 2016.

Detta har fått kommuner runt om i landet att snegla på modulhus,

containerlösningar och paviljonger, oftast av tillfällig karaktär. Men tillfälliga
boenden tenderar ofta bli permanenta när behoven av dem är just permanenta.
Och då blir även ogenomtänkta, dåliga boendemiljöer permanenta.

Modulhus för fler bostäder är en nödlösning. Bostadsbristen är förvisso akut,

men den är också ett faktum på lång sikt. Efterfrågan är inte tillfällig, den kommer
inte att gå över. Och långsiktiga problem kräver långsiktiga lösningar.

Sara Haasmark, vd Samhällsbyggarna

Bilaga 6, Hämtat från acasa.se

Bild 1, Liknande byggnader från samma företag
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    Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

    Via epost: bygg@oxelosund.se 

 

Grannyttrande angående ärende BYGG.2021.136, fastigheten 
Stjärnholm 5:1 
 

Min fastighetsbeteckning: Stocken 3 

 

Jag motsätter mig att bygglov beviljas i det aktuella ärendet med hänvisning till den diskrepans som 
förekommer mellan detaljplanen och aktuell situationsplan, samt att det inte är tydligt utrett att 
området är möjligt att bebygga i enlighet med situationsplanen.  

För det aktuella området finns en mer än fyrtio år gammal stadssplan (nedan kallad detaljplan). 
Sedan detaljplanen tillkom har en rad förändringar skett i lagstiftningen, framförallt inom 
miljöbalkens område. Det finns därför ett antal frågor som bör utredas vidare för att se om området 
är lämpligt att bebygga. Några av dessa listas nedan utan inbördes ordning: 

 Diskrepans mellan detaljplanekarta och situationsplan  
Enligt gällande detaljplan gäller inom S2 markerat område att för varje tomt får byggnadsytan för hus 
uppföras i två plan och uppgå till högst 100 kvadratmeter. Då detaljplanen betecknar området BS2IIn 
förutsätts att byggnaderna utformas i enlighet med bestämmelsen, även om det inte framgår av 
situationsplanen.  

I detaljplanekartan finns illustrationslinjer inlagda. Enligt planbestämmelserna ska med S2 betecknat 
område bebyggas i huvudsak i enlighet med på kartan angiven illustration. Avsteg från detta bör 
motiveras. 

I gällande detaljplanekarta är den gamla körväg (som idag endast utgör en stig) samt nedan liggande 
dike belägna inom mark med områdesbeteckning Allmän plats, Park eller plantering. Samma område 
har i situationsplanen plötsligt blivit bostadsändamål och prickmark. Då detaljplanen är gammal, kan 
den inte koordinat-sättas rakt av, utan hänsyn måste tas till placeringen av de landmärken som 
framgår av detaljplanekartan. Frågan anses vara av extra stor vikt då det av gällande detaljplan 
framgår att man i samband med detaljprojekteringen av bebyggelsen och i utbyggnadsskedet bör 
ägna särskild uppmärksamhet gällande frågan om vegetationens bibehållande. Det anges även att 
friområden ska ges tillräcklig omfattning och förläggas så att grupper och ej enstaka träd kan sparas. - 
- Att placera byggnader på Allmän plats-mark borde inte kunna ses som en mindre ändring och 
frågan är om det är förenligt med detaljplanens syfte?   

I detaljplanen anges att; på med II betecknat område får …inte uppföras … och uthus eller annan 
gårdsbyggnad icke till större höjd än 2,5 meter. I sektionsritning på kommunens webb-plats saknas 
byggnadshöjden på det uthus som delvis kommer att hamna på prickmark. Hur bedöms 
överensstämmelsen med planen om höjdangivelse saknas? 



 Nivåsättning 
I de handlingar som finns upplagda på kommunens webb-plats, framgår inte vilken färdig golvhöjd 
byggnaderna kommer att få. Hur förhåller sig golvhöjden till de höjdsättningarna som finns på 
vägnätet i detaljplanen? 

Av situationsplanen som finns på kommunens webb-plats framgår att en parkeringsyta ska placeras i 
den norra delen av området. Det är oklart hur avsläntningen är tänkt att utföras. Se resonemang 
nedan om allmän platsmark och eventuella skyddsvärda träd. 

 Markavvattning och vattenverksamhet 
Enligt material som tagits fram av SMHI framgår att området utgör en lågpunkt i landskapet, varför 
det är troligt att lokal avrinning sker till det aktuella området. Av SGU:s jordartskarta framgår att 
jordarten i området är Gyttjelera (eller lergyttja) och av den översiktliga kartering av naturtyper som 
går att finna på Länsstyrelsernas webb-plats Skyddad natur framgår att delar av det tänkta 
byggnadsområdet klassats som öppen våtmark. Sammantaget gör detta att det är högst troligt att 
marken under delar av året är mycket fuktig.  

Att avleda oönskat vatten genom ytterligare dränering, om syftet är att varaktigt öka markens 
lämplighet för exempelvis bebyggelse utgör markavvattning. Då Södermanlands län omfattas av 
generellt förbud mot markavvattning krävs sannolikt en dispens från markavvattningsförbudet. 
Samråd bör ske med Länsstyrelsen i Södermanlands län. 

Genom det tänkta området rinner idag ett brett gammalt dike. Vid ett platsbesök ser man tydligt att 
diket inte har rensats eller underhållits på många år, och det är därför troligt att ett nytt 
naturtillstånd har uppkommit längs hela- eller delar av diket. Åtgärder kräver i sådant fall tillstånd 
eller anmälan enligt 11 kap miljöbalken. Av den befintliga detaljplanen framkommer inte om diket 
ingår i ett markavvattningsföretag. Om de aktuella byggplanerna kommer att leda till förändringar i 
vattenanläggningen kan en omprövning behövas. En omprövning sker som ett ansökningsmål till 
Mark- och miljödomstolen.  

 Dagvatten 
Av detaljplanen framgår inte hur det dagvatten som uppkommer i området ska hanteras. Frågan bör 
därför hanteras i bygglovsprocessen. 

 Skyddsvärda träd 
Mellan befintlig bebyggelse och det aktuella området står ett flertal större ekar. Minst en av dessa 
bedöms ha en stam vars diameter överstiger en meter. Minst ett av träden är därför att betrakta som 
särskilt skyddsvärda i enlighet med miljöbalken. Kommer åtgärder utföras som kan medföra 
påverkan på dessa ska åtgärden anmälas till Länsstyrelsen för samråd. Inför samrådet bör en plan för 
hänsynsåtgärder tas fram. + 

Trädens ålder och om de hyser några särskilt skyddsvärda arter bör även undersökas i ett tidigt skede 
för att klarlägga om dispens enligt artskyddsförordningen kommer att krävas. 

 Buller 
Vid detaljplanens framtagande gjordes en trafikbullerutredning av gatukontoret enligt Nordiska 
ministerrådets beräkningsmodell. Varken beräkningsmodellen, lagstiftningen eller trafiksituationen 
är densamma idag fyrtiotvå år senare. En ny bullerutredning bör därför tas fram. 



 Skyddsrum 
Av gällande detaljplan framgår att Inskogen är utlagt som utredningsområde i kommunens 
skyddsrumsplan. Det är oklart hur skyddsrum i erforderlig omfattning ska anordnas i de nya 
byggnaderna, eller om de boende får plats i befintligt skyddsrum i Inskogen. 

 Jordbruksmark 
Det är oklart hur stor del av det aktuella området som utgör tidigare jordbruksmark. Då tidigare 
jordbruksverksamhet kan ha varit kemikalieintensiv genom användning av bekämpningsmedel och 
betat utsäde etc. bör föroreningssituationen undersökas. Vid kvarnar belägna i Nyköpings kommun 
finns uppgifter om att betning av utsäde förekommit, exempelvis har medlen Uspulunpulver och 
Panogen använts. 

 Trafikplanering 
Det är oklart vilka trafiksäkerhetsåtgärder som kommer att vidtas vid infarten till det nya området. 
Det är olyckligt om den GC-väg som idag förbinder Inskogen med Peterslund drabbas av ytterligare 
en korsning med bilväg eftersom GC-vägen idag utgör skolväg för de barn som cyklar/går till 
Petersundsskolan och Peterslunds förskola från Inskogen och Stjärnholm. 

 Övrigt 
I det allmänna resonemanget kring att placera byggnader på prickmark är väl frågan om inte 
restriktivitet mot avvikelser bör vara av vikt inom ett nybyggnadsområde för att inte ge 
prejudicerande effekt vid tillkommande bebyggelse? 

Att spara en bredare trädridå mellan befintlig bebyggelse och den tillkommande skapar mervärden 
genom naturliga lekområden för de barn som antas komma flytta in i de nya husen och trädkronorna 
skapar även ett insynsskydd för flerbostadshusen mot de villor som ligger högre placerade i 
terrängen.  

 

 

 

Maria Eriksson 

Isakslundsvägen 65 
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HanJ;

Vi har fått in en ansökan om bygglov för byggnation av flerbostadshus. Eftersom åtgärden
enligt ansökan innebär en mindre avvikelse från detaljplanens bestämmelser ges du som
angränsande fastighetsägare möjlighet att inkomma med synpunkter gällande åtgärden
innan vi fattar ett beslut. Dina eventuella synpunkter ska vara inskickade till oss senast
2021-06-17.

Ärendet övergripande
Ansökan avser nybyggnad av 6 flerbostadshus i två våningar med en byggnadsarea på 5
124 m2. Bostadshusen rymmer sammanlagt 106 lägenheter med storlekar från 1-4 rök.

Byggnadens utformning och placeringframgår av handlingar som finns på
Oxelösund. se/synpunkterbyc?alov.

Beskrivning avvikelse
l anslutning till trapphus och hiss uppförs förråd avsedda för rullstol och barnvagn, vardera
ca 11 m2. Fyra av de sex redovisade förråden hamnar helt eller delvis på mark som enligt
gällande detaljplan inte får bebyggas.

Upplysningar
Som berörd sakägare får du här tillfälle att yttra dig om den bifogade ansökan, enligt 9 kap.
25 § Plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Ditt yttrande ska vara Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda senast 2021-06-17.

Ditt yttrande kan skickas via e-post till byflfl@oxelosund.se Glöm inte att ange
ärendenummer, namn på de som yttrar sig (om fler än 1) samt din egna
fastighetsbeteckning. Om du hellre vill kan du posta det i det förfrankerade kuvert som
bifogas detta brev. Nedan finner ni en blankett att kan fylla i för ditt yttrande. Vill ni inte
använda denna ger det lika bra med ett separat dokument.

Vid frågor kring detta brev, kontakta ärendets handläggare. Vill du ha dokumenten
hemskickade kontakta miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Med vänlig hälsning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

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
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Fastighet:
Ärendenummer:

Stjärnholm 5:1
BYGG. 2021. 136

OXELÖSUND KOMMUN

20-:1 -03" 1 0

Jag anser att nedanstående argument är anledning till att ej bevilja bygglov med
diarienummer BYGG. 2021. 136.

