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Syftet med detaljplanen är att utveckla stationsområdet Gröndalsviken station och skapa  
förutsättningar för ny bostadsbebyggelse med cirka 70 lägenheter i 4-6 våningar med möjlighet 
för centrumändamål i bottenplan. Fastighetens användning ändras från biluppställningsändamål 
till bostäder. Detaljplanen medför också att privat mark övergår till allmän platsmark för att  
möjliggöra cykelbana på Idunvägens västra sida. Detaljplanen syftar också till att ändra använd-
ningen för pendelparkeringen söder om planområdet från park till parkeringsplats.

SAMMANFATTNING
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Planbeskrivningen är ett vägledande dokument som anger förutsättningar och syftet med planen.  
Den förklarar planens innehåll, konsekvenser om den genomförs och hur den ska genomföras. 
Planbeskrivningen ska läsas tillsammans med plankartan där de bindande planbestämmelserna 
finns. Detaljplanen är oberoende av avtal eller andra överrenskommelser. 

Planförslaget bedöms inte vara av betydande intresse för allmänheten, är av mindre betydelse 
och förenlig med översiktsplanen och den antas inte medföra en betydande inverkan på miljön. 
Detaljplanen kommer därför att handläggas med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 
2010:900 (i dess lydelse efter 1 januari 2015).

Inledning

Planhandlingar 
Detaljplanen består av flera olika handlingar  
som ska läsas tillsammans. Förutom denna plan‑
beskrivning ingår

• Plankarta
• Fastighetsförteckning
• Samrådsredogörelse
• Granskningsutlåtande

Under framtagandet av planhandlingarna
har följande utredningar gjorts:

• Geoteknisk utredning, Norconsult, 
2016‑06‑10 

• Buller‑ och vibrationsutredning, AH 
Akustik, 2016‑06‑13 rev. 2017‑05‑12

• Dagvattenutredning, WRS, 2016‑06‑09 rev. 
2017‑02‑09

• Solstudie, White, 2016‑08‑30 rev. 2017‑01‑24

Dessa handlingar finns tillgängliga hos miljö-och 
samhällsbyggnadsförvaltningen i Nynäshamns 
kommun. 

SYFTE OCH INLEDNING

Vad är en detaljplan?
En detaljplan innehåller bestämmelser om hur 
marken får bebyggas och vad den ska användas 
till. Detaljplanen är en juridiskt bindande hand‑
ling och styrs av Plan‑ och bygglagen. Allmänna 
intressen vägs mot enskilda för att nå en god 
helhetslösning och planen ligger sedan som 
grund för beslut om bygglov.

 
Bakgrund

Planuppdraget har initierats av en ansökan 
om plan ändring från fastighetsägaren som 
vill uppföra flerbostadshus inom området. 
Miljö‑ och samhällsbyggnadsnämnden gav 
den 26 november 2015 miljö‑ och samhälls‑
byggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra 
detalj plan för fastigheten del av Masurbjörken 
1 m.fl. Under planarbetets gång har kvarteret 
Masurbjörken utgått ur planområdet, och 
namnet på ärendet har ändrats till Humlan 9 och 
del av Nynäshamn 2:1. 

Planen var på samråd i oktober ‑ november 
2016. Efter samrådet har en samrådsredogörelse 
tagits fram, och förslaget har bearbetats ytter‑
ligare. Granskning av detaljplanen ägde rum 
under mars ‑ april 2017.

Planprocessen

Här befinner vi oss just nu

Start PM/
uppdrag Samråd Underrättelse

Granskning
Gransknings-
utlåtande

Antagande Laga kraft
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Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att utveckla stations‑
området Gröndalsviken station och skapa  
förut sättningar för ny bostadsbebyggelse med 
cirka 70 lägenheter i 4‑6 våningar med möjlighet 
för centrumändamål i bottenplan. Fastighetens 
användning ändras från biluppställningsändamål 
till bostäder. Detaljplanen möjliggör utbyggnad 
av cykelbana på Idunvägens västra sida. Detalj‑
planen syftar också till att ändra användningen 
för pendelparkeringen söder om planområdet 
från park till parkeringsplats.
Att förädla området med bostäder ger möjlighet 
för inflyttning och fler nynäshamnsbor att bo 
kvar men stärker också underlaget för kollektiv‑
trafik och service. Att skapa bostäder i kollektiv‑
trafiknära lägen kan också leda till att behovet av 
resor med bil minskar. 

Planprocessen efter  
granskningsskedet

Efter granskningen har ett utlåtande tagits 
fram, där inkomna synpunkter redovisas. 
Handlingarna skickas nu för godkännande 
i miljö‑ och samhällsbyggnadsnämnden. 
Detaljplanen lämnas sedan vidare, först till 
kommunstyrelsen och sedan för antagande i 
kommunfullmäktige. Om detaljplanen inte blir 
överklagad vinner den laga kraft tre veckor efter 
antagandet och därefter kan bygglov beviljas.

Befintligt bostadshus på intilliggande fastigheten Humlan 8

Vy från gång- och cykelvägen mot Vattentornet

Vy från Idunvägen mot söderVy mot småbåtshamnen från perrongen
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Läge, Areal och  
Markägoförhållanden

Läge
Planområdet ligger i Gröndal, vid Gröndals‑
viken pendeltågsstation, cirka 800 meter från 
centrala Nynäshamn. Planområdet avgränsas av 
Idunvägen i öster, Fröjas väg i norr, parkmark i 
söder och i väst av Humlan 8 och spårområdet.

Areal
Planområdets storlek är cirka 0,7 hektar. 

Markägoförhållanden 
AB Nynäshamnsbostäder äger Humlan 9.  
Nynäshamns kommun äger omgivande mark 
med undantag för Humlan 8 som ägs av IHF 
Bostad Nynäshamn AB.

Planområdet i förhållande till sin omgivningPlanområdet i förhållande till gällande fastighetsgränser. 

Planområdet ligger i sydvästra delen av Nynäshamns tätort

PLANOMRÅDET
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Kommunala beslut

Översiktsplan
En förtätning med nya bostäder i ett centralt 
läge i Nynäshamn med tillgång till god kollektiv‑
trafik, service och teknisk infrastruktur är i linje 
med översiktsplanen, antagen av kommunfull‑
mäktige 17 oktober 2012. 

Genom att tillföra nya flerbostadshus skapas en 
blandad bebyggelse med andra upplåtelseformer 
än vad som dominerar det befintliga närliggande 
bostadsområdet idag, vilket ger ett socialt håll‑
bart bostadsområde över generations‑ och 
kultur gränserna. 

Att kunna välja boendetyp utan att behöva 
flytta från orten är socialt hållbart. Fler boende i 
centrala Nynäshamn stärker underlaget för den
lokala handels‑ och serviceverksamheten. Energi 
kan sparas genom att utnyttja befintliga bebyg‑
gelsestrukturer och infrastruktur. En minskad 
klimatpåverkan kan också nås genom ett mins‑
kat transportbehov. 

Planmosaik över gällande detaljplaner. Aktuellt område är redovi-
sat som biluppställningsändamål, gata och park.

Planförslaget möjliggör central förtätning i 
befintligt bostadsområde i ett område där god 
kollektivtrafik finns, vilket överrensstämmer 
med översiktsplanens intentioner. 

Fördjupad översiktsplan
I den fördjupade översiktsplanen för Nynäs‑
hamns stad, den goda staden, antagen av  
kommunfullmäktige 15 september 2004 är inte 
planområdet utmärkt som förtätningsområde. 

Däremot framgår att nybyggnation ska ske i 
goda kollektivtrafiklägen och att områdena kring 
stationerna bör ges högre status genom bl.a. ny 
bebyggelse. Planförslaget stämmer väl överens 
med den fördjupade översiktsplanen.

Gällande detaljplan
För planområdet finns tre gällande detaljplaner, 
S 121, S 131 och S 184. Dessa anger att marken 
ska användas för park, biluppställningsändamål 
och gata.  



      dnr. 2015.0069                                   Dp 862. laga kraft 19 mars 2018 
                             Detaljplan för Humlan 9 och del av Nynäshamn 2:1
8

Bebyggelse

Pågående markanvändning
Fastigheten Humlan 9 har tidigare inte varit 
bebyggd och utgörs idag av asfalterad parke‑
ringsyta med tillhörande väg och plantering. Par‑
keringen används av de boende inom Humlan 8 
som hyr parkeringsplatserna av fastighetsägaren 
till Humlan 9. Längs med Idunvägen växer några 
solitära större träd, däribland en ek, norra delen 
har även berg i dagen. Det går en upptrampad 
stig över planområdet som tjänar som genväg till 
och från stationen. 

På andra sidan Idunvägen, öster om planom‑
rådet ligger en starkt kuperad höjd krönt med 
ett vattentorn. Höjden är tättbevuxen av främst 
lövträd, några höga tallar och sly.  

Den del av Nynäshamn 2:1, som ingår i södra 
delen av planområdet, är planlagt som park men 
innehåller även en pendelparkering för bilar samt 
gång‑ och cykelväg med parkering för cykel som 
utgör koppling till pendeltågsperrongen. 

Mot planområdets nordvästra sida står flerbo‑
stadshus i lamellform med gaveln och entré mot 
Fröjas väg. Bostadshusen från 50‑talet har tre  
våningar med suterräng mot gårdarna mellan 
husen. Fasadmaterialet utgörs av puts i jord‑
toner. Nordost om planområdet ligger Grön‑
dalshallen med restaurang och flera möjligheter 
till idrottsutövning. 

