
 

 1(14) 

Datum Diarienummer 

2022-07-05 MSN/2020/1021/214 

Upprättad av 
Fredrik Lantz, planarkitekt 

Version 
2 

 

 

 

Samrådsredogörelse 

Ändring av detaljplan för Björsta 2:23 och 2:26 m.fl. 
 

 

 

 

 

 

 

 

GRANSKNINGSHANDLING 

Standardförfarande enligt PBL (2010:900)  



 

 2(14) 

Datum Diarienummer 

2022-07-05 MSN/2020/1021/214 

Upprättad av 
Fredrik Lantz, planarkitekt 

Version 
2 

 

 

 

 

Samrådsredogörelsen innehåller en redovisning av de olika synpunkter som kommit in under 
samrådet samt kommunens kommentarer och ställningstagande. 

Samrådet 
 

Samråd har skett under tiden 22 april 2022 till 13 maj 2022. 

Handlingarna har skickats ut i brev 21 april 2022 enligt remisslista upprättad 13 april 2022 och 
fastighetsförteckning upprättad av lantmäteriet 13 april 2022. 

Under samrådstiden har planhandlingarna varit utställda på samhällsbyggnadsförvaltningen i 
nämndhusets reception samt på biblioteken i Nynäshamn och Ösmo. Samrådet har också 
annonserats i Nynäshamnsposten 22 april 2022. 

Inget samrådsmöte ägde rum med anledning av planändringen. 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande (PBL 2010:900 i dess lydelse efter 1 januari 2015). 

Förvaltningens bedömning är att samrådsförslaget kan ligga till grund för det fortsatta planarbetet 
för ändring av detaljplan för Björsta 2:23 och 2:26 m.fl. 

Ställningstagande 
 

Efter samrådet har följande ändringar gjorts i planhandlingarna: 

• Villkorsbestämmelse a1 har formulerats om till ” Bygglov får inte ges förens det säkerställs 
att den ekvivalenta ljudnivån inte överstiger 55 dBA vid fasad för bostadsbebyggelse och att 
en uteplats, gemensam eller privat, som anordnas i anslutning till bostadsbyggnad har 
utformats så att 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids.”. 

Planbeskrivningen har kompletterats/ändrats med: 

• Förtydliganden i dagvattenavsnittet om föroreningsbelastning och skyddszon för 
vattenskyddsområde. 

• Förtydliganden om markstabilitet. 
• Övriga redaktionella ändringar. 
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Totalt har 20 yttranden lämnats in under samrådstiden. Varje yttrande som innehöll synpunkter 
redovisas i sin helhet och följs av en kommentar från förvaltningen.  

Nedan följer en sammanställning av vilka yttranden som kommit in. 

Yttranden Inkommit, 
datum 

Synpunkt Synpunkt 
tillgodosedd 

Sidnummer 

Myndigheter, organisationer, föreningar, kommunala nämnder med flera 

Södertörns brandförsvarsförbund 2022-04-25 Nej - 4 

Statens geotekniska institut 2022-05-10 Ja Ja 4 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-05-11 Nej - 5 

Trafikförvaltningen 2022-05-12 Nej - 5 

Socialförvaltningen 2022-05-12 Ja Ja 5 

Trafikverket 2022-05-13 Ja Ja 5 

Södertörns miljö- och 
hälsoskyddsförbund 

2022-05-13 Ja Nej 6 

Länsstyrelsen 2022-05-25 Ja Ja 8 

Sakägare och berörda bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende samt berörd 
hyresgästförening 

Sakägare 1 2022-04-27 Nej - 10 

Sakägare 2 2022-04-27 Ja Nej 10 

Sakägare 3 2022-04-27 Nej - 10 

Sakägare 4 2022-04-27 Nej - 10 

Sakägare 5 2022-04-29 Nej - 11 

Sakägare 6 2022-04-29 Nej - 11 

Sakägare 7 2022-04-29 Nej - 11 

Sakägare 8 2022-04-29 Nej - 12 

Sakägare 9 2022-05-03 Nej - 12 

Sakägare 10 2022-05-04 Ja Nej 12 

Övriga      

Vattenfall Eldistribution AB 2022-04-27 Nej - 12 

Ellevio 2022-05-12 Nej - 13 
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Södertörns brandförsvarsförbund 
 
Södertörns brandförsvarsförbund har inga synpunkter gällande detaljplanen. 