Argument

. Värdeminskning på nuvarande fastigheter
. Trädlinjen mellan Inskogen och sundavägen är en vacker utsikt, döljer bilväg samt

bidrar till en minskad bullernivå. Om skogen tas ner så kommer det högst troligen
påverka värdet på existerande fastigheter negativt.

. Ytterligare exploatering av natur i närområdet
. l det tänkta området för nybygget rör sig idag många olika djurarter. Man har bland

annat kunna skåda flertalet rådjur, ekorrar, fasaner, hackspettar och igelkottar. Grannar
i närområdet har redan märkt en störning i djurlivet till följd av den röjning som gjorts
på grund av sjuka träd i området.

. När man befinner sig i det tänkta området för nybygget, särskilt längs med
sörmlandsleden, kan man i dag ta del av den kör av fågelsång som skogen bjuder på.
Lyssnar man riktigt noga kan man dessutom urskilja att det är flertalet olika fågelarter
bara baserat på dess sång, vilket är en naturupplevelse i sig. Vi befarar att denna
avstressande miljö kommer att påverkas starkt negativt om området går miste om den
mångfald av fågelarter som lever där idag.

. Det finns redan outnyttjad exploaterad mark i närområdet där det är röjt för bland
annat en bilväg att kunna gå parallellt med motorvägen.

. Det har sedan tidigare visats intresse för att bevara inskogen som den är idag i sin
helhet. Flertalet har uttryckt sin oro över ytterligare exploatering av skog och
förstörelse av stigar.1

. Intrång på Sörmlandsleden
. Leden är ett viktigt rekreationsområde för boende i både när- och angränsande

områden. Leden nyttjas bland annat för:2
. Promenader

. Löpning

. Hundrastning

. Längdskidåkning vintertid
. Leden knyter även samman, genom ett bilfritt stråk, områden då många nyttjar leden
för att ta sig vidare till närliggande områden för bland annat:3
. Bär- och svampplockning

1 Se bilaga 1
Källa: https://www.oxelosund.se/download/18.553838ea17305720c321 c64e/1 597731436589/
Utställningsutlåtande. pdf

2 Se bilaga 2
Källa: https://www. oxelosund. se/download/18. 4baadc3b174afc852bc161 e/1600759757956/
Närströvområden%20i%200xelösunds%20kommun.pdf

3 Se bilaga 3
Källa: https://www.oxelosund.se/download/18.4baadc3b174afc852bc161 e/1600759757956/
Närströvområden%20i%200xelösunds%20kommun. pdf



. Havsbad

. Allmän natur- och skogsvistelse, vilket bidrar till minskad stress och därmed
minskad psykisk ohälsa i samhället som helhet.4

Är efterfrågan verkligen tillräckligt stor för att motivera nybygget?
. Det planerades nya bostäder på Sjögatan som tidigare låg ute till försäljning på

Hemnet men som nu är bortplockade.5
. Det planerades Kedjehus i norra Peterslund.6
. Det finns redan tomma objekt i Oxelösund.7

. Bygget på Femöre blir mindre än planerat.8

. Tomma hustomter i Inskogen samt exploaterad mark bortanför Granvägen i
Inskogen.

. Tom hustomt på Lastudden.

. Tomma hustomter i Peterslund.
. Det finns även flera pågående byggnadsprojekt i Oxelösund. 9

. Nya kedjehus i Stenviksgränd.10

. Nya hyresrätter på Stenvikshöjden (gräsytorna uppe vid cykelbanan på vägen till
Jogersö). 11

. Nya radhus på Stenvikshöjden (bakom där det idag är vinterförvaring av båtar)12

. Nya bostadsrättslägenheter nere på gamla parkeringen till Ramdalshamnen på
vägen till Jogersö.

. Nya bostadsrätter längs Femörekanalen.13

. Ombyggnation av Prisman skall ge 48 nya hyresrätter. 14

4 Källa: https://www.slu.se/globalassets/ew/ew-centrala/forskn/popvet-dok/faktaskog/
faktaskoa09/faktaskoa 04 2009.pdf
Nämns även i bilaga 2

s Källa: https://www. oxelosund. se/bygga-bo-och-miljo/bo-i-oxelosund/har-karLdLhbQ (Radhus på
Sjögatan, leder ej till specifikt objekt)
Källa: httDS://titanbvaa. se/Droiect/brf-sjogatan/ (otydligt om det var dessa eller föregående hus
som gäller, hittar ingen information om detta)

6 Källa: https://www. oxelosund. se/bygga-bo-och-miljo/bo-i-oxelosund/har-kan-du-bo (Hedjehus
norra Peterslund, leder till tom länk)

7 Källa: https://www.oxelosund.se/bygga-bo-och-miljo/bo-i-oxelosund/lediga-tomter

8 Källa: https://byggprojekt. byggfakta.se/planerade/alla/alla/sodermanlands-lan/oxelosund (se
punkt Nybyggnad av flerbostadshus i Oxelösund Etapp 2 samt Etapp 3)

9 Källa: https://www. hsb. se/press1/pressmeddelanden/pressmeddelande/?
pid=2924928&setid=130483

10 Källa: http://stenviksarand. se

11 Källa: https://www. oxelosund. se/nyheter/nyheter/2020-11 -24-nu-borjar-bygget-av-hyresratter;
vid-stenvikshoiden

12 Källa: https://anebyhusgruppen. se/byggprojekt/kommande-projekt/oxelosund-stenvikshojden/

13 Källa: https://peabbostad. se/projekt/sodermanland/femorekanalen/

14 Källa: https://www. kustbostader. se/kubo-oxen/kustbostader/lokaler/nu-bygger-vi-nytt-i-
prisman



Vad händer med cykelbanan som idag går längs Sundavägen?
. Cykelbanan används idag flitigt för cykelpendlare till och från Nyköping.
. Många barn och ungdomar använder cykelbanan för att komma till olika aktiviteter, så

som skola, kompisar och till Stjärnholm för bland annat ridning, bad och andra
aktiviteter.

. Enligt bygglovet ser det ut som att barn nu kommer förväntas cykla på en bilväg
genom det nya området innan de kommer tillbaka till en dedikerad cykelväg.

Avgaser från parkering
. På sidan mot inskogen så kommer en parkeringsplats för 18 bilar finnas. Att sätta en

parkeringsplats så nära en befintlig fastighet kommer ge sämre luftkvalitet. Framförallt
på vintern då många bilar står på tomgång för att frosta av samt värma upp kupén.
Eftersom avgaser stiger kommer dessa främst att drabba de som redan bor i
villaområdet ovanför.

En gammal ek kommer behöva tas ner
. Idag står en väldigt stor och gammal ek på norra norra sidan om stigen söder om

Stocken 6. Enligt bygglovet så ska där istället en parkeringsplats byggas.
. För många barnfamiljer som går längs sörmlandsleden är området kring eken idag en

naturlig plats för paus och lek.

Bevara attraktiva områden
. Oattraktiv arkitektur skapar ett oattraktivt område.15 Oattraktiva områden motverkar

tyvärr integration som har en nyckelroll för att skapa trygga områden och därmed
städer. Det är därför viktigt att nya byggnader är attraktiva och passar in med befintlig
arkitektur i området. Inskogen är präglad av fina villor med amerikansk inspiration. Se
Bild 1 i Bilaga 6 för exempel hur tidigare hus av denna byggherre med liknande
planritning ser ut efter uppförande.

. Nybyggnationen känns som en kortvarig lösning på ett långvarigt problem, främst på
grund av byggets utformning och placering. Vi har svårt att se att dessa byggnader
kommer att åldras väl. Kommunen har tidigare fått kritik gällande underhåll av
fastigheter. 16

o

Namn L. G
>É^<^>^ Uvl^^To

Datum:

::...?j............. oi^oä.^. ?\d
Fastighet:

St-ö c^^

is Se bilaga 4 & 5
Källa: httDs://arkitekten. se/debatt/utan-lanasiktia-strateai-ar-vi-domda-att-misslvckas/
Källa: https://www. dagenssamhalle. se/samhalle-och-valfard/stadsbyggnad/gor-inte-om-
misstagen-i-miljonprogrammeV

16 Källa: httDS://sveriaesradio. se/artikel/stora-brister-i-oxelosund-oberoende-aransknina-tillsatts
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Bilagor

Bilaga 1, Synpunkter från 3 st privatpersoner samt Miljöenheten Oxelösunds kommun.
Hämtat ur Utställningsutlåtande Oxelösund 2030

Speciellt tycker jag planerna för Inskogen är tveksamma och jag tycker inte det klart
framgår i detaljplanen hur mycket hänsyn som kommer tas till skogen. Skogen väster
om befintlig bebyggelse i Inskogen anser jag har ett högt naturvärde och bör bevaras.
Jag tycker det finns stora möjligheter att utveckla skogen i Inskogen för friluftslivet
genom att t ex förbättra och markera vandringsleder, informationstavlor mm.

Svar: Synpunkten anses deivis tillgodosedd på grund av utpekande av grön
infrastruktur och delvis inte tillgodosedd på grund av befintlig detaljplan som medger
bostadsbyggande vid Inskogen. Dock ska hänsyn tas til! värdefull natur i området.

Privatperson 3

Jag blir också mkt orolig när ni börjar prata om Inskogen som en möjlighet till område
med förskola e.t.c. Runt området med villor i Inskogen finns mkt fin skog och fina stigar
som jag själv och många andra uppskattar. Jag skulle vilja se en beväring av detta
skogsområde istf utbyggnad av bostäder där man inte se till dessa naturvärden. Det
vore sorgligt om detta hände. Däremot kan jag förstå och till och med tycka om
förslaget om Sunda, att man kanske utökar och förtätar detta område med bebyggelse
samt ngt litet centrum.

Svar: Gällande detaljplan medger förskola och det finns ett stort behov av nya
förskoleplatser. l framtiden kan det bli aktuellt men det finns idag inga sådana planer.
Vid byggnation tas hänsyn till värdefull natur. Synpunkten tillgodoses inte.

Privatperson 4

Utterkärret, område 45:
Området består idag av orörd skog och sumpmark och hyser många arter som är
beroende av en sådan livsmiljö, bland annat Större vattensalamander. l
"Naturvårdsplan för Oxelösunds fastland, 2011-09-20" bedöms Träskbacken-
Utterkärret och Inskogens östra del bevaras för fri utveckling på grund av dess höga
naturvärden. Det är viktigt att bevara området orört och inte tillåta bebyggelse eller
annan exploatering och där naturmark är den självklara markanvändningen.

Trots att Danviksvägen skiljer Utterkärret och Inskogen, område 1, måste dessa
områden ses som ett sammanhängande naturområde. Området utgör en viktig
spridningskorridor tillsammans med de smala ängar som sluttar ner mot viken i Danvik,
vilket också utgör den enda obrutna kvarvarande naturmarken genom området till
havet.

Det är därför oerhört viktigt att kommunen arbetar för att stärka skyddet det orörda
Utterkärret, område 45, och de södra delarna av Inskogen, område 1.

Svar: Synpunkten anses delvis tillgodosedd då Utterkärret förblir grönområde med
viktig natur. Dock markeras fortfarande Inskogen som stadsbygd, men med hänsyn till
viktiga natun/ärden.