Ny bebyggelse
Planförslaget innebär att idag planlagd mark 
med ändamål för biluppställning ändras till 
bostäder ovanpå delvis nedgrävt garage med 
möjlighet till centrumverksamhet i bottenplan. 
Centrumverksamhet tillåts även i garagets  
suterrängplan. 

Den befintliga parkeringen föreslås tas bort och 
parkeringsplatserna bör omlokaliseras till Hum‑
lan 8 om behovet finns. För detta sörjer fastig‑
hetsägare för Humlan 8.

Marken behöver grävas ur för att ge plats åt 
garage med infart från pendelparkeringen i 
söder. Mot denna möjliggörs även lokaler som 
kan rymma mindre kiosk/butik eller liknande. 
Ovanpå garaget föreslås flerbostadshus i form 
av tre lameller i 4‑6 våningar med möjlighet till 
centrumverksamhet i bottenvåningarna.

Planförslaget ger utrymme till breddning av 
Idunvägen med ny gång‑ och cykelbana, bre‑
dare trottoar samt angöringsfickor längs med 
planområdet. Även en breddning av Fröjas väg 
behöver göras norr om planområdet, med plats 
för angöringsficka, detta för att tillgodose till‑
gängligheten till den norra lamellen. 

Foto över bostadshusen på Humlan 8 och den kuperade terrängen Befintligt bostadshus med kuperad terräng och berg i dagen

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRSLAG
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Stadsbild och gestaltning
Bebyggelsen kommer att bli väl synlig från  
pendeltågsstationen och Idunvägen. 

På fastigheten tillåts tre bostadshus med totalt 
markavtryck på 1450 m2. Byggnaderna tillåts 
vara högre i norr och lägre i söder mot pendel‑
parkeringen. Den södra delen av fastigheten 
kommer vara uppbyggt på bjälklag med under‑
liggande parkeringsgarage. Den norra byggna‑
den får ha en höjd om sex våningar, de mellersta 
fem respektive fyra våningar och den södra fyra 
våningar ovanpå garagevåningen i suterräng. 
Byggnadskropparnas olika höjder ska avspegla 
det kuperade landskapet som är typiskt för Ny‑
näshamn. 

I den fördjupade översiktsplanen framgår att 
hänsyn ska tas till de värden som finns i befint‑
liga hus och miljöer vid både ombyggnad och 
nybyggnad. Planförslaget reglerar att fasaderna 
ska utformas och gestaltas med variation, till 
exempel med olika materialval, kulörer, livskill‑
nader och detaljutformning. Bedömningen om 
utformning i relation till befintliga miljöer görs i 
bygglovsskedet. 

Komplementbyggnad för cykelparkering får 
upp föras på gården. Soprum placeras dels i gara‑
get med åtkomst från gatan och högst 10 meters 
avstånd från angöringsficka och dels i sopskåp i 
norra delen av planområdet.  

Foto från Idunvägen mot planområdet med parkering i förgrunden Foto taget från planområdet mot trädklädda höjden med vattentornet

Bostäder
Planförslaget rymmer cirka 70 lägenheter i 
fler bostadshus om tre lameller, där en lamell 
föreslås innehålla mindre lägenheter för att 
underlätta för unga nynäshamnsbor att få eget 
boende (detta regleras inte i plan). Bebyggelsen 
är strategiskt belägen nära lokal och regional 
kollektivtrafik, samt med närhet till aktiviteter 
och rekreationsmöjligheter  genom bland annat 
Gröndalshallen och Lövhagens strövområde.

Planidén är lamellhus i 4‑6 våningar som byggs 
längs med gatan. Detta skapar en skyddad gård 
mot befintlig bebyggelse med möjlighet till lek 
och rekreation. Placeringen innebär också att 
ny bebyggelse inte kommer skugga befintligt 
bostadshus. De nya bostadshusens entréer vet‑
ter mot gatan och bidrar till en mer levande 
gatumiljö på det sättet. Då planen inte reglerar 
användningen i bottenvåningarna utan de kan 
innehålla bostäder såväl som verksamheter har 
en yta för förgårdsmark på 2‑3 meter säkerställts 
för insynsskydd. 

Terrängen sluttar mot söder med en höjdskillnad 
på cirka 10 meter. Bostadshusens höjder kom‑
mer återspegla markens sluttning, med högsta 
antalet våningar i norr. Hisstopp och ventila‑
tionsanläggningar tillåts sticka upp 1,5 meter 
över angiven nockhöjd.

En förutsättning för att bebygga fastigheten 
med bostäder är att tillskapa ett garage. Gara‑
get har en hel fasad mot pendelparkeringen där 
infart också finns för att sedan försvinna in i 
terrängen. 
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Situationsplan över planförslag

VI

V
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lokal
garageinfart

cykelrum
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P-hus cykel

P-hus cykel

P-hus cykel

P-hus cykel

grillplats

pendelparkering

Gröndalsviken station
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UNVÄGEN

FRÖJAS VÄG

Illutration av föreslagna flerbostadshus med vy in mot gården där höjdskillnaden mellan gård och gata redovisas. 
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Illutration av  föreslagna flerbostadshus sett från södra Idunvägen. Garage med infart och lokaler i bottenplan mot pendelparkeringen.  
Illustrationen ska endast ses som en redovisning på placering och höjder, fönstersättning och materialval  är inte studerat i detaljplanearbetet.

Illustration av föreslagen byggnation sett från norra Idunvägen med en minskande byggnadshöjd mot söder. 
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Illustration över bostadsgården från Fröjas väg ner mot söder

Längdsektion genom fastigheten Humlan 9, från pendelparkeringen i söder  
som angränsar till garagevåningen i suterräng med bostadsgården ovanpå garaget 

Tvärsektion genom fastigheten Humlan 9 med Idunvägen till höger i bild,  
sektionen är tagen där gatans höjd möter entrén för det mittersta bostadshuset

Kv Humlan, kortsektion
Lamellhus - genomgående lägenheter. 
Gård, garage och gata. 1:500.
White 2016-06-10

6,2 - 6,4

bef. vägbana
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Då byggnaderna med bostadsgård placeras 
ovanpå garaget medför detta att de två entréerna 
i den mittersta lamellen inte kan nås direkt från 
gatan. I planförslaget föreslås ett gemensamt 
entréläge från gatan där garagets tak/bostads‑
gården möter gatunivån. Därifrån kan boende 
och besökare sedan ta sig till respektive entré (se 
illustration nedan). 

För att kunna omhänderta och fördröja dag‑
vatten bör innergården utformas med så mycket 
grönska och planteringsytor som möjligt för att 
ta hand om nederbörd. 

Detaljplanen tillåter även centrumändamål i  
bottenvåningarna vilket innebär en större 
flexibilitet i användningen och beredskap för 
att utveckla Gröndalsviken station. Kommunen 
arbetar för att premiera hållbara resor och med 
förbättrade möjligheter att välja kombinations‑
resor med cykel och kollektivtrafik genom ny 
cykelbana och fler bostäder i kollektivtrafiknära 
läge kan det finnas bra underlag för mindre 
verksamheter. Bostäder och verksamheter inom 
planområdet bidrar till en tryggare miljö längs 
med Idunvägen då det blir fler ögon mot vägen 
och ökat flöde av besökare och boende. 

Arbetsplatser och offentlig service
I centrala Nynäshamn, inom 1 km från plan‑
området, finns flera arbetsplatser och offentlig 

service i form av sjukhus och bibliotek. Många 
nynäshamnsbor pendlar även ut från staden till 
arbetsplatser på annan ort. Förskola och grund‑
skola finns inom 300 meter från planområdet. 
Aktuellt skissförslag tillåter centrumverksamhet 
i bottenplan vilket kan möjliggöra arbetsplatser 
och service i mindre omfattning.

Kommersiell service
Kommersiell service finns i centrala Nynäshamn 
i form av bland annat livsmedelsbutik, bank, 
apotek, caféer och restauranger. Planförslaget 
möjliggör att kommersiell service, exempelvis 
butiker och caféer, kan etablera sig även inom
planområdet.

Tillgänglighet för funktionshindrade
Tillgängligheten till planområdet är god från 
Fröjas väg, sett till lutning, men trottoaren  
behöver breddas och förses med angöringsficka 
för att bli mer tillgänglig. Planområdet lutar  
relativt starkt idag, med en höjdskillnad på cirka 
10 meter och Idunvägens lutning är för brant för 
att vägen kan anses tillgänglig. Därför är angö‑
ringsfickor längs planförslagets sida en nödvän‑
dighet, likaså hissanslutning från garage. Alla nya 
byggnader ska vara tillgängliga för rörelsehind‑
rade personer, dels mellan angöringsficka och  
bostadsentré samt inne i bostaden. Detta ska 
redovisas vid detaljprojektering och i samband 
med bygglovsprövning.

Inzoomning av planförslaget med förtydligande av entrésituationen för bostäder vid Idunvägen

VI
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Tvärsektion genom Idunvägen mot norr

Gator och trafik

Gatunät
Planområdet är beläget inom 1 km sydväst om 
Nynäshamns centrum, intill Idunvägen som  
leder in till centrum. Trafikslagen är avskilda 
längs Idunvägen med gång‑ och cykelbana på 
östra sidan och gångbana på västra. Idunvägen 
ska på sikt utvecklas mot att bli en stadsgata  
med gång‑ och cykelbanor på bägge sidor.  
Planförslaget möjliggör denna utveckling av 
Idunvägen.