 
 

Statens geotekniska institut (SGI) 
 
Området är kuperat med moränryggar med ytnära berg och block samt lerområden. Del av området 
är utpekat som aktsamhetsområde med förutsättning för skred av Statens geotekniska 
undersökning. 

SGI noterar att planhandlingarna saknar bedömning av stabilitetsförhållandena. Texten under 
rubriken ”Geotekniska förhållanden” i planbeskrivningen hanterar enbart grundläggningsfrågor. Av 
detta skäl efterfrågas en komplettering av planhandlingarna med en bedömning av 
stabilitetsförhållandena. Förekomsten av höjdområden med berg, block och morän gör att även risk 
för ras och blocknedfall behöver bedömas och beskrivas. 

Förvaltningens kommentar 
Södertörns brandförsvarsförbund har inte något att erinra i rubricerat ärende. Nynäshamns 
kommun lämnar därmed ingen kommentar.  
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Barn- och utbildningsnämnden 
 
Barn- och utbildningsnämnden har inga verksamheter i närheten som kan påverkas av en 
detaljplaneändring. Förvaltningen har inga invändningar avseende ändring av detaljplanen och 
rekommenderar att detaljplaneändringen godkänns. 

 

Trafikförvaltningen 
 
Trafikförvaltningen har inga synpunkter och godkänner således planförslaget.  

Förvaltningens kommentar 
En översiktlig geoteknisk undersökning samt en bedömning av grundläggningsförutsättningar 
togs fram 2010 och 2015 när detaljplan 861 upprättades. En markteknisk undersökning av 
planområdet har även utförts i juni 2022.  

Då planändringen inte påverkar några användningsgränser eller planbestämmelser kopplade till 
grundläggning och schaktning så bedöms planändringen inte leda till någon försämring ur 
geoteknisk synpunkt jämfört med gällande detaljplan 861. Enligt SGU:s kartlager 
”Förutsättningar för skred i finkornig jordart”, som analyserar höjdpartier i kombination där lera 
förekommer, är höjdpartiet i den norra delen av planområdet utpekat som aktsamhetsområde 
för skred. Mot den aktuella slänten har en kontrollpunkt utförts för att utreda förekomst av lera, 
och resultatet visar 4 meter morän på berg. Övriga punkter visar inte på någon förekommande 
lös jord i området vid höjderna. I det låglänta området förekommer lös lera, dock inga 
höjdskillnader.  

Lerans förekomst i släntfot av moränhöjderna i de centrala, mer låglänta delarna av 
planområdet analyseras löpande för att ytterligare försäkra sig om dess bedömda lämplighet ur 
stabilitetssynpunkt. Stabilitetsförhållandena i området förbättras i form av markhöjning och 
marken planeras även att förstärkas med kalkcementpelare, vilket kraftigt förbättrar 
stabilitetsförhållandena för de låglänta delarna av planområdet. Översiktlig stabilitetsberäkning 
har utförts för en av de stora slänterna mot höjdpartierna mot det centrala området och visar på 
erforderlig säkerhet. 

Avseende risk för blocknedfall så planeras inga permanenta slänter i höjdområdena brantare än 
1:2, varför ras bedöms vara osannolikt. Risk för erosion med avseende på nederbörd i branta 
slänter utreds i det fortsatte utredningsarbetet. Detta kan hanteras med exempelvis 
växtlighetsytor. 
 
Planbeskrivningen förtydligas under rubrik ”Markstabilitet”. 

Förvaltningens kommentar 
 
Barn- och utbildningsnämnden har inte något att erinra i rubricerat ärende. Nynäshamns 
kommun lämnar därmed ingen kommentar.  
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Socialförvaltningen 
 
Det är viktigt att tillse att hemtjänsten har möjlighet att parkera i anslutning till varje fastighet. 
Därav är parkeringsfrågan och utformningen av gatan utanför fastigheterna av stor betydelse. 

 

Trafikverket 
 
Buller  

Trafikverket har undersökt vad som inkluderats i bullerberäkningarna och sett att beräkningarna inte 
har med någon sammanställning av trafiksiffror för varken väg 545 eller väg 73. Bullerutredningen 
behöver uppdateras.   
 

Dagvatten  

Det framgår av dagvattenutredningen att vattnet leds söderut mot planerad dagvattendam och sen 
vidare via dike mot recipient.   

Den planerade dagvattendammen ligger nära Länsväg 545. Det framgår inte hur man förhåller sig 
till vägområdet eller om byggnation av dammen planeras inom vägområdet, detta behöver 
förtydligas.   