Privatperson 5



Sundaområdet har redan i dag en tät bebyggelse. Det är viktigt med en varsam
eventuell expolatering av de få kvarvarande grönområden så man inte förstör en
fungerande grönstruktur/närströvområden för de boende.
Vid Inskogen finns det äldre detaljplaner som inte tar hänsyn till de naturvärden som
utvecklats. Med anledning av detta anser MSF-Miljö det behöver tas ett omtag
avseende detaljplanerna. Likaså bör man noga utreda eventuell fortsatt expolatering
inom område 1 på sidan 17 så att inga värdefulla natur- eller friluftsvärden går
förlorade.

Svar: Synpunkten angående omtag av gällande detaljplaner beaktas i framtida
planarbete men hanteras inte i översiktsplanen. Därför tillgodoses inte synpunkten.

Miljöenheten, Oxelösundskommun

Bilaga 2, Hämtat ur NÄRSTRÖVOMRÅDEN l OXELÖSUNDS KOMMUN

Ej upptagna som särskilda områden, men väsentliga för friluftslivet i kommunen är de olika
leder som finns i och utanför tätorten, Mycket värdefulla är Sörmlandsleden, som är vitt
förgrenad och som leder genom ett flertal av de tätortsnära skogarna och Hälsans stig - som
är en vandringsled med en utsträckning runt de inre stadsdelarna. Av stor betydelse är också
det omfattande nät av cykelvägar som inte bara förbinder olika stadsdelar utan också leder
tätortsboma ut till mer perifera delar som Femöre, Jogersö och Stjämhohn.

I arbetet med den fördjupade översiktsplanen är det angeläget att stor hänsyn tas till de
områden som för friluftslivet och naturvården är betydelsefulla för dem som bor i tätorten. En
förtätning av bebyggelsen kan få till konsekvens att närströvområdena minskar i areal och att
de positiva hälsoeffekter dagens grönstruktur genererar kan reduceras. För Oxelösund som är
en ort med tung industri, är det särskilt viktigt att bevara skogen som gröna lungor i tätorten.

Förord

Bilaga 3, Hämtat ur NÄRSTRÖVOMRÅDEN l OXELÖSUNDS KOMMUN

13. Inskogen väster om Inskogsvägen
KARTAS

6507956/1571439 N: 2p F: 2p Tot: 6p

Väster om Inskogsleden ligger ett skogsparti som sträcker sig bort mot Stjämholm. I östra
delen växer hällmarkstallskog med inslag av mossig barrblandskog, i övrigt medelålders
tallskog på moränmark med uppstickande hälhnarkspartier. I ett stråk med fuktig granskog
växer brokspindelskivling - en vackert rödprickig svamp som är ovanlig i länet.

I den centrala delen är skogen kalawerkad med ett fåtal frötallar sparade. En mindre
talhnosse finns i anslutning till hygget och här kan man hitta typiska mosseväxter som
skvattram, tuvull, ljung och nordkråkbär.

Skogen är som strövområde idag av mindre betydelse men ett flertal stigar tyder på att
den då och då nyttjas, åtminstone av de närboende. I anslutning till området går en
frekventerad cykelväg. Skogen har god svamp- och bärtillgång och potentiellt värde som
strövskog. Större delen av området omfattas av detaljplan

Områdesbeskrivning



Bilaga 3, Hämtat ur NÄRSTRÖVOM RÅDEN l OXELÖSUNDS KOMMUN

14. Inskogens östra del
KARTAS

6507897/1571361 N: 2p F: lp Tot: 4p

Inskogen närmast Isakslund har en varierande vegetation med dels unga, tätvuxna
tallbestånd dels sänka, mer lövrika partier med en ört-gräsrik flora. Närmast vägen ligger en
dikad gran-björksumpskog med massvis av ormbunkar. Bland dessa märks högväxta arter
som lundbräken, majbräken, nordbräken och träjon men det finns också skogsbräken,
hultbräken och ekbräken. Även i övrigt är floran i denna sumpskog av botaniskt intresse med
bland annat ask, hägg, tysklönn, lönn och hassel i buskskiktet samt hässlebrodd, trolldruva,
smålånke och raakstarr bland markens örter och gräs. Väster om villorna vid Isakslundsvägen
är skogen mosaikartad med en olikåldrig, cirka 50-årig tallskog på en matta av blåbärs- och
lingonris omväxlande med små lavrika hällmarkspartier. I brynen mot söder finns ett lövrikt
bestånd med 100-åriga ekar.

Små stigar finns närmast bebyggelsen och i söder och väster passerar Sörmlandsleden.
Längst i norr gränsar området till en cykelväg, som förbinder Peterslund med Stjämholm.
Området tycks vara mycket extensivt utnyttjat, vilket sannolikt beror på skogstillståndet med
företrädesvis unga, likåldriga planteringar och delvis svåriramkomliga sumpskogar. Det
förekommer också buller frän trafiken på motorvägen norröver. Större delen av området, norr
och öster om Sörmlandsleden, omfattas av detaljplan, varför ovanstående beskrivning får
tjäna som historisk dokumentation. De delar av Inskogen, som inte omfattas av detaljplan,
kommer i framtiden emellertid få ökad betydelse som fi-iluftsskog.

Områdesbeskrivning

Bilaga 4, Hämtat ur debattartikeln "Utan långsiktig strategi är vi dömda att misslyckas"

Karin Milles träffar huvudet på spiken när hon skriver: "Att gynna en aktör genom att tillåta hus som
försämrar eller förvanskar en plats missgynnar ju även näringslivet som kollektiv i långa loppet."

och "Det som byggs ska väl ändå berika stadsrummet, inte försämra? Fortsätter vi på den här banan

kommer höga värden att gå förlorade, såväl kulturhistoriska, upplevelsemässiga som

rent långsiktigt fastighetsekonomiska. Märkligt nog är det här samhällsekonomiska

självskadebeteendet i dag ändå normen snarare än undantaget.

Det existerar i dag inte något övergripande kvalitetsfokus och levande kvalitetsdiskussion i

kommunernas politiska arbete. Att i utlovad takt beta av uppsatta produktionsmål förefaller från
politiskt håll överordnat allt annat. Och då tillåts allt för många förslag som sönderkompromissats,
eller för den delen aldrig haft några som helst kvalitets- och gestaltningsmässiga ambitioner, slinka
igenom ut på det sluttande planet.

Emma Jonsteg, Vd Utopia arkitekter



Bilaga 5, Hämtat ur opinionsmaterialet Gör inte om misstagen i miljonprogrammet

All statistik visar att behovet av nya bostäder är skriande. Sveriges

Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) räknade i våras ut att det finns ett behov av

436 ooo nya bostäder till och med år 2020. Förra året tvingades över 350 ooo
studenter tävla om ungefär 80 ooo studentbostäder och Boverket uppskattar nu

att behovet av bostäder för personer som beviljats uppehållstillstånd till drygt 38

ooo bostäder per år 2015 och 2016.

Detta har fått kommuner runt om i landet att snegla på modulhus,

containerlösningar och paviljonger, oftast av tillfällig karaktär. Men tillfälliga

boenden tenderar ofta bli permanenta när behoven av dem är just permanenta.

Och då blir även ogenomtänkta, dåliga boendemiljöer permanenta.

IModulhus för fler bostäder är en nödlösning. Bostadsbristen är förvisso akut,

men den är också ett faktum på lång sikt. Efterfrågan är inte tillfällig, den kommer

inte att gå över. Och långsiktiga problem kräver långsiktiga lösningar.

Sara Haasmark, vd Sarnhällsbyggarna

Bilaga 6, Hämtat från acasa.se

Bild 1, Liknande byggnader från samma företag
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Vi har fått in en ansökan om bygglov för byggnation av flerbostadshus. Eftersom åtgärden
enligt ansökan innebär en mindre avvikelse från detaljplanens bestämmelser ges'du som
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Fastighet:
Ärendenummer:

Stjärnholm 5:1
BYGG.2021.136

OXELÖSUND KOMMUN

Jag anser att nedanstående argument är anledning till att ej bevilja bygglov med
diarienummer BYGG. 2021. 136.

Argument

. Värdeminskning på nuvarande fastigheter
. Trädlinjen mellan Inskogen och sundavägen är en vacker utsikt, döljer bilväg samt

bidrar till en minskad bullernivå. Om skogen tas ner så kommer det högst troligen
påverka värdet på existerande fastigheter negativt.

. Ytterligare exploatering av natur i närområdet
. l det tänkta området för nybygget rör sig idag många olika djurarter. Man har bland

annat kunna skåda flertalet rådjur, ekorrar, fasaner, hackspettar och igelkottar. Grannar
i närområdet har redan märkt en störning i djurlivet till följd av den röjning som gjorts
på grund av sjuka träd i området.

. När"man befinner sig i det tänkta området för nybygget, särskilt längs med
sörmlandsleden, kan man i dag ta del av den kör av fågelsång som skogen bjuder på.
Lyssnar man riktigt noga kan man dessutom urskilja att det är flertalet olika fågelarter
bara baserat på dess sång, vilket är en naturupplevelse i sig. Vi befarar att denna
avstressande miljö kommer att påverkas starkt negativt om området går miste om den
mångfald av fågelarter som lever där idag.

. Det finns redarToutnyttjad exploaterad mark i närområdet där det är röjt för bland
annat en bilväg att kunna gå parallellt med motorvägen.

. Det har sedan tidigare visats intresse för att bevara inskogen som den är idag i sin
helhet. Flertalet har uttryckt sin oro över ytterligare exploatering av skog och
förstörelse av stigar.1

. Intrång på Sörmlandsleden
. Leden är ett viktigt rekreationsområde för boende i både när- och angränsande

områden. Leden nyttjas bland annat för:2
. Promenader

. Löpning

. Hundrastning

. Längdskidåkning vintertid
. Leden~knyter även samman, genom ett bilfritt stråk, områden då många nyttjar leden

för att ta sig vidare till närliggande områden för bland annat:3
. Bär- och svampplockning

Kalla:" https://www. oxelosund. se/download/18. 553838ea17305720c321 c64e/1597731 436589/
Utställningsutlåtande. pdf

Kalla:' https://www. oxelosund. se/download/18. 4baadc3b174afc852bc161 e/1600759757956/
Närströvområden%20i%200xelösunds%20kommun.pdf

Kalla7 https://www. oxelosund. se/download/18. 4baadc3b174afc852bc161 e/1600759757956/
Närströvområden%20i°/o200xelösunds%20kommun.pdf



. Havsbad

. Allmän natur- och skogsvistelse, vilket bidrar till minskad stress och därmed
minskad psykisk ohälsa i samhället som helhet.4

Ar efterfrågan verkligen tillräckligt stor för att motivera nybygget?
. Det planerades nya bostäder på Sjögatan som tidigare låg ute till försäljning på

Hemnet men som nu är bortplockade.5
. Det planerades Kedjehus i norra Peterslund.6
. Det finns redan tomma objekt i Oxelösund.7

. Bygget på Femöre blir mindre än planerat. 8

. Tomma hustomter i Inskogen samt exploaterad mark bortanför Granvägen i
Inskogen.