Humlan 9 angörs idag från Fröjas väg i norr, 
via Idunvägen. Söder om planområdet finns ett 
breddat asfaltsområde för pendelparkering som 
idag ligger på parkmark och som angörs från 
Idunvägen. 

Idunvägen föreslås breddas med gång‑ och 
cykelbana samt angöringsfickor på västra sidan. 
Breddning av trottoaren med angöringsficka 
föreslås även göras vid Fröjas väg för att till‑
godose tillgängligheten och kraven på angöring 
i närheten av bostadsentréer. De nya bostä‑
derna kommer att angöras dels från Idunvägen 
för korttidsparkering och inflytt, och dels från 
tillkommande garage som nås från söder, via 
pendelparkeringen. (se bild sid 10)

Gångtrafik
Området är idag tillgängligt för gående längs 
bägge sidor av Idunvägen.  I anslutning till  
planområdet finns två övergångsställen, dels 
söder om planområdet, som leder till Gröndals‑
viken station och ett i nivå med Fröjas väg som 
kopplar till gång‑ och cykelvägen, förbi Grön‑
dalshallen till villabebyggelsen längs med Grön‑
dalsvägen.  

Att området bebyggs är positivt ur trygghets‑
synpunkt då det blir fler människor som rör sig 
i området under fler timmar på dygnet. För att 
ytterligare förbättra tillgängligheten till plan‑
området så kommer Idunvägen byggas ut med 
gång‑ och cykelmöjlighet även på västra sidan, 
närmast bebyggelsen. 

Cykeltrafik och cykelparkering
Idunvägen kommer att breddas för att möjlig‑
göra en gång‑ och cykelbana längs med gatans 
västra sida, intill bebyggelseförslaget. 

Cykelparkering ska anordnas i anslutning till  
bostäder och verksamheter. Kommunens gäl lan‑
de parkeringsnorm för bostäder i flerbostads hus 
är 2 per bostad och för smålägen heter gäller 1,25 
per bostad. Det ger cykel parkeringsplatser på 
ett spann mellan 87‑140 beroende på lägenhets‑
storlek. För verksamheter gäller 20 per 1000 m² 
BTA. Om maximalt utnyttjande av centrumän‑
damål i bottenplan ger detta 2 cykelplatser. För 
framtagen skiss ryms 100 cykelplatser i garaget 
och 40 platser i fristående cykelförråd som nås 
från gården, samt 20 cykelplatser utan tak mot 
Idunvägen.   

Kollektivtrafik
I området finns mycket goda möjligheter att 
åka kollektivt. Inom 50 meter finns pendeltågs‑
stationen Gröndalsviken station. Pendeltåg går 
två gånger i timmen på vardagar. Till centrum är 
det cirka 1 km och det tar cirka 15 minuter att gå 
och sex minuter med kollektiva färdmedel. Inom 
150 meter finns busshållplatsen Gröndalsviken 
station, sydväst om planområdet. Därifrån går 
busslinjen 854 två gånger i timmen. Att förtäta i 
centrala lägen med god tillgång till kollektivtrafik 
stämmer bra överrens de mål och strategier som 
förmedlas i Översiktsplanen. 

Kv Humlan, kortsektion
Lamellhus - genomgående lägenheter. 
Gård, garage och gata. 1:500.
White 2016-06-10

6,2 - 6,4

bef. vägbana
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Biltrafik och bilparkering
Parkering för bostäder och verksamheter inom 
planområdet ska lösas inom kvartersmark.

Kommunens gällande parkeringsnorm för bo‑
städer i flerbostadshus är 9 p-platser/1000 m² 
BTA och 7 p‑platser/1000 m² BTA för smålä‑
genheter. För centrumändamål (butiker) gäller 
15 platser/1000 m² BTA. 

Det totala parkeringsbehovet inom planområdet 
för bostäder är beräknat på 24 smålägenheter 
och 48 ordinarie lägenheter och ger cirka 52 
platser. Om samtliga byggrätter skulle byggas för 
ordinarie lägenhets storlekar skulle det ge totalt 
54 p‑platser. En realistisk bedömning av lokalyta 
för centrumändamål bedöms vara cirka 100 m2 
vilket skulle ge 1‑2 p‑platser och ett totalt parke‑
ringsbehov på 53‑56 p‑platser för både bostäder 
och centrumändamål. 

Parkeringar till bostäderna ordnas i underlig‑
gande garage som nås från pendelparkeringen, 
sydväst om planområdet. Parkeringsbehovet går 
att lösa i garagevåningen, som beräknas behöva 
uppta cirka halva fastighetens yta. Om behov 
av fler parkeringsplatser uppstår kan garaget 
förlängas. Kantstensparkering för angöring med 
trädplantering och cykelparkering utmed Idun‑
vägen tillkommer i anslutning till bostadshusen. 
Kantstensparkering för angöring tillkommer 
även vid Fröjas väg i anslutning till planområdet.

Särskild omsorg bör ges till utformningen av 
sockelvåningen som innehåller garaget för att 
den inte ska upplevas som en sluten mur för 
förbipasserande. Därför regleras i plankartan at 
minst 30% av den synliga fasadlängden i garaget 
ska vara uppglasad. Även gestaltning av fasad 
och eventuell plantering för att göra det trivsam‑
mare är viktigt att tillgodose för att göra sta‑
tionsläget mer attraktivt. 

Angöring
Pendelparkeringen som nås från Idunvägen lig‑
ger idag på mark planlagd som parkmark. För att 
möjliggöra planförslaget kommer parkeringen 
behöva planläggas som parkeringsplats. En 
utökning av området för parkeringsplats görs i 
detaljplanen för att kunna bygga ut pendelpar‑
keringen med ytterligare en rad parkering vid 
behov. Infart till garaget kommer att ske via 

Referensbild för cykelparkering under tak

Referensbild för cykelparkering under tak

Referensbilder för olika sätt att skapa en varierad fasad på garaget

Referensbild på täckande vildvin som kan planteras vid garaget
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parkeringsplatsen och korsa gångfartsområdet 
som leder till pendeltågsstationen. Angöring till 
bostäderna sker genom angörningsfickor längs 
Idunvägen samt vid Fröjas väg.

Sociala perspektiv

Detaljplanen leder till att fastigheten Humlan 9 
kan bebyggas med flerbostadshus. Den största 
vinsten för människor som vistas i området 
kommer vara tillskottet av de nya bostäderna 
som bidrar till att fler människor rör sig i  
området. När det gäller förbipasserande gång‑  
och cykelväg så är placering av entréer och 
byggnadernas riktning avgörande för hur tryggt 
det kommer upplevas att vistas i eller passera 
området. 

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp
Fastigheten ligger inom verksamhetsområdet för 
kommunalt vatten och avlopp. Anslutningspunkt 
är placerad i fastighetens sydvästra hörn.

Dagvatten
WRS har utfört en dagvattenutredning 
(2016‑06‑09, reviderad 2017‑02‑09) för området 
som omfattas av detaljplanen. 

Befintlig dagvattenhantering sker idag med 
ytledes avrinning från norr till söder där vatten 
som inte tagits upp av naturmarken fångas upp 
i dike och leds ut på det kommunala dagvatten‑
nätet via dagvattenbrunn i det sydöstra hörnet 
av planområdet.

Nynäshamn kommun tog 2010 fram riktlinjer 
för hantering av dagvatten inom kommunen. 
Riktlinjerna grundas bland annat på de nationel‑
la miljökvalitetsmålen, framtagna av regeringen 
1999, där främst två mål beaktades; Grundvatten 
av god kvalitet och Levande sjöar och vatten‑
drag.

Infiltrationsegenskaperna inom planområdet  
bedöms vara mycket begränsade i norr, där  
bostadsbebyggelsen föreslås, då marken består 
till större del av lera och berg. I söder vid pen‑
delparkeringen består marken av sandig morän  
och bedöms vara bättre lämpad för infiltration.
Dagvattenhanteringen efter exploatering  

kommer sträva mot att fördröja så mycket som 
möjligt inom fastighetsgräns i växtbäddar och 
grönytor då infiltration inte är möjlig. I och med 
exploateringen av Humlan 9 kommer dagvatten‑
flöden från fastigheten att öka. Med rekommen‑
derade lösningar för fördröjning (se dagvattenut‑
redning) och magasinering av dagvatten bedöms 
det som möjligt att fördröja erforderlig volym 
vatten för att eliminera det ökade flödet.

Då befintlig parkering ersätts med takytor och 
grönskande gårdsyta innebär exploateringen  
av Humlan 9 en minskning i transport av förore‑
nings‑ och närsaltmängder från planområdet.
 
Gröna tak kan anläggas på de takytor som till‑
låter detta byggnadsmässigt. Framförallt rekom‑
menderas gröna tak på taken över cykelparke‑
ringar, men kan gröna tak anläggas på samtliga 
takytor är detta mycket positivt för dagvatten‑
hanteringen. 

Ny parkering för de boende placeras i över‑
däckat parkeringsgarage utan anslutning till det 
kommunala ledningsnätet. Garaget ska inte ut‑
rustas med några möjligheter för att omhänderta 
regn‑ och smältvatten från fordon (till exempel 
golvbrunnar) då det uppskattningsvis kommer 
vara mycket små flöden. 