Den nordvästra delen av planen har en avrinning mot länsväg 545 och sen söderut, det framgår inte 
om denna avrinning delvis sker via vägdiket.  

Trafikverkets anläggningar får inte belastas mer än i dagsläget till följd av planerad exploatering. 

Förvaltningens kommentar 
 
Trafikförvaltningen har inte något att erinra i rubricerat ärende. Nynäshamns kommun lämnar 
därmed ingen kommentar. 

Förvaltningens kommentar 
 
Parkering anordnas inom fastigheterna. Gatorna anläggs med enskilt huvudmannaskap och är 
därmed inte kommunala. 
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Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 
 
Betydande miljöpåverkan  

Förbundet bedömer utifrån redovisat underlag att miljöeffekterna vid den förändrade 
markanvändningen inte utgör en betydande miljöpåverkan, som bedöms medföra att någon 
miljökvalitetsnorm äventyras eller påverkas att den inte går att följa enligt 2 kap. 7 § samt  5 kap.  
5 § miljöbalken.  

Buller  

I gällande detaljplan 861 anges att bostäder ska utformas så att den ekvivalenta ljudnivån inte 
överstiger 55 dBA vid fasad, ljudnivån inomhus inte överstiger 30 dBA ekvivalentnivå och 45 dBA 
maximalnivå inomhus nattetid och att varje uteplats i anslutning till bostad får maximalnivå som inte 
överstiger 70 dBA. Enligt Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggande gäller 
riktvärden:  
 

• 60 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad (vid byggnader om högst 35 m2 gäller 65 dBA 
vid fasad)  

• 50 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus vid uteplats i anslutning till bostaden.  
• 70 dBA maximal ljudnivå utomhus vid anslutning till bostaden och får överskridas 5 gånger 

per timme mellan kl.06-22, dock aldrig mer än 10 dBA.  

Förbundet noterar att riktvärdet på 50 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus vid uteplats i anslutning till 
bostaden inte anges i bullerutredningen eller i planbeskrivningen. Förbundet anser att kommunen 
behöver ta ställning till om det går att hålla riktvärdet på 50 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus vid 
uteplats i anslutning till bostaden. Detta för att kunna avgöra om fler planbestämmelser krävs för att 
klara de nivåer som anges i Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggande.  

Buller från verksamheter  

Förbundet är positivt ställda till att verksamhetsområdet som benämns HKJU-kvarteret byggs ut 
innan bygglov ges till de bostäder som har HKJU-kvarteret som bullerskydd mot Nynäsvägen. 
Förbundet konstaterar dock att planbeskrivningen saknar utredning kring eventuella 

Förvaltningens kommentar 
 
Buller 

Bullerutredningen har uppdaterats med de trafikmängder som legat till grund för beräkningarna. 

Dagvatten 

Ytan för dagvattendammen ingår i gällande detaljplan 861, ingen ändring av ytan planeras och 
dammen behandlas därmed inte närmare i den aktuella planändringen. Ytan ligger inte inom 
vägområdet. 

Avrinning från den nordvästra delen av planområdet sker mot väster mot väg 545. Vid 
exploatering av planområdet så kommer avrinningen från det norra bostadskvarteret ske mot 
den nya lokalgatan enligt figur 24 och 25 i dagvattenutredningen. Avrinningspilarna längs väg 
545 som illustrerats i dagvattenutredningens figur 25 visar skyfallsflöden från områden norr om 
planområdet. Vägdiket och avrinningsområdet norrut ligger båda utanför planområdet, och 
påverkas inte heller av planändringen som därmed inte belastar Trafikverkets anläggningar.  



 
 8(14) 

  

  
 

 

bulleremissioner som kan uppstå från HKJU-kvarteret. Bullerutredningen 2021-12-29 visar att 
bullerpåverkade bostäder får värden mellan 51–55 dBA vid fasad vid uppförande av bullerskydd. 
Men i och med att det saknas ett ställningstagande gällande om 50 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus 
vid uteplats kan hållas, kan förbundet endast anta att dessa bostäder redan är bullerutsatta. 
Eftersom dessa bostäder redan är bullerutsatta är det viktigt att frågan om risk för bullerstörningar 
från verksamhetsbuller utreds så att risk för ökade bullerstörningar för närboende minimeras. 
Verksamheter inom HKJU-kvarteret får inte orsaka verksamhetsbuller över riktvärden enligt NVV 
rapport 6538 vid bostäder. 

