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Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att ändra gällande detaljplan Dp 725 så att utbyggnad av Sorunda 
brandstation medges. Utbyggnaden måste ske på ett hänsynsfullt sett gentemot kulturmiljön 
som fastigheten ligger inom. 
Sorunda brandstation saknar idag tillräckligt stora lokaler och har bland annat behov av 
ytterligare omklädningsrum och större ytor för uppställning av fordon. I den befintliga 
detaljplanen DP 725 begränsas dock byggrätten så att ingen utbyggnad är möjlig. Varför 
utbyggnaden begränsats i den befintliga detaljplanen beror delvis på reservat för ledningar 
men sannolikt även på grund av den kulturhistoriskt intressanta miljön. I det nya förslaget 
placeras den utökade byggrätten på ett sätt där inga ledningar berörs. Dessutom har påverkan 
på kulturmiljön bedömts och ett antal planbestämmelser har införts för att säkerställa att 
brandstationen passar in i kulturmiljön. Den nya byggrätten möjliggör för en brandstation 
i samma stil som den befintliga men med en större byggarea öster om den befintliga 
brandstationen.
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Inledning och syfte

Inledning
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 
bestämmelserna finns. Detaljplanen är oberoende av avtal och andra överenskommelser. 

Planförslaget bedöms sakna intresse för allmänheten, är av mindre betydelse och förenlig 
med översiktsplanen samt att den inte antas medföra en betydande inverkan på miljön. 
Eftersom det dessutom anses mycket angeläget att kunna genomföra utbyggnaden i närtid 
samt förändringen gentemot dagens utformning är begränsad är kommunens ambition att 
genomföra detaljplanen med begräsat standardförfarande. 

Planhandlingar
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser. Till planen hör denna planbeskrivning.

Under planprocessen har även följande handlingar tagits fram:

• Grundkarta 
• Fastighetsförteckning

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen: 
• Dagvattenutredning, NAWE, 2021-03-31
• PM Geoteknik, Sweco, 2019-01-08
• Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Sweco, 2018-12-21
• Avgränsande miljöteknisk markundersökning, Sweco, 2019-02-15

Samtliga handlingar finns tillgängliga hos samhällsbyggnadsförvaltningen i Nynäshamns 
kommun.

Vad är en detaljplan?
En detaljplan innehåller bestämmelser om hur marken får bebyggas och vad den ska användas 
till. Detaljplanen är en juridiskt bindande handling och styrs av plan- och bygglagen (PBL). 
Allmänna intressen vägs mot enskilda för att nå en god helhetslösning och planen ligger sedan 
till grund för beslut om bygglov.

Begränsat standardförfarande

Begränsat standardförfarandet kan tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med 
översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, inte är av betydande intresse för 
allmänheten eller i övrigt av stor betydelse samt om åtgärden är av mindre betydelse och endast 
en liten och tydlig samrådskrets berörs. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande 
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miljöpåverkan. 

Begränsat standardförfarande innebär att kommunen i samband med samråd av planförslaget 
har för avsikt att inhämta godkännande från samrådskretsen. Om samtliga i samrådskretsen 
godkänner planförslaget kan det efter samråd antas utan att först granskas enligt § 18-25 
Plan- och bygglagen (PBL). Om planförslaget inte godkänns av samtliga i samrådskretsen 
kommer detaljplanen istället att hanteras med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen 
(PBL). Syftet med det begränsade standardförfarandet är att möjliggöra en snabbare 
detaljplaneprocess för att kunna påbörja byggnation enligt detaljplanen tidigare.

Planprocessen
När alla planhandlingar är klara ställs planen ut på samråd. Syftet med samrådet är att hämta 
in synpunkter och kunskap från de som berörs av planen. Under samrådet ska Länsstyrelsen, 
Lantmäteriet, kända sakägare samt andra som har ett väsentligt intresse av planförslaget ges 
möjlighet att lämna synpunkter. Efter samrådet sammanställs och redovisas de synpunkter som 
kommit in i en samrådsredogörelse och planförslaget justeras och kompletteras om det behövs.

Detaljplanen ställs sedan ut för granskning och det är då återigen möjligt att lämna skriftliga 
synpunkter på planförslaget. Granskningstiden ska vara minst två veckor, men den får göras 
kortare, om alla berörda är överens om det. Synpunkterna sammanställs i ett utlåtande. Efter 
granskningen ska detaljplanen antas i kommunfullmäktige. Om planen inte blir överklagad 
vinner den laga kraft och kan därefter genomföras.