För att undvika att miljögifter som finns i smält- 
och regnvatten från fordon sprids till avlopps‑
verk eller till dagvattenrecipienten så ska regn‑ 
och smältvatten som samlas i garaget  dunsta 
bort och rengöring sker med sopning eller på 
likvärdigt sätt. Uppsopat damm och smuts om‑
händertas som farligt avfall. En dagvattenränna 
kan anslutas till in‑ och utfartsrampen för om‑
händertagande av regn och smältande snö som 
skakas av fordon när de kör in i parkeringsgara‑
get. Smält‑ och regnvatten som omhändertas i 
rännan kan behöva renas i en oljeavskiljare innan 
det leds ut på det kommunala ledningsnätet. 
Servisanslutning kommer även efter exploatering 
vara placerad i fastighetens sydöstra hörn. En 
avsättning kommer att göras på befintligt dag‑
vattennät.

För att kunna omhänderta och fördröja dag‑
vatten bör innergården utformas med så mycket 
grönska och planteringsytor som möjligt. 
Avvattningen från hårdgjorda ytor leds med 
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hjälp av höjdsättningen mot permeabla ytor där 
långsam infiltration, fördröjning och rening kan 
ske. Permeabla ytor på innergården består av 
gräsytor, trädgropar, växtbäddar och eventuellt 
genomsläppliga gångytor.

I den norra delen kan infiltration via de permea‑
bla ytorna ske ner till fyllnadsmassor. Bräddled‑
ningar och kupolsilsbrunnar bör placeras stra‑
tegiskt för bortledning av överskottsvatten till 
det kommunala ledningsnätet. I den södra delen 
sker infiltration genom bjälklagsuppbyggnaden 
och leds vidare till dagvattennätet via bjälklags‑
dränering.

I dagsläget förekommer ingen rening av dagvatt‑
net från pendelparkeringen. I och med exploa‑
teringen föreslås  avvattningen ledas mot plan‑
teringsytan i mitten alternativ naturmarksslänten 
i söder för rening av dagvattnet. Detta uppnås 
genom att de upphöjda kantstenarna i norr tas 
bort eller ersätts med en kant som släpper ige‑
nom dagvatten samt att planteringsytan i mitten 
sänks några centimeter. 
Vid infiltration renas vattnet i jorden och den 
största mängden föroreningar fastnar i det övre 
markskiktet. Då infiltrationsmöjligheterna anses 
mycket goda i den sandiga moränen och avstån‑
det till grundvattenytan är stort bedöms rening 
genom infiltration vara en mycket bra lösning. 
Dagvattenhantering enligt ovan beskrivna ut‑
formning minskar även flödena till det kommu‑
nala dagvattennätet.

Vid exploatering av ny planerad bebyggelse 
måste höjdsättningen utföras på ett sådant sätt 
att dagvatten kan omhändertas och avledas utan 
att byggnader och annan infrastruktur kommer 
till skada.

El, tele och fiber
El- och optoledningar finns i Idunvägen. 

Elförsörjningen bedöms inte behöva kräva 
expansion på grund av de tillkommande bostä‑
derna. 

Avfall
Avfall hämtas av SRV återvinning AB. Rundkör‑
ning med avfallsfordon är möjligt på pendelpar‑
keringen, annars sker angöring i angöringsfickor 
längs Idunvägen och Fröjas väg. 

Återvinningsstation finns vid Fröjas väg, norr 
om planområdet.

Mark

Natur och vegetation
Marken som tidigare använts för parkering 
består främst av gräs och asfalt med berg i dagen 
i planområdets norra del. 

Inom planområdet varierar marken mellan cirka 
+5 och +18. Inom fastigheten Humlan 9 varie‑
rar marken mellan cirka +8,5 och +17,5. Högsta 
inmätta punkten är i fastighetens nordvästra 
hörn och lägsta inmätta punkten är i det sydost‑
liga hörnet.

En fältinventering har genomförts i november 
2015 för att utreda huruvida det fanns skydds‑
värd natur i området. Bedömningen visade att 
det inte fanns några bevarandevärda naturvär‑
den. De solitära träden och i synnerhet eken är 
förvisso värdefulla men är svåra att bevara på 
grund av nödvändigheten att bredda Idunvägen 
med gång‑ och cykelväg.

Riksintressen
Riksintressen som berörs är kommunikationer, 
högexploaterad kust och det rörliga friluftslivet. 

Nynäsbanan är utpekat som ett område av 
riksintresse för kommunikationer och trafikeras 
av pendeltåg. Planförslaget bedöms inte påverka 
riksintresset negativt då hänsyn har tagits vid 
placering av bostäder och bostadskomplement 
för att inte begränsa riksintresset. Ett kontroll‑
program ska upprättas i samråd med Trafikver‑
ket inför byggnation för att säkerställa att spår‑
trafiken inte påverkas negativt under byggtiden. 
Förslaget medför en tryggare stationsmiljö då 
fler människor kommer bo och röra sig i områ‑
det, vilket förväntas ha en positiv effekt för de 
resande. Fler bostäder i kollektivtrafiknära lägen 
ger också ett bättre underlag för de linjer som 
trafikerar Nynäsbanan. 

Inom högexploaterad kust ska turismens och 
friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets,  
in tressen särskilt beaktas vid bedömning av  
tillåten exploatering eller andra ingrepp i miljön. 
Viss bebyggelse kan tillkomma, främst i anslut‑
ning till befintliga orter, inom riksintresseom‑
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rådena. Då planförslaget innebär en förtätning 
och utveckling av befintlig tätort på ett redan 
ianspråkstaget område och inte försämrar det 
rörliga friluftslivet bedöms inte riksintresset 
påverkas negativt av planförslaget.

Lek och rekreation
I omgivningen finns tillfälle till naturupplevel‑
ser med både vistelseytor och bad. Badstränder 
lockar många besökare under sommartid. 600 
meter norr om planområdet ligger den stora 
badplatsen Nickstabadet i anslutning till Nicksta‑
bads camping. Söder om planområdet ligger 
Estö IP på cirka 600 meters avstånd. Där finns 
även Nynäshamns skatepark och lekplats. Inom 
planområdet iordningställs lekpark för små barn 
på gården. 

Fornlämningar/kulturminnen
Det finns inga kända fornlämningar inom plan‑
området.

Geoteknik, stabilitet och radon
I samband med detaljplanearbetet har markens 
geotekniska förhållanden utretts (Norconsult 
rev. 2016‑06‑10).

Utredningen visar att jordlagerföljden inom 
aktuellt område utgörs av mulljord, lera/ 
kohe sionsjord, morän eller annan grov friktions‑
jord och berg. Leran som har påträffats i om‑
rådets norra del har en mäktighet på upp till 2 
meter som avtar mot områdets södra del.
Jorddjupet varierar generellt inom området.  
De minsta jorddjupen återfinns i den nordöstra 
delen och de största jorddjupen återfinns i den 
sydvästra delen.

Totalstabiliteten inom området bedöms som 
tillfredsställande stabilt. Ur geoteknisk synpunkt 
är planförslaget genomförbart i dess nuvarande 
form. 

Kompletterande sättningsberäkningar re kom‑
men  deras till senare skede på grund av lagret 
med lera som påträffats vid sonderingarna 
då det är sättningsbenägen jord. Sättningar i 
kohesionsjord sker långsamt och beroende på 
lastfall kan sättningarna pågå i flera år. Mätnin-
garna av markradon i området har visat att 
det inom detaljplaneområdet är lågradonmark. 
Utifrån uppmätta resultat bedöms att inga extra 

åtgärder behövs mot markradonet.

Vid byggnation och schakt skall det beaktas att 
jordlagren är lerhaltiga och därmed flytbenägna 
och tjälfarliga. En kompletterande geoteknisk 
undersökning rekommenderas för slutlig dimen‑
sionering av grundläggning och schaktarbeten.

Ett kontrollprogram ska upprättas i samråd med 
Trafikverket inför markarbeten för att säkerställa 
att spårvägen inte påverkas av byggnationen. 

Vatten

Strandskydd
Det generella strandskyddet för Nynäsviken är 
100 meter. Planområdet omfattas inte av strand‑
skydd idag. I samband med planläggning av 
om rådet inträder dock strandskydd på 100 meter 
vilket innebär att en del av planområdet hamnar 
innanför strandskyddszonen.

Strandskyddet föreslås upphävas inom kvarters‑
mark inom planområdet med stöd av 7 kap  
18 c § Miljöbalken. Det område inom strand‑
skyddet som planeras bebyggas med bostäder  
är idag redan ianspråktaget och planlagt för 
parkering och avskuret från stranden av Nynäs‑
banan. Det saknar därmed betydelse för strand‑
skyddets syften.

Planen skapar möjligheter för ett bättre markut‑
nyttjande och utgör en naturlig komplettering 
till befintlig bebyggelse i Nynäshamns sydvästra 
tätort. Befintlig infrastruktur kan användas och 
underlaget för service och kollektivtrafik stärks. 

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på 
miljökvalitet som ska följas när kommuner och 
myndigheter planerar och planlägger. Statliga 
myndigheter har beslutat om åtgärder för att 
följa normerna där vissa av åtgärderna är direkt 
riktade till kommunerna. Det finns miljökva‑
litetsnormer för vatten uppdelat i normer för 
grundvatten och ytvatten. Det finns även miljö‑
kvalitetsnormer för buller och luft.

Detaljplanens genomförande bedöms inte på‑
verka miljökvalitetsnormerna negativt. Planen 
innebär ytterligare hårdgjord yta men också ökad 
rening av dagvatten genom fördröjningsytor.
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Grundvattnets kvalitet
Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kva‑
litativ status. De områden som klassificeras är 
avgränsade bland annat efter den mängd vatten 
som tas ut för dricksvattenförsörjning idag eller 
för framtida vattenförsörjning. De begrepp som 
används för att beskriva grundvatten är god 
kvantitativ status och god kemisk status.