Information  

Planområdet ligger inom Berga vattenskyddsområde  

I planbeskrivningen för detaljplan 861 på s.20 anges att planområdet ligger inom förslaget primär 
skyddszon för vattenskyddsområde. Detta bör uppdateras till att planområdet ligger inom sekundär 
zon inom Berga vattenskyddsområde. Det är viktigt att vattenföreskrifterna följs vid arbeten och 
åtgärder som utförs inom planområdet. Det krävs bl.a. anmälan till förbundet om schaktning eller 
sprängning ska utföras.  

Vattenområden och miljökvalitetsnormer  

I planbeskrivningen för detaljplan 861 på s.20 anges att planområdet ligger inom Kvarnbäckens 
avrinningsområde och inom delavrinningsområde Älvviken. Därefter står det att Älvviken har 
miljökvalitetsnorm och lite längre fram i texten står det att Älvviken inte omfattas av någon 
kvalitetsnorm. I dagvattenutredningen från 2022-02-09 och planbeskrivningen över ändringen står 
dock att Älvviken har beslutad miljökvalitetsnorm.   

Dagvattenanläggning och vattenverksamhet  

Det krävs en anmälan av dagvattenanläggning enligt 9 kap. 2 och 7§§ (1998:808) miljöbalken samt 
13 § förordningen (1998:899) genom miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Det är en 
vattenverksamhet att leda bort grundvatten enligt 11 kap. 3 § miljöbalken. Länsstyrelsen ska 
kontaktas om sådana åtgärder krävs.  

Buller från byggarbetsplatser   

Störningar kan uppkomma under byggtiden och riktvärden i Naturvårdsverkets allmänna råd om 
byggbuller gäller. Det är byggherren som ansvarar för att ha dialog med närliggande bostäder eller 
verksamheter som kan störas i form av buller från byggarbetsplats, transporter och dammbildning 
med mera. 
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Länsstyrelsen 
 
Dagvatten 
I planbeskrivningen och i dagvattenutredningen (WSP 2022) ges förslag på dagvattenåtgärder inom 
planområdet. Med föreslagna dagvattenåtgärder förväntas föroreningsbelastningen till recipienten 
Älvviken minska med undantag för mängden kvicksilver som ökar med 8%. Även om Älvvikens 
miljökvalitetsnormer har mindre stränga krav vad gäller kvicksilver får planförslaget i sig inte bidra 
med att mängden kvicksilver ökar. Kommunen behöver redogöra för om det är den aktuella 
ändringen av detaljplanen som bidrar till ökningen av kvicksilver. Om så är fallet, behöver 
kommunen säkerställa nödvändiga åtgärder. Lokala påverkanskällor behöver åtgärdas oavsett det 
mindre stränga kravet i Älvvikens miljökvalitetsnormer. 

I dagvattenutredningen (WSP 2022) framgår att det finns artesiskt grundvatten i området. 
Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att högt stående grundvatten kan påverka 
dagvattenanläggningars funktion negativt. Om planändringen innebär förändringar i föreslagna 
dagvattenåtgärder i jämförelse med gällande detaljplan behöver kommunen beakta detta för att 
säkerställa att miljökvalitetsnormer inte äventyras.   

Geoteknik 
En del av planområdet är utpekat av SGI som ett aktsamhetsområde med förutsättningar för skred. 

I planhandlingarna till aktuell ändring saknas en bedömning kring planområdets 
stabilitetsförhållanden. Kommunen behöver göra en bedömning om ändringen gällande 
byggnadernas placering och byggnadssätt påverkar stabilitetsförhållandena inom planområdet. Då 

Förvaltningens kommentar 
 
Buller 

Trafikbullerutredningen som gjordes i december 2021 som komplettering till planändringen 
utgick ifrån de störningsskydd som återfinns i plankartan. Bedömningen har alltså utgått ifrån 
att klara högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad och för uteplats 55 dBA ekvivalent och 70 
dBA maximal ljudnivå. Bedömningen avseende trafikbuller utgår inte från 
trafikbullerförordningen.  

 
Buller från verksamheter 

Handels-/verksamhetskvarteret ska anpassas till omkringliggande bostäder i enlighet med 
gällande detaljplan 861, där det i planbestämmelsen anges att enbart verksamheter som kan 
samlokaliseras med bostäder får uppföras. Inför bygglov då det är känt vilka verksamheter som 
ska inhysas i kvarteret ska buller från verksamheten utredas så att eventuella lastkajer, fläktar, 
buller från verksamhet eller dylikt klarar riktvärden för externt industribuller enligt 
Naturvårdsverkets rapport 6538.  
 