. Tom hustomt på Lastudden.

. Tomma hustomter i Peterslund.

. Det finns även flera pågående byggnadsprojekt i Oxelösund. 9
. Nya kedjehus i Stenviksgränd. 10
. Nya hyresrätter på Stenvikshöjden (gräsytorna uppe vid cykelbanan på vägen till

Jogersö). 11
. Nya radhus på Stenvikshöjden (bakom där det idag är vinterförvaring av båtar)12
. Nya bostadsrättslägenheter nere på gamla parkeringen till Ramdalshamnen på

vägen till Jogersö.
. Nya bostadsrätter längs Femörekanalen. 13
. Ombyggnation av Prisman skall ge 48 nya hyresrätter. 14

4 Källa: httDs://www. slu. se/alobalassets/ew/ew-centrala/forskn/DODvet-dok/faktaskoa/
faktaskoa09/faktaskoa 04 2009.pdf
Nämns även i bilaga 2

5 Källa: https://www.oxelosund.se/bygga-bo-och-miljo/bo-i-oxelosund/har-kan-du-bo (Radhus på
Sjögatan, leder ej till specifikt objekt)
Källa: https://titanbygg.se/project/brf-sjogatan/ (otydligt om det var dessa eller föregående hus
som gäller, hittar ingen information om detta)

6 Källa: https://www. oxelosund. se/bygga-bo-och-miljo/bo-i-oxelosund/har-kan-du-bo (Hedjehus
norra Peterslund, leder till tom länk)

7 Källa: httDs://www. oxelosund. se/bvaaa-bo-och-milio/bo-i-oxelosund/lediaa-tomter

8 Källa: https://byggprojekt. byggfakta. se/planerade/alla/alla/sodermanlands-lan/oxelosund (se
punkt Nybyggnad av flerbostadshus i Oxelösund Etapp 2 samt Etapp 3)

9 Källa: https://www. hsb. se/press1/pressmeddelanden/pressmeddelande/?
pid=2924928&setid=130483

10 Källa: httD://stenviksarand. se

11 Källa: httDS://www. oxelosund. se/nvheter/nvheter/2020-11 -24-nu-boriar-bvaaet-av-hvresratter-
vid-stenvikshoiden

12 Källa: https://anebyhusgruppen.se/byggprojekt/kommande-projekt/oxelosund-stenvikshojden/

13 Källa: https://peabbostad. se/projekVsodermanland/femorekanalen/

14 Källa: https://www. kustbostader. se/kubo-oxen/kustbostader/lokaler/nu-bygger-vi-nytt-i-
prisman



. Vad händer med cykelbanan som idag går längs Sundavägen?
. Cykelbanan används idag flitigt för cykelpendlare till och från Nyköping.
. Många barn och ungdomar använder cykelbanan för att komma till olika aktiviteter, så

som skola, kompisar och till Stjärnholm för bland annat ridning, bad och andra
aktiviteter.

. Enligt bygglovet ser det ut som att barn nu kommer förväntas cykla på en bilväg
genom det nya området innan de kommer tillbaka till en dedikerad cykelväg.

. Avgaser från parkering
. På sidan mot inskogen så kommer en parkeringsplats för 18 bilar finnas. Att sätta en

parkeringsplats så nära en befintlig fastighet kommer ge sämre luftkvalitet. Framförallt
på vintern då många bilar står på tomgång för att frosta av samt värma upp kupén.
Eftersom avgaser stiger kommer dessa främst att drabba de som redan bor i
villaområdet ovanför.

. En gammal ek kommer behöva tas ner
. Idag står en väldigt stor och gammal ek på norra norra sidan om stigen söder om

Stocken 6. Enligt bygglovet så ska där istället en parkeringsplats byggas.
. För många barnfamiljer som går längs sörmlandsleden är området kring eken idag en

naturlig plats för paus och lek.

. Bevara attraktiva områden
. Oattraktiv arkitektur skapar ett oattraktivt område. 15 Oattraktiva områden motverkar

tyvärr integration som har en nyckelroll för att skapa trygga områden och därmed
städer. Det är därför viktigt att nya byggnader är attraktiva och passar in med befintlig
arkitektur i området. Inskogen är präglad av fina villor med amerikansk inspiration. Se
Bild 1 i Bilaga 6 för exempel hur tidigare hus av denna byggherre med liknande
planritning ser ut efter uppförande.

. Nybyggnationen känns som en kortvarig lösning på ett långvarigt problem, främst på
grund av byggets utformning och placering. Vi har svårt att se att dessa byggnader
kommer att åldras väl. Kommunen har tidigare fått kritik gällande underhåll av
fastigheter. 16

Namn: S-^e-^- Q^h^^
Datum:

é ~2^Z 1, 0^^
Fastighet:

C<f^ 1

is Se bilaga 4 & 5
Källa: https://arkitekten. se/debatt/utan-langsiktig-strategi-ar-vi-domda-att-misslyckas/
Källa: https://www. dagenssamhalle. se/samhalle-och-valfard/stadsbyggnad/gor-inte-om-
misstagen-i-miljonprogrammet/

16 Källa: https://sverigesradio. se/artikel/stora-brister-i-oxelosund-oberoende-granskning-tiUsatts



Bilagor

Bilaga 1, Synpunkter från 3 st privatpersoner samt Miljöenheten Oxelösunds kommun.
Hämtat ur Utställningsutlåtande Oxelösund 2030

Speciellt tycker jag planerna för Inskogen är tveksamma och jag tycker inte det klart
framgår i detaljplanen hur mycket hänsyn som kommer tas till skogen. Skogen väster
om befintlig bebyggelse i Inskogen anser jag har ett högt natun/ärde och bör bevaras.
Jag tycker det finns stora möjligheter att utveckla skogen i Inskogen för friluftslivet
genom att t ex förbättra och markera vandringsleder, informationstavlor mm.

Svar; Synpunkten anses delvis tliigodosedd på grund av utpekande av grön
infrastruktur och delvis inte tillgodosedd på grund av befintlig detaljplan som medger
bostadsbyggande vid Inskogen. Dock ska hänsyn tas till värdefull natur i området.

Privatperson 3

Jag blir också mkt orolig när ni börjar prata om Inskogen som en möjlighet till område
med förskola e. t. c. Runt området med villor i Inskogen finns mkt fin skog och fina stigar
som jag själv och många andra uppskattar. Jag skulle vilja se en beväring av detta
skogsområde istf utbyggnad av bostäder där man inte se till dessa naturvärden. Det
vore sorgligt om detta hände. Däremot kan jag förstå och till och med tycka om
förslaget om Sunda, att man kanske utökar och förtätar detta område med bebyggelse
samt ngt litet centrum.

Svar: Gällande detaljplan medger förskola och det finns ett stort behov av nya
förskoleplatser. l framtiden kan det bli aktuellt men det finns idag inga sådana planer.
Vid byggnation tas hänsyn till värdefull natur. Synpunkten tillgodoses inte.

Privatperson 4

Utterkärret, område 45:
Området består idag av orörd skog och sumpmark och hyser många arter som är
beroende av en sådan livsmiljö, bland annat Större vattensalamander. l
"Naturvårdsplan för Oxelösunds fastland, 2011-09-20" bedöms Träskbacken-
Utterkärret och Inskogens östra del bevaras för fri utveckling på grund av dess höga
naturvärden. Det är viktigt att bevara området orört och inte tillåta bebyggelse eller
annan exploatering och där naturmark är den självklara markanvändningen.

Trots att Danviksvägen skiljer Utterkärret och Inskogen, område 1, måste dessa
områden ses som ett sammanhängande naturområde. Området utgör en viktig
spridningskorridor tillsammans med de smala ängar som sluttar ner mot viken i Danvik,
vilket också utgör den enda obrutna kvarvarande naturmarken genom området till
havet.

Det är därför oerhört viktigt att kommunen arbetar för att stärka skyddet det orörda
Utterkärret, område 45, och de södra delarna av Inskogen, område 1.

Svar: Synpunkten anses delvis tillgodosedd då Utterkärret förblir grönområde med
viktig natur. Dock markeras fortfarande Inskogen som stadsbygd, men med hänsyn till
viktiga natun/ärden.

Privatperson 5



Sundaområdet har redan i dag en tät bebyggelse. Det är viktigt med en varsam
eventuell expolatering av de få kvarvarande grönområden så man inte förstör en
fungerande grönstruktur/närströvområden för de boende.
Vid Inskogen finns det äldre detaljplaner som inte tar hänsyn till de naturvärden som
utvecklats. Med anledning av detta anser MSF-Miljö det behöver tas ett omtag
avseende detaljplanerna. Likaså bör man noga utreda eventuell fortsatt expolatering
inom område 1 på sidan 17 så att inga värdefulla natur- eller friluftsvärden går
förlorade.

Svar: Synpunkten angående omtag av gällande detaljplaner beaktas i framtida
planarbete men hanteras inte i översiktsplanen. Därför tillgodoses inte synpunkten.

Miljöenheten, Oxelösundskommun

Bilaga 2, Hämtat ur NÄRSTRÖVOMRÅDEN l OXELÖSUNDS KOMMUN

Ej upptagna som särskilda områden, men väsentliga för friluftslivet i kommunen är de olika
leder som finns i och utanför tätorten, Mycket värdefulla är Sörmlandsleden, som är vitt
förgrenad och som leder genom ett flertal av de tätortsnära skogarna och Hälsans stig - som
är en vandringsled med en utsträckning runt de inre stadsdelarna. Av stor betydelse är också
det omfattande nät av cykelvägar som inte bara förbmder olika stadsdelar utan också leder
tätortsboma ut till mer perifera delar som Femöre, Jogersö och Stjämholm.

I arbetet med den fördjupade översiktsplanen är det angeläget att stor hänsyn tas till de
områden som för friluftslivet och naturvården är betydelsefulla för dem som bor i tätorten. En
förtätning av bebyggelsen kan få till konsekvens att närströvområdena minskar i areal och att
de positiva hälsoeffekter dagens grönstruktur genererar kan reduceras. För Oxelösund som är
en ort med tung industri, är det särskilt viktigt att bevara skogen som gröna lungor i tätorten.

Förord

Bilaga 3, Hämtat ur NÄRSTRÖVOMRÅDEN l OXELÖSUNDS KOMMUN

13. Inskogen väster om Inskogsvägen
KARTAS

6507956/1571439 N: 2p F: 2p Tot: 6p

Väster om Inskogsleden ligger ett skogsparti som sträcker sig bort mot Stjämholm. I östra
delen växer hällmarkstallskog med inslag av mossig barrblandskog, i övrigt medelålders
tallskog på moränmark med uppstickande hälhnarkspartier. I ett stråk med fuktig granskog
växer brokspindelskivling - en vackert rödprickig svamp som är ovanlig i länet.

I den centrala delen är skogen kalawerkad med ett fåtal frötallar sparade. En mindre
talhnosse finns i anslutning till hygget och här kan man hitta typiska mosseväxter som
skvattram, tuvull, ljung och nordkråkbär.