De geohydrologiska förhållandena har under‑
sökts och grundvattennivån bedöms därmed 
ligga djupare än 2 meter under befintlig markyta.

Detaljplaneområdet ligger inte inom någon 
grundvattenförekomst. Den närmaste grund‑
vattenförekomsten och reservvattentäkten  
Älby‑ Berga ligger 1,4 kilometer norrut.

Ytvattnets kvalitet
Ytvatten är sjöar, vattendrag, hav och våtmarker. 
De klassificeras i ekologisk status och kemisk 
status. Den ekologiska statusen utgår från förut‑
sättningarna för växt‑ och djurliv. Bedömningen 
omfattar även påverkan på vattendragets form, 
bottnenförändringar, marktyp i närmiljön och 
strukturen på strandzonen. Statusen blir sämre 
om vattenflödet inte är detsamma över tid. Allt 
detta är yttre påverkan som oftast är negativt för 
växt‑ och djurliv. Andra faktorer som påverkar 
är till exempel försurning och utsläpp av övergö‑
dande ämnen. 

Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket 
kemiska föroreningar som finns i vattnet el‑
ler bottensedimentet. De ämnen som ses som 
föroreningar är ämnen som normalt sett inte hör 

hemma i våra ytvatten till exempel tungmetaller,
bekämpningsmedel och kemiska föreningar som 
används i bland annat tillverkningsindustrin.  
Miljökvalietsnormen för ytvatten är god eller 
hög ekologisk status och god kemisk status.

Detaljplaneområdet tillhör avrinningsområdet 
för Nickstaviken som övergår i Nynäsviken. I en 
övergripande klassificering klassas Nickstaviken 
som mycket känslig och Nynäsviken som känslig 
recipient.

Nynäsviken uppnår inte miljökvalitetsnormerna 
för ytvatten, där normen är god ekologisk och 
kemisk status senast år 2021. Nynäsviken har 
idag måttlig ekologisk status och god kemisk  
status, med undantag för kvicksilver. Alla Sveri‑
ges vattenförekomster omfattas av ett undantag 
för kvicksilver vars ursprung kan kopplas till 
atmosfärisk deposition från långväga källor.  

Den måttliga ekologiska statusen baseras på 
höga halter av växtplankton och sommartid 
höga näringshalter och dåligt siktdjup. Den 
måttliga statusen är en följd av övergödnings‑
problemet som råder längs hela Svealandskusten.

Den byggnation som planeras påverkar inte  
ekologisk eller kemisk status för ytvatten eller 
status för grundvatten negativt. Med en ökad 
fördröjningsvolym kommer 80‑90% av förore‑
ningarna renas genom biofilter vilket leder till 
ytterligare minskning av mängden föroreningar 
till recipienterna Nickstaviken och Nynäsviken.

Riksintresse Nynäsbanan Riksintresse högexploaterad kust och det rörliga friluftslivet



      dnr. 2015.0069                                   Dp 862. laga kraft 19 mars 2018 
                             Detaljplan för Humlan 9 och del av Nynäshamn 2:1
20

Beräkning av ekvivalent ljudnivå  över dygn vid fasad.

Beräkning av maximal ljudnivå vid fasad.

Störningar på platsen

Buller
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en 
målsättningsnorm. I förordningen skriver reger‑
ingen: det ska eftersträvas att omgivningsbuller 
inte medför skadliga effekter på människors 
hälsa. Normen följs när strävan är att undvika 
skadliga effekter på människors hälsa av omgiv‑
ningsbuller. Riktvärdena för buller från spår‑
trafik och vägar bör inte överskrida 55 dB(A) 
ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad 
och 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå samt 70 dB(A) 
maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan 
ska anordnas i anslutning till byggnaden. För 
en bostad om högst 35 m2 gäller att bullret inte 
bör överskrida 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid 
bostadsbyggnadens fasad.

Planområdet utsätts för buller från pendeltågs‑
trafiken på Nynäsbanan men även trafiken 
på Idunvägen och Fröjas väg.  En buller‑ och 
vibrationsutredning har utförts (Åkerlöf  Hallin 
Akustik, 2016‑06‑13, reviderad 2017‑02‑16) uti‑
från förslag på ny bebyggelse med beräkningar 
gjorda utifrån trafikuppgifter från kommunen, 
Trafikverket och Trafikförvaltningen. 
 
Utredningen visar att de planerade bostadshusen 
utsätts för måttligt höga bullernivåer från järn‑
vägstrafik, vägtrafiken på främst Idunvägen och 
Fröjas väg samt ljud från lekande barn, inbrom‑
sande och accelererande tåg, dörröppningar och 
högtalarutrop.

Vid fasaderna mot järnvägen blir ekvivalentnivån 
upp mot 60 dB(A). Hänsyn har tagits till trafik‑
bullret vid utformningen av byggnaderna och 
med lämplig lägenhetsutformning kan bostäder 
med hög ljudkvalitet byggas. Samtliga lägenheter 
kan få högst 55 dB(A) utanför minst hälften av 
bostadsrummen och smålägenheterna, högst 35 
m2, kan placeras mot sida med högst 60 dB(A).

Alla lägenheter kan få tillgång till gemensam 
uteplats med högst 70 dB(A) maximal och 55 
dB(A) ekvivalent ljudnivå. Många lägenheter 
kan även få enskild balkong/uteplats med högst 
dessa nivåer. 
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Gemensam uteplats med högst 70 dB(A) maxi‑
mal och 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå kan skapas 
på gården i anslutning till bostäderna eller på 
byggnadernas tak. Denna uteplats behöver 
troligen tak med ljudabsorbent för att avskärma 
bullerregnet.

För att möjliggöra god ljudmiljö förutsätts att 
fönster och uteluftdon dimensioneras så att tra‑
fikbullernivån inomhus blir högst motsvarande 
Ljudklass B.

Med lämplig lägenhetsutformning avses här: 
‑  Enkelsidiga smålägenheter, högst 35 m2, kan 

förläggas mot sida med högst 60 dB(A) ek‑
vivalent ljudnivå utan speciella åtgärder. Inga 
krav på maximal ljudnivå vid fasad föreligger.

‑  Bostäder kan förläggas vid fasader med 56‑60 
dB(A) om minst hälften av bostadsrummen 
i dessa lägenheter får fönster mot bullerdäm‑
pad sida, sida med högst 55 dB(A) ekvivalent‑
nivå och 70 dB(A) maximalnivå.

‑  På sidor vinkelrätt mot järnvägen, sidor med 
71‑75 dB(A) maximalnivå kan högst 70 dB(A) 
maximalnivå erhållas med balkong med tätt 
räcke och ljudabsorbent i taket. Balkongen ska 
täcka hela lägenhetssidan. Maximalnivån vid 
sidan mot balkongen blir då högst 70 dB(A)  
och ekvivalentnivån lägre än 55 dB(A).

RAPPORT 15275 E FÖRHANDSKOPIA  5 (13) 

ÅKERLÖF HALLIN AKUSTIKKONSULT AB  
Månskärsvägen 10 B, 141 75  Kungens kurva. www.ahakustik.se 
Org nr 556860-8300. Säte i Nyköping. 

I redovisade ljudnivåer ingår allt buller som orsakas av trafik samt ljud från 
stationsverksamhet, inbromsande och accelererande tåg, dörröppningar och 
högtalarutrop. 
En viss variation fås i trafikbullernivån på fasaderna men variationen ligger inom 
på ritningen angivna intervall. 

6. Lägenhetsutformning 
På ritning E03 redovisas ett förslag på lägenhetsutformning. På planerna redovisas 
även de bullerdämpande åtgärder som krävs i vissa lägen.  
För att innehålla aktuella riktvärden har följande rekommendationer avseende 
lägenheternas planlösningar följts. 

 Alla storlekar på bostäder kan utan speciella åtgärder förläggas vid fasader 
med högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå. Inga krav på maximal ljudnivå vid 
fasad föreligger. 

 Enkelsidiga smålägenheter, högst 35,0 m2, kan förläggas mot sida med högst 
60 dB(A) ekvivalent ljudnivå utan speciella åtgärder. Inga krav på maximal 
ljudnivå vid fasad föreligger. 

 Bostäder kan förläggas vid fasader med 56-60 dB(A) om minst hälften av 
bostadsrummen i dessa lägenheter får fönster mot bullerdämpad sida, sida 
med högst 55 dB(A) ekvivalentnivå och 70 dB(A) maximalnivå. 

 På sidor vinkelrätt mot järnvägen, sidor med 71-75 dB(A) maximalnivå kan 
högst 70 dB(A) maximalnivå erhållas med balkong med tätt räcke och 
ljudabsorbent i taket enligt figur 1 nedan. Balkongen ska täcka hela 
lägenhetssidan. Maximalnivån vid sidan mot balkongen blir då högst  
70 dB(A) och ekvivalentnivån lägre än 55 dB(A). 

 
Figur 1. Exempel på minimimått på balkong som dämpar trafikbullret med minst 
5 dB(A) vid sida mot balkongen. Ljudabsorbent med lägst ljudabsorptionsklass B. 
Exempelvis 25 mm träullit med ovanliggande 25 mm mineralull.  

Exempel på Sektion på balkong som dämpar trafikbullret med 
minst 5 dB(A) vid sida mot balkongen.

Bedömningen är att inga vibrationsisolerande 
åtgärder för grund och byggnad eller bjälklag är 
nödvändiga.

Ljusstörningar
Planen ger inte upphov till ljusstörningar.