Information 

Skrivning om sekundär zon inom Berga vattenskyddsområde har lagts till i planbeskrivningens 
dagvattenkapitel.  

Informationen om Älvvikens miljökvalitetsnorm i planbeskrivningen för detaljplan 861 är inte 
längre aktuell och ersätts med aktuell information i planändringens planbeskrivning. 

Övriga informationspunkter noteras. 
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delar av planområdet är kraftigt kuperat behöver kommunen även göra en bedömning om hur 
aktuell ändring förhåller sig till risken för ras och blocknedfall. Sammantaget behöver kommunen 
visa på att planförslaget blir lämpligt utifrån geotekniska egenskaper. 

Planbestämmelser 
I 4 kap. 32 § PBL ställs krav på detaljplanens tydlighet. Kommunen föreslår ett tillägg i 
villkorsbestämmelsen (a1) på plankartan att bygglov inte får ges förrän kvarter HKJU byggts ut till 
den grad att trafikbullerkraven uppfylls. Länsstyrelsen anser att tillägget inte uppfyller 
tydlighetskravet enligt PBL. Kommunen bör med fördel stämma av planbestämmelsen med 

bygglovsfunktionen i kommunen inom planprocessen så denna tolkas rätt vid tillämpningen. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att detaljplanens genomförande inte kan förväntas 
medföra betydande miljöpåverkan. 

 

 

Förvaltningens kommentar 
 
Dagvatten 

Enligt StormTacs webguide (http://app.stormtac.com/guides.php) är de huvudsakliga lokala 
källorna till att kvicksilver sprids till och förorenar dagvatten följande; Varor som innehåller 
kvicksilver (kasserade termometrar, batterier, lågenergilampor), sandning, diffus spridning vid 
avfallshantering, industriutsläpp och kremering (amalgam), atmosfärisk deposition, 
skogsbränder, soptippar, deponier, avloppsreningsverk, industriutsläpp. Aktuell planändring 
bedöms inte ge upphov till ökad förekomst av någon av de listade källorna och därmed bedöms 
inte detaljplaneändringen ge upphov till en ökning av kvicksilver jämfört med gällande 
detaljplan. Föreslagna dagvattenåtgärder har utgått från det lösningsförslag som togs fram i 
dagvattenutredning för gällande detaljplan och dessutom har ytterligare rening uppnåtts genom 
att byta från gräsdike till krossdiken samt tillkommande växtbäddar.  

Kvicksilver är ett ämne som generellt har stora osäkerheter i StormTac och den beräknade 
ökningen på 8 % är förhållandevis mycket liten. Sett till systemet i stort så kommer dagvattnet i 
sin väg mot Älvviken även rinna i ett öppet dikessystem efter att det lämnar planområdet. Under 
transporten finns det ytterligare möjlighet till rening via fastläggning av partiklar och 
växtupptag. Det ger en extra säkerhetsmarginal mot risken för ökad mängd kvicksilver i 
Älvviken. Planbeskrivningen förtydligas på denna punkt. 

Kommunen bedömer att inga ytterligare åtgärder för dagvattenhanteringen med avseende på 
artesiskt grundvatten behöver vidtas. I huvudsak har samma tekniska lösningar använts som i 
gällande detaljplan, i vilken denna aspekt har beaktats. De tillkommande växtbäddarna har 
föreslagits utformas med tätskikt vilket är en åtgärd som förhindrar inläckage av grundvatten.  

Geoteknik 

Se svar på yttrande från Statens geotekniska institut. 

Planbestämmelser 

Villkorsbestämmelse a1 formuleras om till ” Bygglov får inte ges förens det säkerställs att den 
ekvivalenta ljudnivån inte överstiger 55 dBA vid fasad för bostadsbebyggelse och att en uteplats, 
gemensam eller privat, som anordnas i anslutning till bostadsbyggnad har utformats så att 70 

dBA maximal ljudnivå inte överskrids.” 

http://app.stormtac.com/guides.php
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Sakägare 1 
 
Sakägaren har inga synpunkter och godkänner planförslaget. 

 

Sakägare 2 
 
Flerfamiljshus kommer att öka antalet boende. Vi blev dessutom lovade att gångvägen mot vårt 

område skulle ta bort vid ett tidigare möte. Där den ska gå har vi vändplan för sophämtning och 
uppläggningsplats för snön under vinterhalvåret. Vår väg underhålls för föreningens pengar så vi vill 
inte ha ökad trafik på den om så bara cyklar och mopeder. 