Hur planprocessen ska gå till styrs av plan- och bygglagen (PBL).

PLANPROCESSEN VID BEGRÄNSAT STANDARDFÖRFARANDE

Planstart
Samråd + 

Godkännande
Antagande Laga kraft

Planstart Samråd Granskning Antagande Laga kraft

PLANPROCESSEN VID STANDARDFÖRFARANDE

Aktuell om inte hela samrådskretsen godkänner detaljplanen vid samråd
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Bakgrund
Södertörns brandförsvarsförbund har önskemål om förändring samt utbyggnad av Sorunda 
brandstation. Detta beror på teknik- och resursutveckling, generell samhällsutveckling, svårt 
med rekrytering samt vissa brister som stationen haft sedan den byggdes. Dessa behov kan 
sammanfattas med trångboddhet, avsaknad av utrymmen samt miljöanpassning. En förändring 
samt utbyggnad av lokalerna förväntas uppnå möjligheter till en bredare rekryteringsbas genom 
att kunna rekrytera kvinnor också då exempelvis bara ett omklädningsrum finns idag, bättre 
anpassade utrymmen för verksamheten, möjliggöra plats som saknas för närvarande för fordon 
och utrustning samt kunna arbeta miljöanpassat. Lokalerna saknar idag en robusthet gällande 
räddningstjänst under höjd beredskap, skalskydd, reservkraft och möjlighet till kontaktpunkt 
vid samhällsstörning. Byggnanden ska också möjliggöra att utbildningar för allmänheten kan 
erbjudas.

Brandstationen står på fastigheten Torp 2:26 som regleras av detaljplan 725 antagen 1993. 
I detaljplanen begränsas byggrätten till en byggruta kring den befintliga byggnaden samt 
ytterligare en byggruta för en kontorsbyggnad som inte längre finns kvar. Större delen av 
fastigheten är reglerad som prickmark vilket innebär att marken inte får bebyggas. För att 
Sorunda brandstation ska kunna byggas ut krävs därmed att prickmarken delvis tas bort och att 
en mer generös byggrätt ges. 

Kommunstyrelsen beslutade den 19 mars 2020 (KS §63/20) att uppdra åt miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden att initiera ett planuppdrag för fastigheten Torp 2:26, med syfte att 
den nya detaljplanen ska medge utbyggnad av brandstationen.

Planens syfte och huvuddrag
Syftet med planen är att ändra gällande detaljplan Dp 725 så att utbyggnad av Sorunda 
brandstation medges. Utbyggnaden måste ske på ett hänsynsfullt sett gentemot kulturmiljön 
som fastigheten ligger inom.
Området används idag för brandstationen men byggnaden är inte ändamålsenlig och för att lösa 
det behöver en utbyggnad ske. Denna utbyggnad medges inte i befintlig detaljplan varpå behov 
av att ta fram en ny detaljplan föreligger. 
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Planområdet

Läge, areal och markägoförhållanden

Läge

Planområdet ligger i Spångbro mellan Sorunda kyrka och busstorget i Spångbro.

Areal

Planområdets areal är cirka 3 000 m².

Markägoförhållanden

Fastigheten Torp 2:26 ägs av Nynäshamns kommun. Fastigheten Torp 2:10 är privatägd.

Planområdet markerat i blått
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Tidigare ställningstaganden

Regionala beslut

Regional utvecklingsplan för stockholmsregionen

I den regionala utvecklingplanen för stockholmsregionen pekas Spångbro/Sunnerby ut som en 
serviceort. Serviceorter är mindre orter på landsbygden som erbjuder ett viss utbud av service. 
Bebyggelse inom serviceorterna ska ske sammanhängande för att främja service och näringsliv.
Det aktuella planförslaget strider inte mot den regionala utvecklingsplanens syften.

Kommunala beslut

Översiktsplan 

I kommunens översiktsplan (ÖP) antagen av kommunfullmäktige 17 oktober 2012 (Kf §207) 
anges Sunnerby-Spångbro som en av kommunens utvecklingsorter. Utvecklingsmöjligheter som 
anges är fler bostäder och verksamheter vilket bland annat kan stärka underlaget för service på 
orten. Utveckling måste dock ta stor hänsyn till de kulturmiljövärden som finns i området. Bland 
annat ska den fria siktlinjen mot Sorunda kyrka över ”Dyarna” bevaras.
Planförslaget anses vara förenligt med översiktsplanens intentioner för området.