Luftkvalitet
För att undvika att människor andas in skadliga 
halter av luftföroreningar har regeringen utfärdat 
en förordning med miljökvalitetsnormer (MKN) 
för utomhusluft, luftkvalitetsförordningen 
(2010:477). Normerna syftar till att skydda  
människors hälsa och miljön samt att uppfylla 
krav som ställs genom vårt medlemskap i EU. 

Det finns normer för en rad ämnen till exempel 
kväveoxider, svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, 
ozon med flera. Luftföroreningshalten är högst 
vid hårt belastade gator och vägar i tätare bebyg‑
gelse, men även utsläpp från industrier, småska‑
lig vedeldning och energiproduktion påverkar 
halterna. I området bedöms inte luftförorenings‑
halten vara hög. 

Elektromagnetiska fält
Runt järnvägen uppstår elekromagnetiska fält. 
Fälten är starkast närmast järnvägen och avtar 
snabbt med avståndet. De elektromagnetiska 
fälten från järnvägen påverkar inte planerad 
bebyggelsse.

Planbestämmelser

Allmänna platser
Bestämmelsen GATA visar att Idunvägen och 
Fröjas väg breddas för att ge plats åt angöring 
till bostadshusen samt gång‑ och cykelbana på 
västra sidan av Idunvägen. 
 
Den befintliga pendelparkeringen planläggs som 
P‑PLATS. Området utökas så att det är möjligt 
att anlägga ytterligare en rad parkeringsplatser 
vid behov. 

Gång‑ och cykelväg till pendelstationen plan‑
läggs som GATA1 som står för gångfartsområ‑
de, vilket möjliggör infart till garaget som behö‑
ver korsa området, men med gångfartshastighet. 
Kommunal mark ovan och nedanför gångvägen 
planläggs som PARK. 

Vibrationer
Utredningen visar att målen för högsta tillåtna 
stomljudsnivåer klaras utan speciella åtgärder. 
Även målet för högsta vibrationshastighet klaras 
med traditionellt byggsystem. Väljs lätta bjälklag 
krävs en kompletterande studie.
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Kvartersmark
Användningen BC1P1 gäller inom kvartersmar‑
ken. Användningen B tillåter bostäder. Använd‑
ningen C1 står för centrumändamål som tillåts 
i bottenvåningen och suterrängvåningen, vilket 
tillåter all sådan verksamhet som bör ligga cen‑
tralt eller på annat sätt vara lätt att nå för många. 
Användningen P1 möjliggör parkering i garage 
under nivån 12 meter över nollplanet.

Utnyttjandegraden, e1, dvs. exploateringens 
största tillåtna omfattning, är 6800 m2 bruttoarea 
(BTA) ovan mark. 

Bebyggelsens avtryck/utbredning på fastigheten 
styrs av bestämmelsen e2, som reglerar bygg‑
nadsarean (BYA) till 1450 m2.

Korsmark på gården styr att marken endast får 
bebyggas med komplementsbyggnad, dock inte 
för bilparkering. 

Prickmarken styr att marken inte får förses med 
byggnad närmast fastighetsgränsen mot Humlan 
8 samt mellan den södra och den mellersta bygg‑
rätten. 

Nockhöjden regleras till tre olika höjder inom 
kvartersmarken, 27, 30 respektive 38,5 meter 
över angivet nollplan, vilket motsvarar cirka 
fyra, fem och sex våningar. Högsta nockhöjd är i 
planområdets norra del och lägst i söder. utöver 
angiven höjd får tekniska installationer, så som 
hisstopp sticka upp 1,5 meter.

Egenskapsbestämmelse p1, gäller bostadshusen 
mot Fröjas väg och Idunvägen och reglerar att  
bostadshusen ska placeras minst 2 meter och 
max 3 meter från fastighetsgräns mot gatan. 
Detta för att säkerställa förgårdsmark, för att 
begränsa insyn i lägenheter i bottenvåning. Gara‑
gevåning får dock byggas ända ut till fastighets‑
gräns.

För bostadshusen med långsidan mot Idun vägen 
och Fröjas väg ska huvudentré placeras mot 
gatan, detta regleras genom egenskapsbestäm‑
melse f1.

För att säkerställa en variation för den längre 
lamellen mot Idunvägen så reglerar bestäm‑
melsen f2 att fasader gestaltas med variation, till 

exempel genom materialval, kulörer, livskillnader 
och detaljutformning. 

Bestämmelsen f3 reglerar att minst 30% av  
bottenvåningens fasadlängd mot gata ska vara 
uppglasad. Gäller endast den södra byggrätten, 
där garagevåningen har fullhöjd.

Markhöjden ska vid gårdens anslutning till Frö‑
jas väg anpassas till gatans höjd, vilket regleras 
genom bestämmelse n1.
 
Parkering får inte anordnas i markplan, däremot 
får marken underbyggas med garage dit bilpar‑
keringen hänvisas.

Utfart från garaget får endast ske mot pendel‑
parkeringen, varför utfartsförbud införs mot 
övriga gator. Infart till gården tillåts i nordvästra 
hörnet från Fröjas väg.

Skyddsbestämmelser för hela planområdet  
reglerar krav på bostädernas utformning för  
att minska störningar för de boende från trafik‑
buller.

Administrativ bestämmelse a, visar att strand‑
skyddet som påverkar planområdet upphävs. 

Konsekvenser

Behovsbedömning
En behovsbedömning avseende betydande 
miljöpåverkan har gjorts. Omgivningsförutsätt‑
ningarna och den påverkan detaljplanen innebär 
för miljön, hälsan och hushållningen redovisas 
i denna planbeskrivning. Slutsatsen är att miljö‑
bedömning med miljökonsekvensbeskrivning,
MKB, inte erfordras. Att ingen betydande påver‑
kan förorsakas framgår av konsekvensbeskriv‑
ningen som följer.

Störningar som planen ger upphov till
Planen ger upphov till en liten ökning av trafik. 
Dock ger den inte upphov till några behov av 
skyddsbestämmelser utan störningen bedöms 
acceptabel.

Hållbar utveckling
En förtätning med nya bostäder i ett centralt 
läge i Nynäshamn med tillgång till god kollek‑
tivtrafik, service och teknisk infrastruktur är i 
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linje med översiktsplanen. Genom att tillföra nya 
flerbostadshus skapas en blandad bebyggelse 
med andra upplåtelseformer än vad som domi‑
nerar det befintliga närliggande bostadsområdet 
idag, vilket ger socialt hållbara bostadstyper över 
generations‑ och kulturgränserna. 

Att kunna välja boendetyp utan att behöva 
flytta från orten är socialt hållbart. Fler boende i 
centrala Nynäshamn stärker underlaget för den 
lokala handels‑ och serviceverksamheten. Energi 
kan sparas genom att utnyttja befintliga bebyg‑
gelsestrukturer och infrastruktur. En minskad 
klimatpåverkan kan också nås genom ett minskat 
transportbehov. Planförslaget medför att antalet 
boende ökar i ett område där god kollektivtrafik 
finns.

Hushållning med naturresurser 
Planförslaget innebär att befintlig infrastruktur 
används, vilket är god hushållning med natur‑
resurser. Bedömningen är att planutformingen 
innebär positiva konsekvenser i förhållande till 
pågående markanvändning. Den förändrade 
markanvändningen bedöms inte ha någon bety‑
dande påverkan på djur‑ och växtlivet.

Miljö
Planutformningen bedöms vara förenlig med 
hushållningsbestämmelserna enligt kap 3,  
miljökvalitetsnormerna enligt kap 5 och skydd 
av naturen enligt kap 7 i Miljöbalken. Området 
är redan planlagt och ianspråktaget som par‑
kering och den förändrade markanvändningen 
bedöms inte ha någon betydande påverkan på 
djur‑ och växtlivet. Ingen naturmark med höga 
naturvärden tas i anspråk för bebyggelse. 

Tillgängligheten till stationsområdet förbättras.
Hänsynsreglerna i Plan‑ och bygglagen kap 2 har 
beaktats. Planförslaget är av begränsat intresse 
för allmänheten. Planområdet består idag av 
mark som tidigare använts för parkeringsända‑
mål samt naturmark med solitära träd, däribland 
ek och berg i dagen. Efter inventering och be‑
dömning så har träden inom fastigheten ansetts 
vara svåra att bevara med hänsyn till den plane‑
rade breddningen av Idunvägen med gång‑ och 
cykelväg då de står för nära vägen. 

De motstående allmänna intressen som avvägts 
är att bevara parkering och befintlig naturmark 

jämfört med en exploatering enligt planförsla‑
get. Fler bostäder i centrala lägen med närhet 
till goda kollektivtrafikförbindelser är angeläget 
för en utveckling av tätorten och underlätta för 
hållbara resor inom kommunen. Platsen bedöms 
därför lämplig för ändamålen. 

Gällande miljökvalitetsnormer avseende vatten, 
luft och buller bedöms inte komma att över‑
skridas på grund av den verksamhet som med‑
ges i detaljplanen. 

Naturvärden
En fältinventering har genomförts i november 
2015 för att utreda huruvida det fanns skydds‑
värd natur i området. Bedömningen visade att 
det inte fanns några bevarandevärda naturvär‑
den. De solitära träden och i synnerhet eken är 
förvisso värdefulla men är svåra att bevara på 
grund av nödvändigheten att bredda Idunvägen 
med gång‑ och cykelväg.