Skogen är som strövområde idag av mindre betydelse men ett flertal stigar tyder på att
den då och då nyttjas, åtminstone av de närboende. I anslutning till området går en
frekventerad cykelväg. Skogen har god svamp- och bärtillgång och potentiellt värde som
strövskog. Större delen av området omfattas av detaljplan

Områdesbeskrivning



Bilaga 3, Hämtat ur NÄRSTRÖVOMRÅDEN l OXELÖSUNDS KOMMUN

14. Inskogens östra del
KARTAS

6507897/1571361 N: 2p F: lp Tat: 4p

Inskogen närmast Isakslund har en varierande vegetation med dels unga, tätvuxna
tallbestånd dels sänka, mer lövrika partier med en ört-gräsrik flora. Närmast vägen ligger en
dikad gran-björksumpskog med massvis av ormbunkar. Bland dessa märks högväxta arter
som lundbräken, majbräken, nordbräken och träjon men det finns också skogsbräken,
hultbräken och ekbräken. Även i övrigt är floran i denna sumpskog av botamskt intresse med
bland annat ask, hägg, tysklönn, lönn och hassel i buskskiktet samt hässlebrodd, trolldruva,
smålånke och rankstarr bland markens örter och gräs. Väster om villorna vid Isakslundsvägen
är skogen mosaikartad med en olikåldrig, cirka 50-årig tallskog på en matta av blåbärs- och
lingonris omväxlande med små lavrika hällmarkspartier. I brynen mot söder finns ett lövrikt
bestånd med 100-åriga ekar.

Små stigar finns närmast bebyggelsen och i söder och väster passerar Sörmlandsleden.
Längst i norr gränsar området till en cykelväg, som förbinder Peterslund med Stjämholm.
Området tycks vara mycket extensivt utnyttjat, vilket sannolikt beror på skogstillståndet med
företrädesvis unga, likåldriga planteringar och delvis svåriramkomliga sumpskogar. Det
förekommer också buller frän trafiken på motorvägen norröver. Större delen av området, norr
och öster om Sörmlandsleden, omfattas av detaljplan, varför ovanstående beskrivning far
tjäna som historisk dokumentation. De delar av Inskogen, som inte omfattas av detaljplan,
kommer i framtiden emellertid få ökad betydelse som fi-iluftsskog.

Områdesbeskrivning

Bilaga 4, Hämtat ur debattartikeln "Utan långsiktig strategi är vi dömda att misslyckas"

Karin Milles träffar huvudet på spiken när hon skriver: "Att gynna en aktör genom att tillåta hus som
försämrar eller förvanskar en plats missgynnar ju även näringslivet som kollektiv i långa loppet.
och "Det som byggs ska väl ändå berika stadsrummet, inte försämra? Fortsätter vi på den här banan
kommer höga värden att gå förlorade, såväl kulturhistoriska, upplevelsemässiga som
rent långsiktigt fastighetsekonomiska. " Märkligt nog är det här samhällsekonomiska
självskadebeteendet i dag ändå normen snarare än undantaget.

Det existerar i dag inte något övergripande kvalitetsfokus och levande kvalitetsdiskussion i
kommunernas politiska arbete. Att i utlovad takt beta av uppsatta produktionsmål förefaller från
politiskt håll överordnat allt annat. Och då tillåts allt för många förslag som sönderkompromissats,
eller för den delen aldrig haft några som helst kvalitets- och gestaltningsmässiga ambitioner, slinka

igenom ut på det sluttande planet.

Emma Jonsteg, Vd Utopia arkitekter



Bilaga 5, Hämtat ur opinionsmaterialet Gör inte om misstagen i miljonprogrammet

All statistik visar att behovet av nya bostäder är skriande. Sveriges

Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) räknade i våras ut att det finns ett behov av

436 ooo nya bostäder till och med år 2020. Förra året tvingades över 350 ooo

studenter tävla om ungefär 80 ooo studentbostäder och Boverket uppskattar nu

att behovet av bostäder för personer som beviljats uppehållstillstånd till drygt 38

ooo bostäder per år 2015 och 2016.

Detta har fått kommuner runt om i landet att snegla på modulhus,

containerlösningar och paviljonger, oftast av tillfällig karaktär. Men tillfälliga

boenden tenderar ofta bli permanenta när behoven av dem är just permanenta.

Och då blir även ogenomtänkta, dåliga boendemiljöer permanenta.

Modulhus för fler bostäder är en nödlösning. Bostadsbristen är förvisso akut,

men den är också ett faktum på lång sikt. Efterfrågan är inte tillfällig, den kommer

inte att gå över. Och långsiktiga problem kräver långsiktiga lösningar.

Sara Haasmark, vd Sarnhällsbyggarna

Bilaga 6, Hämtat från acasa.se

Bild 1, Liknande byggnader från samma företag













Ellinor Bergman och Maximilian Morris

2021-06-15

Stenen 5 (Isakslundsägen 85, 61338, Oxelösund). 
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Camilla Norrgård Sundberg
0155-383 35

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Revidering av reglemente för Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

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

Reviderat reglemente för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fastställs fr.o.m. 2022-01-
01.

Budget för föreslagen verksamhetsförändring flyttas från Vård- och omsorgsnämnden till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

2. Sammanfattning
Nämnden föreslår fullmäktige att revidera Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
reglemente såtillvida att följande uppgifter överförs från Vård- och omsorgsnämnden.

Fullgör kommunens uppgifter enligt lagen om vissa receptfria läkemedel (2009:929).

Fullgör kommunens uppgifter som rör försäljning av öl klass II (folköl) enligt 9 kap 19 §
alkohollagen (2010:1622).

Fullgör kommunens uppgifter enligt lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088)
avseende tillsyn enligt 7 kap 3 §.

Skälet till föreslagen förändring är att samla kommunens tillsynsansvar så långt möjligt
under en och samma nämnd. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden utövar idag tillsyn av
försäljning av livsmedel m.m. varför en ändring av nämndernas reglementen blir en
effektivisering av kommunens tillsynsverksamhet då ovan beskrivna produkter ofta finns
hos livsmedelshandeln.

Ändringarna är markerade i bifogat förslag till reglemente, det som stryks är gult och det
som läggs till är grönt.

Beslutsunderlag
Förslag till reviderat reglemente för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Nils Erik Selin
Tf miljö- och samhällsbyggnadschef

Beslut till:
Förvaltningschef

Kommunfullmäktige
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REGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUNS
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Utöver bestämmelserna i huvudreglementet för kommunens nämnder gäller följande
särskilda föreskrifter för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Verksamhetsområde

§ 1 Uppgifter enligt speciallagstiftning

1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt
miljöbalken, utom såvitt avser förklaring avseende områdesskydd enligt 7 kap samt
fullgörande av den kommunala renhållningsskyldigheten enligt 15 kap, samt
prövning av ansökningar om strandskyddsdispens. Därutöver de övriga uppgifter
som enligt annan lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och
hälsoskyddsområdet.

2. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden skall mottaga förordnande enligt 12 §,
förordningen om områdesskydd av beslutsbefogenhet enligt 7 kap 18 §,
miljöbalken.

3. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden skall utöva sådant tillsynsansvar som av
Länsstyrelsen enligt 10 §, förordningen om tillsyn enligt miljöbalken överlåts till
kommunen.

4. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden svarar också för att

 pröva frågor om extra borttransportering av hushållsavfall enligt 15 kap 17 §,

miljöbalken,

 besluta om tillstånd om avfall enligt 15 kap 18 § tredje stycket miljöbalken,

 medge dispens från föreskrifterna i kommunens renhållningsordning,

 mottaga anmälan om kompostering m.m. enligt 16 §, renhållningsförordningen.

5. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och
byggnadsväsendet och har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten
enligt plan- och bygglagen. Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt
annan lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom mät-, kart-, plan- och
byggnadsväsendet.

6. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fullgör de trafikuppgifter som anges i lagen
om nämnder för vissa trafikfrågor samt bereder vissa trafiksäkerhetsfrågor

7. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är tillsynsmyndighet enligt 2 § tobakslagen.
fullgör kommunens uppgifter enligt lagen om tobak och liknande produkter
avseende tillsyn enligt 7 kap 3 §.
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8. fullgör kommunens uppgifter enligt lagen om vissa receptfria läkemedel.

9. fullgör kommunens uppgifter som rör försäljning av öl klass II (folköl) enligt 9 kap 19
§ alkohollagen (2010:1622).

§ 2 Övriga uppgifter

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

1. är samrådsorgan för kommunstyrelsen i frågor där nämndens verksamhetsområde

berörs och där kommunstyrelsen har beslutanderätten,

2. fullgör vissa av kommunens uppgifter enligt anläggningslagen och

fastighetsbildningslagen,

3. beslutar om kommunens ortnamnsorgan, (gator, vägar, allmänna platser),

4. upplåtelse av offentlig plats och torghandel,

5. är samrådsorgan vid upprättandet av kommunens energiplan samt utövar

det offentligrättsliga tillsynsansvaret vid tillämpningen av denna plan,

6. svarar för myndighetsutövningen enligt allmänna ordningsstadgan och lokala

ordningsföreskrifter,

7. utlyser miljöstipendiet ledigt till ansökan samt utser stipendiat,

8. ansvar för gata/park samt

9. har det offentligrättsliga tillsynsansvaret över kommunens gator, vägar, parker

och övrig allmän platsmark.

§ 3 Delegation från kommunfullmäktige

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska ha hand om den fysiska planeringen
med undantag för den översiktliga fysiska planeringen som handhas av
kommunstyrelsen.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden skall besluta i följande grupper av ärenden
i de delar nämnden har ansvaret:

1. Ärenden enligt plan- och bygglagen om antagande, ändring eller upphävande
av detaljplan

 en plan som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse (PBL 5 kap 27§)
Planer som handläggs med utökat förfarande kan anses vara av principiell
beskaffenhet vikt och ska som regel antas av Kommunfullmäktige.

 som överensstämmer med fullmäktiges direktiv i översiktsplan eller motsvarande
översiktliga beslutsunderlag.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens befogenhet innefattar också rätt att förlänga eller
förnya sådan detaljplans genomförandetid (4 kap 24 §). Nämnden har däremot inte rätt att
ändra eller upphäva detaljplanen före genomförandetidens utgång mot fastighetsägarens
bestridande.



Reglemente för Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

3(3)

2. Ärenden enligt plan- och bygglagen om antagande, ändring eller upphävande
av områdesbestämmelser

 en plan som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse (PBL 5 kap 27§)
Planer som handläggs med utökat förfarande kan anses vara av principiell
beskaffenhet vikt och ska som regel antas av Kommunfullmäktige.

 som överensstämmer med fullmäktiges direktiv i översiktsplan eller motsvarande
översiktliga beslutsunderlag.

3. Beslut i ärenden om fastställande av belägenhetsadress enligt § 10 och
lägenhetsnummer enligt § 11, Lagen (2006:378) om lägenhetsregister.

Nämndens sammansättning

§ 4 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.



Sammanträdesprotokoll Blad 1

Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2021-08-24

Utdragsbestyrkande

(7) Dnr MSN.2021.2

Delgivningar

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Delgivningarna läggs till handlingarna.