Gällande detaljplaner 

För området gäller detaljplan Dp 725 (antagen 1993) som medger ”brandstation” (A1) och 
”kontor” (K). Detaljplanen innehåller också omfattande prickmark. Detaljplanen gränsar till B 520 
(antagen 1957) som medger bland annat bostadsändamål och småindustri (Jb) samt till B 591 
(antagen 1979) som medger ”bostäder” (B). För att kunna tillåta utbyggnad av brandstationen 
behöver prickmarken minskas.

Klimat- och miljömål
På nationell nivå har Sverige åtagit sig att minska utsläppen av växthusgaser med 40% till 
2020 (från 1990 års nivå) och att ha så kallade netto-nollutsläpp till 2045. Sedan 2018 har 
Nynäshamns kommun samma övergripande klimatmål som på nationell nivå. För att uppnå 
detta ska bättre möjligheter skapas för ett transportsystem där gång, cykel och kollektivtrafik 
prioriteras, samt att förnybar energi och energisnåla metoder används i befintliga och 
nyproducerade byggnader.

Planmosaik med de olika detaljplanerna som gäller inom och i närheten av planområdet.
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Regionala beslut

Regional utvecklingsplan för stockholmsregionen

I den regionala utvecklingplanen för stockholmsregionen pekas Spångbro/Sunnerby ut som en 
serviceort. Serviceorter är mindre orter på landsbygden som erbjuder ett viss utbud av service. 
Bebyggelse inom serviceorterna ska ske sammanhängande för att främja service och näringsliv.
Det aktuella planförslaget strider inte mot den regionala utvecklingsplanens syften.

Kommunala beslut

Översiktsplan 

I kommunens översiktsplan (ÖP) antagen av kommunfullmäktige 17 oktober 2012 (Kf §207) 
anges Sunnerby-Spångbro som en av kommunens utvecklingsorter. Utvecklingsmöjligheter som 
anges är fler bostäder och verksamheter vilket bland annat kan stärka underlaget för service på 
orten. Utveckling måste dock ta stor hänsyn till de kulturmiljövärden som finns i området. Bland 
annat ska den fria siktlinjen mot Sorunda kyrka över ”Dyarna” bevaras.
Planförslaget anses vara förenligt med översiktsplanens intentioner för området.

Gällande detaljplaner 

För området gäller detaljplan Dp 725 (antagen 1993) som medger ”brandstation” (A1) och 
”kontor” (K). Detaljplanen innehåller också omfattande prickmark. Detaljplanen gränsar till B 520 
(antagen 1957) som medger bland annat bostadsändamål och småindustri (Jb) samt till B 591 
(antagen 1979) som medger ”bostäder” (B). För att kunna tillåta utbyggnad av brandstationen 
behöver prickmarken minskas.

Klimat- och miljömål
På nationell nivå har Sverige åtagit sig att minska utsläppen av växthusgaser med 40% till 
2020 (från 1990 års nivå) och att ha så kallade netto-nollutsläpp till 2045. Sedan 2018 har 
Nynäshamns kommun samma övergripande klimatmål som på nationell nivå. För att uppnå 
detta ska bättre möjligheter skapas för ett transportsystem där gång, cykel och kollektivtrafik 
prioriteras, samt att förnybar energi och energisnåla metoder används i befintliga och 
nyproducerade byggnader.

Planmosaik med de olika detaljplanerna som gäller inom och i närheten av planområdet.



Samrådshandling, april 2021
Detaljplan för Torp 2:26

12 dnr. 2020.0585

Förutsättningar och förslag
I detta kapitel redogörs både för gällande förutsättningar och förslaget under respektive rubrik.

Mark

Riksintresse

Planområdet ligger inom riksintresseområde för kulturmiljövården för Sorunda-Stymninge. 

Riksintresset Sorunda har en rik och monumental fornlämningsbild samt ortnamn som på 
ett omfattande och tydligt sätt visar på förhistorisk centralbygd. Det för Mälardalen ovanliga 
kontinuitetsbrottet mellan äldre och yngre järnålder. Etableringen av Sorunda kyrka intill en 
Tingshög och i ett dominerande läge på en utskjutande höjd och med långa utblickar ovan de 
utpräglade dalgångarna. Förekomst av flera skattehemman som genom skiftesreformer under 
företrädesvis 1800-tal resulterade i flera utskiftade gårdar. 