Estetiska värden och stadsbild
Planförslaget innebär att estetiska värden till‑
kommer genom ny bebyggelse. Ett kollektiv‑
trafiknära läge som idag endast innehåller 
parkeringsplatser mot vägen och med utsikt över 
småbåtshamnen omvandlas till bostäder. Dessa 
bidrar till området genom en tryggare miljö för 
förbipasserande och en mer levande stadsgata 
längs Idunvägen. 

Ändamålsenlig struktur
Planförslaget innebär att Humlan 9, som är en 
del av centrala Nynäshamn förtätas i anslutning
till befintlig infrastruktur och nära kollektivtrafik 
och service. 

Tillgänglighet
Tillgängligheten till och inom planområdet 
behöver förbättras. Hela området sluttar mot 
söder med en höjdskillnad på 13 meter. Alla nya 
byggnader ska vara tillgängliga för rörelsehind‑
rade personer, dels mellan parkeringsplats och 
bostadsentré samt inne i bostaden. Planförslaget 
förbättrar tillgängligheten och tryggheten till 
Gröndalsviken station och genom förbättrade 
gång‑ och cykelvägar. På gården och i garaget 
ges möjlighet att uppföra permobilgarage med 
laddningsmöjlighet. 
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Infrastruktur
Projektet utnyttjar befintlig infrastruktur i form 
av vägar och stråk. Möjlighet finns att koppla 
upp sig på befintlig fjärrvärme, el och VA-led‑
ningar. Dagvatten omhändertas lokalt i största 
möjliga utsträckning eller fördröjs innan det 
kopplas till kommunala dagvattenledningar. 

Den befintliga parkeringen på Humlan 9 föreslås 
tas bort och parkeringsplatserna kan omlokali‑
seras till Humlan 8 om behovet finns. För detta 
sörjer fastighetsägare för Humlan 8.

Sociala värden
Ny bebyggelse öster om järnvägen innebär en 
upprustning av detta område och ökar antalet 
människor som rör sig på platsen vilket skapar 
en tryggare, säkrare och mer tilltalande levnads‑
miljö.

Planförslaget gör det möjligt att kunna välja 
var och hur man vill bo samt att kunna bo kvar 
i området om man flyttar från villan. Detta 
innebär framförallt stora värden för unga som 
vill skaffa ett eget boende. Men också för äldre 
som är i behov av ett mindre boende, vilket i 
sin tur innebär stora värden för familjer som vill 
köpa villa eftersom fler villor kan komma ut på 
marknaden.

Planförslaget bidrar till att underlaget för kollek‑
tivtrafik stärks. Med en stärkt kollektivtrafik får 
även människor som inte vill, kan eller får köra 
bil möjlighet att förflytta sig.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Planförslaget medför tryggare och säkrare 
gång‑ och cykelvägar längs med Idunvägen mot 
Gröndalsviken station. 

Identitet 
Genom den nya bebyggelsen befäster området 
sin identitet som stationsområde. Möjlighet till 
verksamheter finns och området leder till en 
förtätning längs med Idunvägen som utformas 
till stadsgata och området närmar sig centrum i 
sin karaktär.

Integrering
Planförslaget innebär att fler hyresrätter uppförs 
i ett centralt område med goda kollektivtrafik‑
möjligheter och närhet till service. 

Trygghet/Säkerhet
När ny bebyggelse kommer i direkt anslutning 
till det redan befintliga, som i det här fallet, finns 
goda möjligheter för en ökad upplevd trygghet 
då området kommer att bli mer befolkat, inte 
minst under dygnets mörkare timmar.

Hälsa och säkerhet/störningsskydd
Utredningar har gjorts kring buller och vibratio‑
ner, geoteknik och dagvatten. Utifrån resultaten 
av utredningarna har planbestämmelser införts 
för att säkerställa hälso‑ och säkerhetsaspekt‑
erna.
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Organisatoriska frågor

Detaljplanen är upprättad på initiativ från fastig‑
hetsägaren som vill uppföra flerbostadshus inom 
området.

Tidplan
Detaljplanen upprättas genom standardförfa‑
rande enligt PBL 2010:900 (i dess lydelse efter 1 
januari 2015). 

För detaljplanen gäller följande tidplan:

Samråd  4:e kvartalet 2016
Granskning 2:a kvartalet 2017
Antagande  4:e kvartalet 2017
Laga kraft  4:e kvartalet 2017 

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige. När 
detaljplanen vunnit laga kraft kan ansökan om 
lov och lantmäteriförrättningar enligt detaljpla‑
nen prövas.  

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag detalj‑
planen vinner laga kraft. 

Med genomförandetid avses den tid då fast‑
ighetsägarna har en garanterad rätt att bygga 
enligt detaljplanen. Under genomförandetiden 
får detaljplanen inte ändras utan att synnerliga 
skäl föreligger. Om detaljplanen behöver ändras 
eller upphävas under genomförandetiden har 
fastighetsägaren rätt till ersättning för förlorande 
rättigheter (exempelvis för förlorad byggrätt). 
Efter genomförandetidens utgång fortsätter de‑
taljplanen att gälla, men den kan då ändras eller 
upphävas utan att fastighetsägare eller rättighets‑
havare har rätt till ersättning. 

En genomförandetid om fem år bedöms som 
rimlig tid för att genomföra planen. Vidare 
bedöms en kort genomförandetid vara lämplig 
inom Nynäshamns tätort där markanvändningen 
inte bör fastställas under allt för lång tid. I fram‑
tiden kan det till exempel uppstå behov av att 
ändra markanvändningen till annat ändamål.

Markägoförhållanden
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår  
av den till detaljplanen hörande fastighetsför‑
teckningen.

Humlan 9  AB Nynäshamnsbostäder
Nynäshamn 2:1 Nynäshamns kommun

Huvudmannaskap och  
ansvarsfördelning

Allmän plats
Inom områden med detaljplan är kommunen 
huvudman för allmänna platser, om det inte 
finns skäl till annat. 

Nynäshamns kommun är huvudman för allmän 
plats (gata, park och p‑plats) inom planområdet. 
Det innebär att kommunen ansvarar för 
utbyggnad, drift och underhåll av allmän plats 
inom plan området. Kommunen har enligt Plan‑ 
och bygg lagen rätt att lösa in mark avsedd för 
allmän plats. Kommunen har även en skyldighet 
att på  
fastighetsägarens begäran lösa in mark som 
utgör allmän plats.

Exploatören bekostar projektering och utbygg‑
nad av allmän plats.  

Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättlisga, ekonomiska och 
tekniska åtgärder som krävs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande 
av detaljplanen. Det ska framgå när, hur och på vilket sätt planen ska genomföras. Det ska även 
kartläggas vem som är ansvarig för olika delar av genomförandet och vilka ekonomiska förutsätt-
ningar som finns. 

Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är att den ska 
vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen. 
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Kvartersmark
Exploatören bekostar och ansvarar för samtliga 
åtgärder gällande byggnation, drift och underhåll 
inom kvartersmark. 

Exploatören svarar för utbyggnad av buller‑ och 
vibrationsreducerande åtgärder på kvartersmark.

Vatten, avlopp och dagvatten
Planområdet ingår i kommunens verksamhets‑
område för vatten, spillvatten och dagvatten. 
Nynäshamns kommuns Va‑avdelning är huvud‑
man för allmänna vatten‑, spillvatten‑ och dag‑
vattenledningar med tillhörande anläggningar, 
och ansvarar för dess utbyggnad, drift och 
underhåll fram till anvisad förbindelsepunkt. 

Exploatören bekostar utbyggnad av vatten‑, 
spillvatten‑ och dagvattenledningar med tillhö‑
rande anläggningar fram till förbindelsepunkten.

El, tele etc
Ellevio AB är huvudman för elnätet och Telia‑
Sonera Skanova Access AB är huvudman för 
telenätet. 

Området är idag inte anslutet till fjärrvärme‑
nätet. Huvudman för fjärrvärmenätet är Värme‑
värden AB. För en eventuell anslutning till fjärr‑
värmenätet ska Värmevärden AB kontaktas. 

Avtal
Kommunen och exploatören
Ett genomförandeavtal ska upprättas mellan 
kommunen och exploatören och antas av  
kommunfullmäktige innan planen antas. Detta 
avtal reglerar närmare kostnads‑ och ansvarsför‑
delningen mellan kommunen och exploatören. 

Genomförandeavtalet ska innehålla bland annat 
tidplan, ansvarsfördelning, finansiering, exploa‑
törens åtaganden, marköverlåtelse/marköver‑
föring mellan kommunen och exploatören med 
mera. 

Exploateringsavtal mellan Nynäshamns  
kommun och exploatören ska föreligga innan 
detaljplanen kan antas av kommunen.

Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsrättsliga frågor berör till exempel av‑
styckning (bilda ny fastighet), marköverföring 
genom fastighetsreglering och bildande av ge‑
mensamhetsanläggning, ledningsrätt eller servi‑
tut med mera. Lantmäteriet ansvarar för fastig‑
hetsindelningen och officialrättigheter i Sverige. 
Lantmäteriet genomför efter ansökan fastighets‑
rättsliga åtgärder genom lantmäteriförrättning. 
Vanligtvis görs detta efter att detaljplanen vunnit 
laga kraft. 

Kommunen har en initiativ rätt att söka förrätt‑
ning för att exempelvis genomföra en detaljplan. 
Fastighetsrättsliga frågor inom kvartersmark sker 
på initiativ av fastighetsägarna själva. 

Fastighetsbildning
Detaljplanen medför att nedanstående fastig‑
hetsbildningsåtgärder behövs för att fastighe‑
terna och deras gränser ska överensstämma med 
detaljplanen. Kommunen ska teckna överens‑
kommelse om fastighetsreglering med berörd 
fastighetsägare.