Delges:

Länsstyrelsen i Södermanlands län
2021-07-23
Beslut på överklagan gällande skärmtak över balkonger, Vildvinet 2.
Beslut på överklagan gällande bygglov för fasadändring Vildvinet 2.
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Datum Dnr  1(6)
2021-07-23
 

403-2932-2021
 Olga Frolenko

010-2234257
Centrumbolaget Vinterklasen AB 
genom Åke Holmström
ake@vinterklasen.se

Postadress Besöksadress Telefon E-post
611 86 Nyköping Stora torget 13 010-223 40 00 växel sodermanland@lansstyrelsen.se

Organisationsnummer Bankgiro Faktureringsadress Internet
202100-2262 5051-8653 FE 7710

831 90 Östersund
www.lansstyrelsen.se/sodermanland

Överklagande av kommuns beslut att avslå ansökan om bygglov för 
skärmtak på balkonger; fastigheten Vildvinet 2  
Beslut
Länsstyrelsen avslår överklagandet. 
Beskrivning av ärendet
Det överklagade beslutet
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Oxelösunds kommun (nämnden) har den 16 mars 
2021 beslutat att avslå Centrumbolagets Vinterklasen AB ansökan om bygglov för 
skärmtak på balkonger på Tärnabyggnaden på fastigheten Vildvinet 2 (dnr BYGG.2021.1). 
Som skäl för beslutet angavs i huvudsak följande. Ansökan avser bygglov för olovligt 
uppsatta skärmtak. Skärmtaken som uppförts på Tärnabyggnaden bedöms innebära en 
förvanskning av byggnaden (8 kap. 13 § PBL). Skärmtaken uppfyller inte 
varsamhetskravet (8 kap. 17 § PBL). Ansökan bedöms inte uppfylla kraven för 9 kap. 30 § 
4 p PBL. Skärmtaken och konstruktionen bedöms inte respektera byggnadens karaktär 
avseende materialval, utförande och detaljomsorg. Utförda balkonger och skärmtak är inte 
väl anpassade till Tärnabyggnadens och entrébyggnadens karaktär. Tärnabyggnadens 
nordvästra och sydvästra fasads modernistiska, avskalade uttryck bedöms helt gå förlorat 
genom balkongernas iögonfallande konstruktion och skärmtak. Åtgärden ger ett 
dominerande intryck och avviker från det enhetliga uttryck som berörda fasader har. Det 
faktum att balkongerna är placerade på vad som kan betraktas som byggnadens ”baksida” 
mildrar inte åtgärdens negativa påverkan. Att en åtgärd kan medföra en förvanskning även 
om den endast har en begränsad synlighet framgår av några olika avgöranden. Oavsett vad 
som anges eller inte anges i en detaljplan gäller PBL:s förbud mot förvanskning för en 
särskilt värdefull byggnad eller område. PBL:s varsamhetskrav gör gällande att ändringar 
av all bebyggelse oavsett kulturhistoriskt värde ska utföras varsamt så att man tar hänsyn 
till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. 
Överklagandet
Centrumbolaget Vinterklasen AB (bolaget) har överklagat beslutet och yrkat att det 
upphävs. Som grund för yrkandet har följande anförts. Ett bygglovsärende pågick i cirka 
2,5 år utan att antikvarisk sakkunskap kopplades in trots att det rörde sig om en av 
Oxelösunds viktigaste märkesbyggnad, Folkets hus från 1956. Sökanden fick muntligt 
besked från bygglovshandläggaren i ärende BYGG.2019.80 i juni 2019 då hon i ett möte 
med sökanden hade diskuterat skärmtaken. Beskedet gällde skärmtaken över de översta 
balkongerna som hon bedömde vara ”ok” och att ”det enbart räckte med ett muntligt ok” 
samt att sökanden vid slutbesked ska redovisa skärmtak/tak på relationshandlingar. Hon 
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bekräftar detta i ett mejl 2020-11-16 till sökanden. Handläggaren för tekniskt samråd har 
senare förnekat att skriftligt besked om att skärmtaken fick byggas existerat och att hon 
därför gått vidare med att initiera ett tillsynsärende BYGG.2020.349. 
Bygglovshandläggaren hänvisar i sitt beslut till 3 kap. 6 § miljöbalken. Det betyder att 
sökanden har fått bristfällig information och att prövning gentemot PBL aldrig har gjorts 
inför bygglovsbeslutet. Det ifrågasätts att handläggaren kände till 8 kap. 13 och 17 §§ PBL 
eftersom hon stödde sig på en paragraf från miljöbalken. 
Handläggaren vände sig inte till Sörmlands museum för vägledning och/eller yttrande 
vilket är brukligt när det gäller byggnader med stora kulturhistoriska och konstnärliga 
värden som Oxelösunds Folkets hus är. Inget krav ställdes av bygglovshandläggaren att 
certifierad antikvarie skulle delta i ärendet inför beslut om bygglov. Inget krav ställdes 
heller att sådan skulle närvara vid det tekniska samrådet och att kulturmiljövård skulle 
finnas med som punkt i kontrollplanen. Det är brukligt att detta krävs i ärenden som gäller 
byggnader med stora kulturhistoriska och konstnärliga värden. Att det vid det tekniska 
samrådet inte fanns medverkan av antikvarisk sakkunnig innebär att man inte säkerställt att 
hänsyn tas till värdena i byggskedet. Ett tekniskt samråd hölls 2020-01-15 utan att ett ord 
nämnts om kulturmiljövård. 
Enligt Boverkets information, om allvarliga avvikelser upptäcks vid ett arbetsplatsbesök 
kan kommunen kalla till samråd samt att kontrollplanen i detta läge kan behöva revideras. 
Bygglovskontoret hade kunnat kalla in Sörmlands museum för ett yttrande i det läget. Det 
gjorde man inte. Vid platsbesöket 2020-09-24 visste inte sökanden att det fanns ett 
tillsynsärende. Genomgång av kontrollplan har inte gjorts under platsbesöket. Platsbesöket 
var ett besök i ett tillsynsärende vilket framgår av protokollet i ärendet BYGG.2020.349. I 
protokollet nämns skärmtaken bland avvikelserna. Sökanden som också är fastighetsägare 
informerades aldrig om att ett tillsynsärende hade initierats. Det är brukligt att detta görs 
inför ett platsbesök i ett tillsynsärende. 
Fler av skärmtaken är placerade på en byggnadsdel som inte omfattas av q-beteckning och 
som i detaljplanebeskrivningen beskrivs som ”…den delen som har betydligt lägre 
bevarandevärde och föreslås kunna byggas på med två våningar…” Byggnadens ”baksida” 
vetter mot en cirka 6 m hög bergskant och är även dold på båda sidor från torget och 
parken räknad. Kraven på utformning är inte lika hårda vid ett mer undanskymt läge, det är 
en balansgång. 
Synpunkter på varsamhet har inkommit från två olika certifierade sakkunniga samt från 
enhetschefen för Kulturmiljövård på Sörmlands museum. Det råder delade meningar om 
huruvida varsamhetskravet uppfyllts. Synpunkter lämnades även om nämndens 
förelägganden om borttagande av det som uppförts på Tärnabyggnaden och att det skulle 
innebära större ovarsamhet än om man låter åtgärderna vara. 
Felen som begåtts av bygglovskontorets handläggare belastar nämnden sökanden i 
ärendena BYGG.2019.80 och BYGG.2021.1. Nämnden kan avgöra till sökandens fördel 
med stöd av att det existerar en skriftlig redovisning av att åtgärden fått klartecken från 
bygglovshandläggaren.  
Till stöd för överklagandet har ett flertal ljudfiler bifogats. 
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Motivering till beslutet
Bestämmelser som beslutet grundas på
I 2 kap. 1 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, stadgas att vid prövningen av frågor 
enligt denna lag ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen. 
I 2 kap. 6 § PBL stadgas att vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid 
åtgärderavseende byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och 
byggnadsverk samt skyltar utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är 
lämpligt med hänsyn till bl.a. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på 
platsen och intresset av en god helhetsverkan. 
Enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ska bygglov ges för en åtgärd 
inom ett område med detaljplan, om 
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 
a) överensstämmer med detaljplanen, eller 
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning 
enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § 
första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), 
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och 
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje 
stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9–11 §§, 12 § första stycket, 
13, 17 och 18 §§. 
I 8 kap. 13 § PBL stadgas att en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. 
Av 8 kap. 17 § PBL framgår att ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska 
utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara 
byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. 
För Tärnanbyggnaden och den sydöstra byggnadskroppen inom fastigheten Vildvinet 2 
gäller detaljplan 0481-P2018/3 som vann laga kraft den 30 april 2018.
Fredrikssons arkitektkontor har ombetts yttra sig inför nämndens beslut och har i ett 
antikvariskt utlåtande daterat 2021-01-26, anfört att med hänsyn till byggnadens höga 
kulturhistoriska värden bedöms den aktuella åtgärden utgöra en förvanskning i 8 kap. 13 § 
PBL samt inte uppfylla varsamhetskravet i 8 kap. 17 § PBL. 
Länsstyrelsen gör följande bedömning. 
Inledningsvis bör klargöras att Länsstyrelsen inom ramen för det aktuella ärendet endast 
kan pröva det som ryms inom det överklagade beslutet, dvs. det som har varit föremål för 
nämndens prövning i beslut med dnr BYGG.2021.1. Länsstyrelsen är därmed förhindrad 
att pröva nämndens tidigare beslut om bygglov som klaganden har framfört synpunkter på.
Den fråga som Länsstyrelsen har att ta ställning till i ärendet är således om det har varit 
korrekt av nämnden att avslå bolagets ansökan om bygglov i efterhand för skärmtak på 
balkonger som uppförts på Tärnabyggnaden på fastigheten Vildvinet 2. 



