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Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  

 
2020-06-16  

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Plats och tid Kommunhuset rum Hävringe kl 14.10 - 14.15 
   
Beslutande Tommy Karlsson (S)
 Calingen Lindberg (S)
 Bengt Björkhage (M)
 Birgitta Luoto (S)
 Tapio Helminen (M)
 Lena Karlsson Aronsson (S)
 Agneta Höglander (C)
 Daniel Lundgren (V)
 Per Krusell (SD)
  
  
Övriga deltagare Agnetha West Sekreterare 
 Camilla Norrgård Sundberg Förvaltningschef 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

Underskrifter Sekreterare …………………………………………… 
Agnetha West

Paragrafer 47 - 48  

    
 

Ordförande …………………………………………… 
Tommy Karlsson

 

     
 

Justerande ………………………………………….. 
Bengt Björkhage

     

BEVIS 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  

Sammanträdesdatum 2020-06-16  

Datum för 
anslagsuppsättande 2020-06-16 Datum för  

anslagsnedtagande 2020-07-08 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 

Underskrift 
 
………………………………………… 
Agnetha West 
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Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  2020-06-16  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Msn § 47 Detaljplan för Tångvägen med flera (del av Stjärnholm 5:37) - beslut om 

planuppdrag 
 

4 - 5 

Msn § 48 Yttrande över ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till SSAB:s befintliga 
och förändrade verksamhet på Stora Hummelvik 1:8 
 

6 
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Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  2020-06-16  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Msn § 47        Dnr PLAN.2020.3               
 
 
Detaljplan för Tångvägen med flera (del av Stjärnholm 5:37) - beslut 
om planuppdrag  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
1. Lämnar positivt planbesked och ger Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  

i uppdrag att påbörja ett detaljplanarbete för rubricerat område. 

2. Praragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-29 (Ks § 3) att fastställa en reviderad version 
(2.0) av det så kallade Spjutspetsprogrammet. Genom beslutet ger kommunstyrelsen 
klartecken till Mark och Exploatering, MEX, att söka planbesked för detaljplanering av 
14 tänkbara förtätningsområden runt om i Oxelösunds tätort. Området i fråga, 
nummer 5 och 6 i programmet är först ut och begäran om planbesked inkom till 
förvaltningen 2020-02-05.  

Planområdet är ca 6 hektar stort (60 000m2), 460 meter långt och som mest 250 meter 
brett. Det sträcker sig längs Näsuddsvägen, från Sundavägen i norr till Danvikshagen i 
söder, huvudsakligen på detaljplanerad parkmark. Områden omfattar även detalj-
planerad men obebyggd mark för förskola (Skogsduvan 1) och ristippen i korsningen 
Sundavägen/ Näsuddsvägen som till hälften består av oplanerad naturmark. Marken 
ägs av kommunen med undantag för drygt 1000m2 samägd mark inom Danfrid 
Ekonomisk förening.   

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för uppskattningsvis 10-20 nya villor och 
radhus nära kollektivtrafik (400-800 meter) och havet, med fin natur inom gång-
avstånd. Planen ger även möjlighet att ge planstöd och en avgränsad yta åt den 
välanvända ristippen. 

En undersökning om risk för en betydande miljöpåverkan har samråtts med Läns-
styrelsen - någon sådan risk föreligger inte. Länsstyrelsen nämner att bullerfrågan, 
geoteknik, påverkan på ekosystemtjänster och omgivande bostadsområden 
(kulturmiljöer), och påverkan från ristippen behöver beaktas och beskrivas. De menar 
att planläggningen, för att uppnå en god helhetsverkan (2 Kap. 6§ PBL), bör ske i 
samråd med antikvarisk expertis.      

Bostäder på platsen bidrar med rumslighet och en avgränsning till Näsuddsvägens 
breda och odefinierade trafikrum. Näsuddsvägens utformning inbjuder idag till höga 
hastigheter, bidragande till detta är avsaknaden av såväl trottoar som övergångs-
ställen - skyltad hastighet är 40 km/h. En avsmalning av vägbanan och ny 
bebyggelse gör det också möjligt att rumsligt knyta samman det isolerade Utterberget 
med Danviksområdet och samtidigt öka benägenheten att hålla hastigheten. På detta 
sätt stärks samtidigt kopplingen mot stadsdelscentrumet i Sunda och skola och 
förskola i Peterslund.  

 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 4
  
Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  2020-06-16  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Msn § 47        Dnr PLAN.2020.3               
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-05-29. 
Undersökning betydande miljöpåverkan. 
Länsstyrelsens yttrande över behov av strategisk miljöbedömning. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Planarkitekt (för åtgärd) 
Mark- och exploatering (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  2020-06-16  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Msn § 48        Dnr MIL.2019.386               
 
 
Yttrande över ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till SSAB:s 
befintliga och förändrade verksamhet på Stora Hummelvik 1:8  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden står fast vid yttrande i beslut Msn § 28, 

daterat 2020-03-18. 
 
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
Sammanfattning 
 
Då mark- och miljödomstolen fått in ytterligare handlingar i målet har Oxelösunds 
kommun fått en ny möjlighet att yttra sig.  
 
Eftersom det tidigare yttrandet inte medfört några nya yrkanden från företaget så 
står Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fast vid sitt yttrande 2020-03-18. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-06-03. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Camilla Norrgård Sundberg föredrar ärendet. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Mark- och miljödomstolen 

 