 

Sakägare 3 
 
Sakägaren har inga synpunkter och godkänner planförslaget. 

 

Sakägare 4 
 
Sakägaren har inga synpunkter och godkänner planförslaget. 

 

 

Förvaltningens kommentar 
 
Sakägaren har inte något att erinra i rubricerat ärende. Nynäshamns kommun lämnar därmed 

ingen kommentar. 

Förvaltningens kommentar 
 
Den föreslagna gång- och cykelvägen har stöd i gällande detaljplan 861 som fick laga kraft  
2017-11-20. Förslaget till ändring av detaljplanen hanterar inte gång- och cykelvägens 
placering. 

Förvaltningens kommentar 
 

Sakägaren har inte något att erinra i rubricerat ärende. Nynäshamns kommun lämnar därmed 
ingen kommentar. 

Förvaltningens kommentar 
 
Sakägaren har inte något att erinra i rubricerat ärende. Nynäshamns kommun lämnar därmed 
ingen kommentar. 
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Sakägare 5 
 
Sakägaren har inga synpunkter och godkänner planförslaget. 

 

Sakägare 6 
 
Sakägaren har inga synpunkter och godkänner planförslaget. 

 

Sakägare 7 
 
Sakägaren har inga synpunkter och godkänner planförslaget. 

 

Sakägare 8 
 
Sakägaren har inga synpunkter och godkänner planförslaget. 

 

Sakägare 9 
 
Sakägaren har inga synpunkter och godkänner planförslaget. 

Förvaltningens kommentar 
 
Sakägaren har inte något att erinra i rubricerat ärende. Nynäshamns kommun lämnar därmed 

ingen kommentar. 

Förvaltningens kommentar 
 
Sakägaren har inte något att erinra i rubricerat ärende. Nynäshamns kommun lämnar därmed 
ingen kommentar. 

Förvaltningens kommentar 
 
Sakägaren har inte något att erinra i rubricerat ärende. Nynäshamns kommun lämnar därmed 
ingen kommentar. 

Förvaltningens kommentar 
 
Sakägaren har inte något att erinra i rubricerat ärende. Nynäshamns kommun lämnar därmed 
ingen kommentar. 
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Sakägare 10 
 
Det har alltid varit viktigt att husen ska smälta in i miljön och det gör absolut inte dessa fula hus. 
Det förstör vår omgivning, vi flyttade ut på landet för att det var så få hus här. Vi vill ha vår skog 
kvar. Det förstör idyllen här, då får ni se till att det kommer ett stort plank mellan vår idyll och 
husen. Vi vill inte ha någon bebyggelse in på knuten, NEJ till hus bredvid oss.  

 

Vattenfall Eldistribution AB 
 
Vattenfall Eldistribution AB har ingen elnätanläggning inom område för aktuell detaljplan eller inom 
dess direkta närområde och har därmed inget att erinra i rubricerat ärende. 

 

Ellevio 
 
Ellevio har inga synpunkter och godkänner planförslaget. 

 

 

Förvaltningens kommentar 
 
Sakägaren har inte något att erinra i rubricerat ärende. Nynäshamns kommun lämnar därmed 
ingen kommentar. 

Förvaltningens kommentar 
 
Den planerade bostadsbebyggelsen har stöd i gällande detaljplan 861 som fick laga kraft  
2017-11-20. Placeringen av bebyggelsen hanteras inte i den aktuella ändringen av detaljplanen. 

Förvaltningens kommentar 
 
Vattenfall Eldistribution AB har inte något att erinra i rubricerat ärende. Nynäshamns kommun 
lämnar därmed ingen kommentar. 

Förvaltningens kommentar 
 
Ellevio har inte något att erinra i rubricerat ärende. Nynäshamns kommun lämnar därmed ingen 
kommentar. 
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Tidplan inför granskning 
Detaljplanen omarbetas eventuellt efter de synpunkter som kommit in och ett reviderat förslag ställs 
sedan ut för granskning. Vid granskningen får återigen sakägare och andra berörda möjlighet att 
lämna synpunkter. Granskning beräknas ske kvartal tre år 2022. 

Medverkande 
Tjänstepersoner vid Nynäshamns kommuns planenhet och andra berörda enheter och avdelningar 
har medverkat i upprättandet av denna handling. WSP Sverige AB har agerat plankonsult i 
planarbetet. 

Nynäshamns kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

2022-07-05 

 

Fredrik Lantz 

Planarkitekt 

 