BESLUT
 BESLUT
 

 4(6)
Datum Dnr

2021-07-23
 

403-2932-2021
 

Bakgrund
Den i ärendet aktuella byggnaden är en del av flera byggnader som tillsammans utgör 
komplexet Folkets Hus i Oxelösunds kommun. Dessa byggnadsdelar omfattas av olika 
detaljplaner. Länsstyrelsen har tidigare yttrat sig över Folkets hus kulturvärde i beslut 
rörande överklagande av kommunens beslut om avslag på ansökan om bygglov för 
balkonger mm. på fastigheten Vildvinet 2 (2017-11-20, dnr 403-5534-2017). Länsstyrelsen 
konstaterade då bl.a. att byggnaden i sin helhet är särskilt kulturhistoriskt värdefull i 
enlighet med 8 kap. 13 § PBL och därför inte får förvanskas. Varsamhetskravet enligt 8 
kap. 17 § PBL ska tillämpas vid ändringar.
Är åtgärden planenlig?
Tärnabyggnaden omfattas av detaljplan 0481-P18/3 lagakraftvunnen 2018. Syftet med 
detaljplanen är att medge ändrad användning för i huvudsak bostäder i den sydöstra delen 
av det som tidigare varit Folkets Hus. Tärnanbyggnadens sydvästra del, mot 
Järnvägsparken, är försedd med en skyddsbestämmelse som anger att befintliga fasader 
samt takets form tillsammans med takfotens koppardetaljer ska bevaras. Byggnadsdelen är 
även försedd med bestämmelse f1 som anger att balkong inte får finnas. För den 
byggnadens nordöstra del, mot gården, saknas skyddsbestämmelse. Detaljplanen tar 
hänsyn till vilka kulturvärden som finns i de olika byggnadsdelarna. Detta innebär dock 
inte, enligt Länsstyrelsens mening, att byggnadsdelen mot gården saknar kulturvärden och 
därför kan förvanskas, eller att varsamhetskravet inte behöver uppfyllas.
Är åtgärden förvanskande?
Enligt praxis finns det inte något krav på att byggnader ska vara skyddade enligt detaljplan 
för att kunna åtnjuta skydd enligt bestämmelserna 2 och 8 kap. PBL (se t.ex. MÖD 2018-
05-16 mål nr P 10943–17, MÖD 2016-04-04 P 6490–15, MÖD 2016-04-01 mål nr P 
7494–15 och MÖD 2012-08-31 mål nr P 8256–11). Varsamhetskravet enligt 8 kap. 17 § 
PBL innebär att hänsyn ska tas till byggnadens karaktärsdrag och dess kulturhistoriska 
värden. Kravet gäller alla byggnader och vid alla ändringar.

Länsstyrelsen bedömer att Folkets hus med de tre ursprungliga byggnadsdelarna; 
kontorsdelen, entrédelen och Tärnanbyggnaden, är särskilt kulturhistoriskt värdefulla i 
enlighet med PBL 8 kap. 13 § och därför inte får förvanskas. Varsamhetskravet enligt PBL 
8 kap. 17 § ska tillämpas vid ändringar liksom kravet på anpassat underhåll enligt PBL 8 
kap. 14 §. 

I det antikvariska utlåtandet från Fredriksson arkitektkontor 2021-01-26 framhålls flera 
värdebärande karaktärsdrag och detaljer som återfinns mot Tärnanbyggnadens baksida. 
Länsstyrelsen delar bedömningen i det antikvariska utlåtandet att de utförda 
balkongerna/skärmtaken inte är anpassade till Tärnanbyggnadens karaktär i fråga om 
materialval, utförande och detaljomsorg. Balkongkonstruktionen och skärmtaken bedöms i 
deras nuvarande form utgöra en förvanskning enligt 8 kap. 13 § PBL. Åtgärderna bedöms 
inte uppfylla varsamhetskravet enligt 8 kap. 17 § PBL. Det faktum att åtgärderna är utförda 
på byggnadens baksida mildrar inte den negativa påverkan. En åtgärd kan medföra en 
förvanskning även om den endast har en begränsad synlighet (se Mark- och 
miljööverdomstolens dom 2016-04-04 mål nr P 6409-15 och 2015-12-29 mål nr P 2287-
15).
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Länsstyrelsen finner sammanfattningsvis att åtgärden strider mot förvanskningsförbudet i 8 
kap. 13 § PBL och inte uppfyller varsamhetskravet i 8 kap. 17 § PBL. Länsstyrelsen 
bedömer vidare, vid en avvägning mellan det enskilda intresset att få utföra sökt åtgärd på 
fastigheten, och det allmänna intresset av att bevara kulturmiljön, att det allmänna intresset 
väger tyngre. Vad som anförts i överklagandet i övrigt, inklusive de ljudfiler som 
klaganden lämnat in, föranleder inte någon annan bedömning. Överklagandet ska därmed 
avslås.

Ni kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.
De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av chefen för rättsenheten Erik Forsström efter föredragning av 
länsjuristen Olga Frolenko. Byggnadsantikvarien Hampus Benckert har deltagit i ärendet. 
Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
Bilagor
1. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen

Kopia till:

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Oxelösunds kommun 
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Bilaga 1
Överklagandehänvisning mark- och 
miljödomstolen

Ni kan överklaga beslutet
Om ni inte är nöjda med länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga beslutet hos 
mark- och miljödomstolen.
Hur överklagar vi beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas 
vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller skicka ert 
skriftliga överklagande till Länsstyrelsen Södermanlands län antingen via e-post; 
sodermanland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Södermanlands län, 611 86 
Nyköping.
Tiden för överklagande
Ert överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag ni fick 
del av beslutet. Vid förenklad delgivning anses ni ha tagit del av beslutet två veckor efter att 
länsstyrelsen skickade beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I 
ert överklagande kan ni be att få ytterligare tid till att utveckla era synpunkter och skälen till 
att ni överklagar. Sedan är det mark- och miljödomstolen som beslutar om tiden kan 
förlängas. 
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre 
veckor från den dag då beslutet meddelades.
Ert överklagande ska innehålla

 vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer,
 hur ni vill att beslutet ska ändras, samt
 varför ni anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.
Om ni har handlingar som ni anser stödjer ert överklagande så bör ni bifoga kopior på 
dessa. Kontakta länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större än 15 MB 
via e-post.
Ombud
Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna 
skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från er samt uppge sitt eget namn, adress och 
telefonnummer.
Behöver ni veta mer?
Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta länsstyrelsen via e-post, 
sodermanland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 40 00. Ange 
diarienummer 2932-2021.
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403-2933-2021
 Olga Frolenko

010-2234257
Centrumbolaget Vinterklasen AB 
genom Åke Holmström
ake@vinterklasen.se

Postadress Besöksadress Telefon E-post
611 86 Nyköping Stora torget 13 010-223 40 00 växel sodermanland@lansstyrelsen.se

Organisationsnummer Bankgiro Faktureringsadress Internet
202100-2262 5051-8653 FE 7710

831 90 Östersund
www.lansstyrelsen.se/sodermanland

Överklagande av kommuns beslut om bygglov för fasadändring av 
flerbostadshus; fastigheten Vildvinet 2
Beslut
Länsstyrelsen avslår överklagandet. 
Beskrivning av ärendet
Det överklagade beslutet
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Oxelösunds kommun (nämnden) beslutade den 16 
mars 2021 att avslå Centrumbolagets Vinterklasen AB ansökan om bygglov för 
fasadändring av flerbostadshus (dnr BYGG.2021.9). Som skäl för beslutet angavs i 
huvudsak följande. Ansökan avser lov i efterhand för olovligt utförda avvikelser från 
bygglov i ärende BYGG.2019.80 i fråga om fönster på nordvästra och sydöstra fasaden av 
Tärnabyggnaden. Utförandet av dessa åtgärder bedöms inte uppfylla varsamhetskraven 
enligt 8 kap. 17 § PBL. Ansökan bedöms inte uppfylla kraven i 9 kap. 30 § 4 p PBL. 
Enligt antikvariskt utlåtande gällande påbyggnad samt skärmtak och utformning av nya 
balkonger karakteriseras Tärnabyggnaden av en omsorgsfull gestaltning, kvalitativa 
material och hög hantverksmässig kvalitet. De nya fönstren är klädda med aluminiumprofil 
och är utförda i något kraftigare dimensioner än de förra. Fasadändringarna i form av att de 
nya fönsterna fått en indragen placering gör att de upplevs som kraftigare i dimensionen 
jämfört med de förra. Det indragna läget resulterar även i att berörda fasader i anslutning 
till fönstren får ett utseende likt utvändigt tilläggsisolerade fasader, vilket påverkar 
fasadernas karaktär negativt. Fönsterbytet har medfört att fasadtegel ovan fönstren har 
rivits och ersatts med putsad yta. Fönstrens indragna läge samt den putsade ytan ovan 
fönstren bedöms inte uppfylla PBL:s varsamhetskrav då åtgärderna inte tar hänsyn till 
byggnadens karaktär avseende materialval och utförande. Oavsett vad som anges i en 
detaljplan gäller PBL:s förbud mot förvanskning för en särskilt värdefull byggnad eller 
område. PBL:s varsamhetskrav gör gällande att ändringar av all bebyggelse oavsett 
kulturhistoriskt värde ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens 
karaktärsdrag. 
Överklagandet
Centrumbolaget Vinterklasen AB (bolaget) har överklagat beslutet och yrkat att det 
upphävs. Som grund för yrkandet har följande anförts. Ärendet gäller fönstren på 
Tärnabyggandens nordvästra och sydöstra fasad. Ärendet handlar inte om fönstrens 
placering i höjd eller längdled, inte heller deras storlek, form eller mängd. Det som 
nämnden bedömer strida mot varsamhetskravet är utförandet; att nya fönster är klädda med 
aluminium, att de är utförda i något kraftigare dimensioner än de ursprungliga, att fönstren 
är för långt indragna i fasaden och att det är putsade ytor ovanför dessa. Byggnadsdelen, 