Riksintressets värdebärare inom området är:
• Landskapets långa bosättnings- och bebyggelsekontinuitet varav merparten går   
 att belägga till främst järnålderns bosättningsstruktur vilket avspeglas i gårdsgravfält   
 intill de historiska byarna samt i ortnamnen. I Sorunda är en relativt stor mängd av   
 gravfälten underhållna och synliggjorda. 
• Förekomsten av monumentala fornlämningar som indikerar att Sorunda utgjort   
 centralbygd sedan förhistorisk tid. Det ovanliga kontinuitetsbrottet mellan äldre och   
 yngre järnålderns gårdsgravfält. 
• De historiska byarnas bebyggelsekontinuitet sedan åtminstone yngre järnålder. 
• Den äldre väl bevarade vägstrukturen som binder samman Sorunda med    
 omkringliggande socknar. Vägarnas terränganpassade karaktär med stor förekomst   
 av runristningar, varav flera i ursprungligt läge, och milstenar som berättar om 1600- och  
 1700-talets kommunikationer. 
• Sorunda medeltida kyrka med förhistorisk storhög som visar på en kontinuitet i   
 platsens centralitet från järnålder. Kyrkans lokalisering till ett över dalgången och   
 det öppna åkerlandskapet dominerade läge. 
• Torp kyrkby med prästgård, församlingshem, klockargård, fattighus från 1815, äldre och  
 yngre skola samt mer sentida funktioner som brandstation och matbutik visar på   
 områdets funktion som centrum för bygden. 
• Bebyggelsen i riksintresset är till absoluta merparten lokaliserad till moränhöjder och   
 uppvisar oavsett ålder en generell lantlig karaktär i skala, form och färg. 
• Området har en relativt hög uppodlingsgrad och hävdade ängs- och betesmarker, något  
 som är ett bärande uttryck för riksintresset. De tidigare utdikningarna som via Källstaån  
 och Dyån avvattnar området. 
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Mark

Riksintresse

Planområdet ligger inom riksintresseområde för kulturmiljövården för Sorunda-Stymninge. 

Riksintresset Sorunda har en rik och monumental fornlämningsbild samt ortnamn som på 
ett omfattande och tydligt sätt visar på förhistorisk centralbygd. Det för Mälardalen ovanliga 
kontinuitetsbrottet mellan äldre och yngre järnålder. Etableringen av Sorunda kyrka intill en 
Tingshög och i ett dominerande läge på en utskjutande höjd och med långa utblickar ovan de 
utpräglade dalgångarna. Förekomst av flera skattehemman som genom skiftesreformer under 
företrädesvis 1800-tal resulterade i flera utskiftade gårdar. 

Riksintressets värdebärare inom området är:
• Landskapets långa bosättnings- och bebyggelsekontinuitet varav merparten går   
 att belägga till främst järnålderns bosättningsstruktur vilket avspeglas i gårdsgravfält   
 intill de historiska byarna samt i ortnamnen. I Sorunda är en relativt stor mängd av   
 gravfälten underhållna och synliggjorda. 
• Förekomsten av monumentala fornlämningar som indikerar att Sorunda utgjort   
 centralbygd sedan förhistorisk tid. Det ovanliga kontinuitetsbrottet mellan äldre och   
 yngre järnålderns gårdsgravfält. 
• De historiska byarnas bebyggelsekontinuitet sedan åtminstone yngre järnålder. 
• Den äldre väl bevarade vägstrukturen som binder samman Sorunda med    
 omkringliggande socknar. Vägarnas terränganpassade karaktär med stor förekomst   
 av runristningar, varav flera i ursprungligt läge, och milstenar som berättar om 1600- och  
 1700-talets kommunikationer. 
• Sorunda medeltida kyrka med förhistorisk storhög som visar på en kontinuitet i   
 platsens centralitet från järnålder. Kyrkans lokalisering till ett över dalgången och   
 det öppna åkerlandskapet dominerade läge. 
• Torp kyrkby med prästgård, församlingshem, klockargård, fattighus från 1815, äldre och  
 yngre skola samt mer sentida funktioner som brandstation och matbutik visar på   
 områdets funktion som centrum för bygden. 
• Bebyggelsen i riksintresset är till absoluta merparten lokaliserad till moränhöjder och   
 uppvisar oavsett ålder en generell lantlig karaktär i skala, form och färg. 
• Området har en relativt hög uppodlingsgrad och hävdade ängs- och betesmarker, något  
 som är ett bärande uttryck för riksintresset. De tidigare utdikningarna som via Källstaån  
 och Dyån avvattnar området. 
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Strandskydd