Allmän plats
Mark från fastigheten Humlan 9 ska genom 
fastighetsreglering överföras till fastigheten 
Nynäshamn 2:1 för allmän plats (gata), se lila 
skraffering i fastighetskonsekvenskartan på sid 
31. Kommunen är huvudman för allmän plats. 

Om överenskommelse inte träffas för mark‑
åtkomst för allmän plats finns möjlighet för 
huvudmannen att lösa in marken. Motsvarande 
är huvudmannen skyldig att förvärva marken 
om markägare begär det. 

Kvartersmark
Mark från fastigheten Nynäshamn 2:1 ska ge‑
nom fastighetsreglering överföras till fastig heten 
Humlan 9 för bostadsmark (kvartersmark), se 
blå skraffering i fastighetskonsekvenskartan på 
sid 31.

Lantmäteriet prövar åtgärderna ovan enligt 
fastighetsbildningslagen. 
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Detaljplanen tar inte ställning till framtida  
indelning av tomtplatser inom kvartersmarken. 
Om en delning av fastigheten Humlan 9 blir 
aktuell, kan servitut och gemensamhetsanlägg‑
ningar behöva bildas inom kvarteret. Det kan 
även bli aktuellt att till exempel anordna gemen‑
samma uteplatser med mera. Bildandet av nya 
fastigheter, servitut eller gemensanhetsanlägg‑
ningar prövas vid förrättning som handläggs av 
lantmäterimyndigheten. Om det blir aktuellt att 
bilda en eller flera gemensamhetsanläggningar, 
kommer man att under förrättningen bestämma 
vad som ska ingå i respektive anläggning, vilka 
fastigheter som ska delta samt hur kostnaderna 
för utförande och framtida drift ska fördelas.

Servitut och ledningsrätt
Inverkan på befintliga rättigheter
Planförslaget medför inverkan på befintliga  
rättigheter. 

Det servitut för väg som finns inom Nynäshamn 
2:1 (0192‑12/52.13) avses ligga kvar.

Humlan 9 belastas i dagsläget av fyra inskrivna 
avtalsservitut. Villaservitut (akt 06/539), servitut 
för vattenledning (akt 52/5239) samt förbud 
av värmecentral m m (akt 64/5681A) bedöms 
beröras av planförlaget och bör omförhandlas 
mellan parterna. Servitut till förmån för Humlan 
8 avseende parkeringsplats (akt 69/13312) avses 
upphävas.

Under planprocessen har sådana rättigheter 
hanterats som är registrerade i fastighetsregistret 
samt sådana som har bildats genom avtal och 
som har kommit till kommunens kännedom. 
Observera att rättigheter som har bildats genom 
avtal inte behöver vara inskrivna i fastighets‑
registret för att vara giltiga. Sådana avtalsrättig‑
heter har hittills inte varit kända under planpro‑
cessen, men kan komma att uppvisas av berörd 
part.

Ansökan om lantmäteriförrättning
Ansvar för att ansöka om och bekosta lantmä‑
teriförrättning kommer att regleras i kommande 
genomförandeavtal. 

Ekonomiska frågor

Kommunalekonomiska konsekvenser
Inom planområdet äger kommunen fastigheten 
Nynäshamn 2:1 varifrån en del ska överföras till 
exploatörens fastighet Humlan 9 utan ersättning.

Marköverföring från Humlan 9 till allmän plats‑
mark ska ske utan ersättning.

Kommunens avdelning för stadsmiljö svarar för 
drift‑ och underhållskostnader för allmän plats‑
mark: park, p‑plats och gata. Stadsmiljö kommer 
därmed att få ökade kostnader genom drift och 
underhåll av markområdet.
 
Planekonomi
Plankostnadsavtal har upprättats mellan exploa‑
tören, AB Nynäshamnsbostäder och kommu‑
nen angående kostnaderna för upprättande av 
detaljplan för området. Planavgift anses därmed 
erlagd.

Kostnader för allmän plats
Exploatören bekostar projektering och utbygg‑
nad av allmän plats som här utgörs av gata 
med gång‑ och cykelbana. Marköverföringar till 
allmän plats ska ske utan ersättning.
 
Exploatören bekostar inte område för p‑plats. 
Pendelparkeringen är befintlig men är idag plan‑
lagd som parkmark. Detaljplanen har utökats för 
att planlägga parkeringen inom p‑plats men utö‑
kar området för möjlig framtida utbyggnad vid 
behov. Kommunen bekostar eventuell framtida 
utbyggnad.

Kostnader för kvartersmark
Respektive fastighetsägare bekostar byggnation 
inom kvartersmark. 

Förrättningskostnader
Förrättningskostnaderna beror på tidsåtgången 
och gällande förrättningstaxa. 

Beträffande eventuella felaktigheter gällande 
servitut, bär Lantmäteriet kostnaden för rättelse 
endast i de fall uppenbart fel (skriv‑ eller räkne‑
fel) förekommit och som kan påvisas ha orsakats 
av Lantmäteriet. I annat fall krävs ett nytt beslut 
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i en lantmäteriförrättning som berörda sakägare 
svarar för.

Teknisk försörjning
Utbyggnad och drift av teknisk försörjning 
(VA, el och tele) finansieras av anslutnings- och 
brukaravgifter. För uppgift om kostnad för 
anslutning till respektive ledningsnät kontaktas 
ledningshavarna.

Tekniska frågor

Gator 
I samband med detaljplanens genomförande 
breddas Idunvägen med gång‑ och cykelbana 
samt angöringsfickor närmast planområdet. 
Breddningen är en del i kommunens plan om att 
omvandla Idunvägen till stadsgata. 

Ledningar
Vatten och avlopp
I anslutning till planområdet finns allmänna 
ledningar för vatten och spillvatten utbyggda. 
Befintliga ledningar behålls i nuvarande lägen 
och ny utbyggnad blir därmed inte nödvändig. 

Dricks‑ och spillvattenanslutning för fastigheten 
Humlan 9 sker till det allmänna ledningsnätet via 
en ny förbindelsepunkt som upprättas 0,5 meter 
utanför fastighetsgräns i det sydöstra hörnet.

Dagvatten
Detaljplanen medför inte några förändringar 
för befintlig dagvattenhantering. Vid behov att 
avleda dagvatten finns allmän dagvattenledning i 
anslutning till planområdet.

Dagvattenhanteringen ska följa kommunens 
dagvattenpolicy med så långt möjligt lokalt om‑
händertagande av dagvatten. Se vidare planbe‑
skrivningen under rubriken Dagvatten sid. 16. 

El, tele, bredband
Detaljplanen medför inte några förändringar för 
befintliga ledningar. 

Vid eventuell ledningsflytt på grund av föresla‑
gen byggnation bekostas denna av exploatören.

Fjärrvärme
Detaljplanen medför inte några förändringar för 
befintliga ledningar.

Byggnation
Bullerreducerande åtgärder
Den nya bebyggelsen kommer att vara expo‑
nerad för buller från främst Idunvägen. Med 
föreslagen byggnadsutformning och genomtänkt 
lägenhetsplanlösning kan bostäder med god 
ljudkvalitet erhållas. 

Störningar under byggtid
Naturvårdsverkets allmänna råd gäller för både  
byggbuller och materialhantering och kommer 
att tillämpas för att minska störningarna under 
byggtiden.

Inför byggnation ska ett kontrollprogram upp‑
rättas i samråd med Trafikverket för att säker‑
ställa att markarbeten inte påverkar järnvägs‑
spåren.

Brandskydd
Exploatören ska redovisa att brandvattenför‑
sörjningen är säkerhetsställd i samband med 
bygglov. Sprinklers godkänns inte av kommunen 
om inte fastigheten anlägger eget vattenmagasin.

Tillträde för räddningstjänstens fordon är tillgo‑
dosett. Garagebjälklag ska dimensioneras för att 
klara lasterna från räddningsfordon. Byggherren 
ska redovisa att åtkomligheten är säkerhetställd i 
samband med bygglovsansökan.
 
Brandpost finns på trottoaren vid fastighetens 
nordöstra hörn.
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Konsekvenser för berörda fastighetsägare och rättighetshavare m.fl. redovisas i tabell nedan.  
Se även fastighetskonsekvenskarta. För mer information hänvisas till avsnittet Fastighetsrättsliga frågor 
i genomförandebeskrivningen. 

HUR BERÖR DETALJPLANEN DIG?

Fastigheter   Avstår mark Erhåller mark   Rättighet upphör/bildas/omprövas
Nynäshamn 2:1  Ja  Ja    -
Humlan 9   Ja  Ja    -
 
Rättighetshavare   
Nynäshamns kommun  -  -     -
Kraftringen Nät AB  -  -    -
Trafikverket	 	 	 -	 	 -	 	 		-

Tabell Konsekvenser för fastighetsägare, rättighetshavare m.fl. Observera att frågor om rättigheter och om upplåtelse 
av mark prövas och beslutats slutligen av lantmäteriet.
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BILAGA 1 - SOLSTUDIER

Vårdagjämning kl 9:00

Vårdagjämning kl 15:00

Vårdagjämning kl 12:00

Sommarsolståndet kl 09:00 Sommarsolståndet kl 12:00

Vårdagjämning kl 17:00
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21 Augusti kl 12:00 21 Augusti kl 17:00

Sommarsolståndet kl 15:00

Sommarsolståndet kl 18:00

Sommarsolståndet kl 17:00
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