BESLUT
 BESLUT
 

 2(5)
Datum Dnr

2021-07-23
 

403-2933-2021
 

med sina fasader mot nordväst och sydost, ligger undanskymd i stadsbilden mot en ca 6 m 
hög skogsbrant. Från sidorna är det helt dold av andra byggnader och syns varken från 
torget eller när man närmar sig byggnaden från nordväst. Det är brukligt, vid bedömning 
av fasadändringar in mot gård, att utfallet blir att åtgärder där inte bedöms påtagligt 
påverka byggnaden och kan därför tillåtas. Det hade däremot varit skillnad för samma 
åtgärd om den avsåg fasader mot gata, park eller torg. Kraven på utformning är inte lika 
hårda vid ett mer undanskymt läge. Det är en balansgång. 
Eftersom tegelstenarna i fasaden är bärande krävdes avväxling med stålbalk för nya 
fönster. Dessa balkar putsades. Putsen kan därför inte bytas ut mot tegel. Det finns en stor 
risk mot varsamhetskravet att bevilja rivningslov för att man inte alltid vet hur byggnaden 
är konstruerad. Rivningslovet beviljades och tekniskt samråd hölls utan att antikvarisk 
expertis medverkade. Sett ur tidigare handläggningens begränsade uppmärksamhet 
gällande varsamhet, samt mot bakgrund av att skapa bostäder i en byggnad som uppfördes 
i syfte att användas som samlingssal och biograf innebär begränsningar, ter sig de putsade 
ytorna som relativt milda inslag i lösningen av uppgiften.  
Två utlåtanden har inkommit från olika certifierade sakkunniga samt från enhetschef från 
Kulturmiljövård på Sörmlands museum. Det råder delade meningar om huruvida åtgärden 
strider mot varsamhetskravet. I sådana fall kan beslut tas till sökandens fördel. 
Tärnabyggnadens fasad mot sydost kan bedömas som redan förvanskad då bygget startade 
i ärende BYGG.2019.349. I bygglovsbeslutet BYGG.2019.80 har inte nämnts att nya 
fönster ska liva med fasad. Det är annars brukligt att kräva att fönster ska liva med fasad i 
bygglovsskedet i ett ärende med äldre byggnader i syfte att inte förvanska byggnaden. 
Kravet ställdes aldrig i beslutet om bygglov. Det ställdes inte heller några krav på 
redovisning om avsikter gällande fönstren. Det är annars brukligt att uppgifter krävs in i 
bygglovsärenden där man månar om kulturmiljövården. 
Ett vanligt arbetsplatsbesök i ärende 2019.80 gjordes aldrig och kontrollplanen gick inte 
igenom. 
Ett flertal ljudfiler har bifogats till stöd för överklagandet.
Motivering till beslutet
Bestämmelser som beslutet grundas på
I 2 kap. 1 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, stadgas att vid prövningen av frågor 
enligt denna lag ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen. 
I 2 kap. 6 § PBL stadgas att vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid 
åtgärderavseende byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och 
byggnadsverk samt skyltar utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är 
lämpligt med hänsyn till bl.a. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på 
platsen och intresset av en god helhetsverkan. 
Enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ska bygglov ges för en åtgärd 
inom ett område med detaljplan, om 
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 
a) överensstämmer med detaljplanen, eller 
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b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning 
enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § 
första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), 
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och 
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje 
stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9–11 §§, 12 § första stycket, 
13, 17 och 18 §§. 
Av 8 kap. 17 § PBL framgår att ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska 
utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara 
byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. 
För Tärnanbyggnaden och den sydöstra byggnadskroppen inom fastigheten Vildvinet 2 
gäller detaljplan 0481-P2018/3 som vann laga kraft den 30 april 2018.
Fredrikssons arkitektkontor har ombetts yttra sig inför nämndens beslut och har i ett 
antikvariskt utlåtande daterat 2021-01-26, anfört att med hänsyn till byggnadens höga 
kulturhistoriska värden bedöms den aktuella åtgärden inte uppfylla varsamhetskravet enligt 
8 kap. 17 § PBL. 
Länsstyrelsen gör följande bedömning.
Inledningsvis bör klargöras att Länsstyrelsen inom ramen för det aktuella ärendet endast 
kan pröva det som ryms inom det överklagade beslutet, dvs. det som har varit föremål för 
prövning i nämndens beslut med dnr BYGG.2021.9. Länsstyrelsen är därmed förhindrad 
att pröva nämndens tidigare beslut om bygglov som klaganden har framfört synpunkter på.
Frågan som Länsstyrelsen har att ta ställning till i ärendet är således om det har varit 
korrekt av nämnden att avslå bolagets ansökan om bygglov i efterhand för fasadändring i 
fråga om fönster som har monterats på den nordvästra och sydöstra fasaden av 
Tärnabyggnaden på fastigheten Vildvinet 2. 
Bakgrund
Den i ärendet aktuella byggnaden är en del av flera byggnader som tillsammans utgör 
komplexet Folkets Hus i Oxelösunds kommun. Dessa byggnadsdelar omfattas av olika 
detaljplaner. Länsstyrelsen har tidigare yttrat sig över Folkets hus kulturvärde i beslut 
rörande överklagande av kommunens beslut om avslag på ansökan om bygglov för 
balkonger mm. på fastigheten Vildvinet 2 (2017-11-20, dnr 403-5534-2017). Länsstyrelsen 
konstaterade då bl.a. att byggnaden i sin helhet är särskilt kulturhistoriskt värdefull i 
enlighet med 8 kap. 13 § PBL och därför inte får förvanskas. Varsamhetskravet enligt PBL 
8 kap. 17 § ska tillämpas vid ändringar.

Är åtgärden planenlig?
Tärnanbyggnadens sydvästra del, mot Järnvägsparken, är försedd med en 
skyddsbestämmelse som anger att befintliga fasader samt takets form tillsammans med 
takfotens koppardetaljer ska bevaras. För den byggnadens nordöstra del, mot gården, 
saknas skyddsbestämmelse. Detaljplanen tar hänsyn till vilka kulturvärden som finns i de 
olika byggnadsdelarna. Detta innebär dock inte, enligt Länsstyrelsens mening, att 
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byggnadsdelen mot gården saknar kulturvärden och därför kan förvanskas, eller att 
varsamhetskravet inte behöver uppfyllas.

Är åtgärdena förvanskande/i strid mot varsamhetskravet?
Enligt praxis finns det inte något krav på att byggnader ska vara skyddade enligt detaljplan 
för att kunna åtnjuta skydd enligt bestämmelserna 2 och 8 kap. PBL (se t.ex. MÖD 2018-
05-16 mål nr P 10943–17, MÖD 2016-04-04 P 6490–15, MÖD 2016-04-01 mål nr P 
7494–15 och MÖD 2012-08-31 mål nr P 8256–11). Varsamhetskravet enligt 8 kap. 17 § 
PBL innebär att hänsyn ska tas till byggnadens karaktärsdrag och dess kulturhistoriska 
värden. Kravet gäller alla byggnader och vid alla ändringar. Länsstyrelsen bedömer att 
Folkets hus med de tre ursprungliga byggnadsdelarna; kontorsdelen, entrédelen och 
Tärnanbyggnaden, är särskilt kulturhistoriskt värdefulla i enlighet med PBL 8 kap. 13 § 
och därför inte får förvanskas. Varsamhetskravet enligt PBL 8 kap. 17 § ska tillämpas vid 
ändringar liksom kravet på anpassat underhåll enligt PBL 8 kap. 14 §. 

I det antikvariska utlåtandet från Fredriksson arkitektkontor 2021-01-26 framhålls flera 
värdebärande karaktärsdrag och detaljer som återfinns mot Tärnanbyggnadens baksida. 
Länsstyrelsen delar slutsatsen i det antikvariska utlåtandet att åtgärden i form av rivet tegel 
som ersatts med puts på Tärnanbyggnadens nordvästra och sydöstra fasad inte uppfyller 
varsamhetskravet enligt 8 kap. 17 § PBL. Detsamma gäller ny, indragen placering av 
fönster i dessa fasader. Det faktum att åtgärderna är utförda på byggnadens baksida mildrar 
inte den negativa påverkan. 

Länsstyrelsen bedömer vidare, vid en avvägning mellan det enskilda intresset av att få 
utföra sökt åtgärd på fastigheten, och det allmänna intresset av att bevara kulturmiljön, att 
det allmänna intresset väger tyngre. Vad som anförts i överklagandet i övrigt, inklusive de 
ljudfiler som klaganden lämnat in, föranleder inte någon annan bedömning. Överklagandet 
ska därmed avslås.

Ni kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.
De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av chefen för rättsenheten Erik Forsström med länsjuristen Olga 
Frolenko som föredragande. Byggnadsantikvarien Hampus Benckert har deltagit i ärendet. 
Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
Bilagor
1. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen

Kopia till:

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Oxelösunds kommun 



BESLUT
 BESLUT
 

 5(5)
Datum Dnr

2021-07-23
 

403-2933-2021
 

Bilaga 1
Överklagandehänvisning mark- och 
miljödomstolen

Ni kan överklaga beslutet
Om ni inte är nöjda med länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga beslutet hos 
mark- och miljödomstolen.
Hur överklagar vi beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas 
vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller skicka ert 
skriftliga överklagande till Länsstyrelsen Södermanlands län antingen via e-post; 
sodermanland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Södermanlands län, 611 86 
Nyköping.
Tiden för överklagande
Ert överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag ni fick 
del av beslutet. Vid förenklad delgivning anses ni ha tagit del av beslutet två veckor efter att 
länsstyrelsen skickade beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I 
ert överklagande kan ni be att få ytterligare tid till att utveckla era synpunkter och skälen till 
att ni överklagar. Sedan är det mark- och miljödomstolen som beslutar om tiden kan 
förlängas. 
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre 
veckor från den dag då beslutet meddelades.
Ert överklagande ska innehålla

 vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer,
 hur ni vill att beslutet ska ändras, samt
 varför ni anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.
Om ni har handlingar som ni anser stödjer ert överklagande så bör ni bifoga kopior på 
dessa. Kontakta länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större än 15 MB 
via e-post.
Ombud
Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna 
skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från er samt uppge sitt eget namn, adress och 
telefonnummer.
Behöver ni veta mer?
Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta länsstyrelsen via e-post, 
sodermanland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 40 00. Ange 
diarienummer 2933-2021.



Sammanträdesprotokoll Blad 1

Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2021-08-24

Utdragsbestyrkande

(6) Dnr MSN.2021.3

Redovisning av delegationsbeslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Redovisning av delegationsbesluten godkänns.

Sammanfattning

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa frågor
till ordförande och tjänstemän enligt en av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till miljö- och samhälls-
byggnadsnämnden.

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

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreläggs utövad delegationsrätt från

Johan Hemmingson Beslut om avvisning
Beslut om bygglov
Bygglov och startbesked
Föreläggande om komplettering
Marklov och startbesked
Rättidsprövning
Startbesked
Slutbesked

Juni-Juli

Sofie Eklöf Beslut om avskrivning
Bygglov och startbesked
Föreläggande om komplettering
Marklov och startbesked
Rättidsprövning
Slutbesked

Juni-Juli

Rebecka Lundgren Beslut om avslut av ärende
Bygglov och startbesked
Föreläggande om komplettering
Rättidsprövning
Startbesked
Slutbesked

Juni-Juli

Stephanie
Strömberg

Beslut om bygglov
Bygglov och startbesked
Föreläggande om komplettering
Marklov och startbesked
Rättidsprövning
Startbesked
Slutbesked

Juni-Juli



Sammanträdesprotokoll Blad 2

Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2021-08-24

Utdragsbestyrkande

Andreas Edhag Beslut om upphåll i hämtning hushållsavfall
Beslut omhändertagande av latrin
Beslut om risk- och erfarenhetsklassning
Beslut registering livsmedelsanläggning
Remissvar transport med avfall
Yttrande alkolholtillstånd

Juni-Juli

Annelie Alfredsson Beslut om föreläggande att verksamhet inte får
påbörjas

Juni-Juli

Mattias Ryman Dagvattenhantering till parkering Oxelöskolan Juni-Juli
Johan Rubin Beslut fällning av träd

Godkännande av parkeringsvakter
Grävtillstånd
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad
Transporttillstånd
Yttrande markupplåtelse
Yttrande tung och bred transport

Juni-Juli

Camilla Norrgård
Sundberg

Bygglov och startbesked
Remissvar till Regeringskansliet
Slutbesked

Juni-Juli

Nils Erik Selin Yttrande över ansökan om offentlig tillställning Juni-juli
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Datum   

2021-08-24 

 

  

 

     
 

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

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

 

Ärendemening / ärendenummer Ansvarig Beslutsdatum 
och § 

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

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

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

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

B Q4 2021 

Parkeringsplatser badplatser med 
parkeringsutredning

Johan Rubin   M Q2 2021 

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

Revidering av reglemente Camilla NS     

Transporter    Kontinuerlig uppföljning MI  

      

      

 

 

 

B = Beslutsärende med tjänsteskrivelse 
MI = Muntlig information 
 


	Föredragningslista
	2. Förmannen 1 - beslut om sanktionsavgift
	3. Stjärnholm 5:206 - beslut om sanktionsavgift
	4. Stjärnholm 5:1 - bygglov för nybyggnad av flerbostadshus
	5. Revidering av reglementet
	6. Delgivningar
	7. Delegationsbeslut
	8. Balanslista