Strandskyddet vid Fitunaån är upphävt inom planområdet för gällande detaljplan DP725. När en 
ny detaljplan antas börjar strandskyddet gälla igen om inte kommunen upphäver det genom 
en bestämmelse i den nya detaljplanen. I den nya detaljplanen föreslås strandskyddet upphävas 
inom hela planområdet, med stöd av 7 kap. 18 c § miljöbalken. De områden där strandskyddet 
föreslås upphävas har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att upphävandet saknar 
betydelse för strandskyddets syften.

Byggnadsminnern och kulturminnen

Det finns inga byggnadsminnesklassade byggnader eller kyrkliga kulturminnen inom 
planområdet.

Fornlämningar

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Närområdet är mycket fornlämningsrikt.

Geoteknik, stabilitet och radon

Hela planområdet består av glacial lera (gul färg i jordartskartan). I samband med projektering 
för en tidigare föreslagen byggnation har geotekniska utredningar genomförts på fastigheten. 
Den geotekniska utredningen föreslår att nya byggnader bör pålas med stålpålar för att uppnå 
god stabilitet. Stålpålar föreslås istället för betongpålar för att minimera risken för påverkan på 
befintlig byggnad.

Flygmätning av radium visar på halter mellan 
10-50 Bq/Kg inom planområdet. Boverket 
har tagit fram ett gränsvärde för radon som 
gäller vid uppförande av ny byggnad eller 
ändring av en byggnad som är 200 Becquerel 
per kubikmeter inomhusluft. Att gränsvärdet 
underskrids måste säkerställas vid byggnation, 
planområdet bedöms inte omöjliggöra att 
gränsvärdet underskrids.

Jordartskarta, planområdet markerat i blått.
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Bebyggelse

Pågående markanvändning

På fastigheten Torp 2:26 är Sorunda brandstation belägen. Brandstationen uppfördes 1994 efter 
att vägverket tidigare haft en vägstation på fastigheten. Det har även tidigare funnits en mindre 
kontorsbyggnad på platsen bredvid brandstationen. Kontorsbyggnaden har rivits och idag finns 
endast spår av att en byggnad stått på den platsen. Runt brandstationen finns stora asfalterade 
ytor som både används som in- och utfart för brandbilar samt parkeringsytor för personalens 
privata bilar. Endast mindre delar intill fastighetens gränser är naturmark.
Planområdet omfattar även en liten del av fastigheten Torp 2:10 som är privatägd men inom 
planområdet upptas av gatumark för Kyrkvägen. Ingen förändring av den del som berör Torp 
2:10 föreslås.

Kulturhistoria

Fastighet Torp 2:26 är belägen centralt i Sorunda med Spångbro resecentrum i väster och 
Sorunda kyrka och sockencentrum i öster. Norr om fastigheten ligger Konsum och i söder 
gränsar fastigheten till åkermark, tillhörande Uddens Gård. 
Området Torp är ett mycket fornlämningsrikt område, här kan man hitta bland annat en 
hällristning, runsten, milstolpe och flera högar och gravfält från järnåldern. Fornlämningarna 
är belägna på landskapets högre delar och vittnar om en bebyggelsekontinuitet under lång 
tid på platsen. Den låglänta marken bestod till stor del av dyängar under början av 1800-talet, 
men genom att landskapet dikades ur bildades odlingsmarker och ett stort sammanhängande 
odlingslandskap växte fram. Odlingslandskapet bildar långa siktlinjer mellan de bebyggda 
moränhöjderna i landskapet. Sorunda kyrka har anor från 1100-talet och är en central punkt i 
landskapsbilden.  
Strax norr om kyrkan ligger prästgården och den gamla fattigstugan, på den västra sidan om 
vägen finns kyrkans klockstapel. Lite längre nordost om kyrkan är Torps radby belägen, det är en 
by med gårdar belägna på rad längsmed en äldre bevarad del av Sorunda bygata.
Fastighet Torp 2:26 köptes år 1939 av vägverket som uppförde en vägstation här. Staten övertog 
under fyrtiotalet ansvaret för många vägar i Sverige och behövde ha stationer på olika platser för 
att upprätthålla vägarnas skötsel. Detta var samtidigt som många privatpersoner skaffade egen 
bil och vägarnas skötsel och utförande blev av allt större vikt. 

Karaktärsdrag på platsen är:
• Huskroppar i huvudsak placerade längsmed kyrkvägen där entrén vetter ut mot gaturummet. 
• Mansardtak, beklätt med lertegel. 
• Små takkupor. 
• Fasad bestående av locklistpanel som är bemålad med röd slamfärg eller gul herrgårdskulör. 

Vindskivor, foder och andra detaljer är vita. 
• Byggnadsverk uppfört i max två våningar plus eventuellt mindre vindsutrymme.   

Den stora sammanhängande jordbruksmarken är känslig för nya barriärer som medför 
uppsplittring och brutna samband inom odlingslandskapets olika delar. Öppna vyer över 
jordbruksmarken i flera väderstreck samt visuella samband mellan byarna samt från byarna mot 
kyrkan är karaktäristiskt inom området. Hela området är därför känsligt för förändringar som 
innebär att de öppna vyerna byggs bort eller att de visuella sambanden mellan byarna eller 
mellan byarna och kyrkan bryts.
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Området kring Sorunda kyrka är även känsligt för storskalig nybyggnation som på något sätt 
minskar kyrkans dominerande uttryck i det öppna landskapet, eller som riskerar att kapa de 
visuella sambanden till omkringliggande byar i dalgången. 

Nytillkommen bebyggelse som bryter mot de karaktärsdrag som finns på platsen idag, skulle 
medföra att det sammantagna höga kulturmiljövärdet som finns inom området idag minskar. 

Nytillkommande bebyggelse som följer samma bebyggelsestruktur som den ursprungliga 
bebyggelsen kan tillåtas, om det sker på ett mycket varsamt sätt. Det är mycket viktigt att ny 
bebyggelse uppförs likt redan befintlig och följer de karaktärsdrag som byggnaderna på platsen 
har idag (se beskrivning över karaktärsdrag ovan). 

I plankartan har flertalet planbestämmelser införts i syfte att säkra att kommande gestaltning ska 
följa befintliga karaktärsdrag på platsen.

Bebyggelse

Planområdet är idag bebyggt med sorunda brandstation och tillhörande ytor. Brandstationen 
har röd stående träpanel samt mansardtak klättt med röda tegelpannor. Intill planområdet finns 
bland annat Sorunda hembygdsgård, privata villor samt kommunala hyresrätter. Strax väster om 
planområdet finns en livsmedelsaffär samt busstorget i Spångbro medan Sorunda kyrka och 
kyrkskolan finns strax öster om planområdet. 

Hela planområdet och dess närområde ingår i riksintresseområde för kulturmiljön. För att 
säkerställa att tillkommande bebyggelse inte strider mot riksintressets syften har det i plankartan 
reglerats att ny bebyggelse ska utformas med särskild hänsyn till omgivningens egenart. 

Med begreppet omgivningens egenart menas att ny bebyggelse ska följa de karaktärsdrag på 
platsen som beskrivs i stycket ”kulturhistoria” vilket alltså är följande:
• Huskroppar i huvudsak placerade längs med kyrkvägen där entrén vetter ut mot 

gaturummet. 
• Mansardtak, beklätt med lertegel. 
• Små takkupor. 
• Fasad bestående av locklistpanel som är bemålad med röd slamfärg eller gul herrgårdskulör. 

Vindskivor, foder och andra detaljer är vita. 
• Byggnadsverk uppfört i max två våningar plus eventuellt mindre vindsutrymme.
Ingen utformning som frångår dessa principer ska tillåtas. Att sätta in takkupor ska inte krävas 
men om takkupor föreslås ska de utformas som små takkupor viilket ska tolkas som att varje 
takkupa bara ska vara stor nog att innehålla ett normalstort (max 1,3m X 1,3m) fönster. Avvikelser 
gällande takkuppor kan godtas i riktning från kyrkvägen, det vill säga den fasad som inte syns 
från kyrkvägen. 

Stadsbild och gestaltning

Bebyggelsen i närområdet håller sig till en eller två våningar vilket medför att Sorunda kyrka blir 
ett tydligt landmärke i området som höjer sig över resterande bebyggelse. Området präglas av 
en lantlig karaktär med vyer över åkerlandskap och gårdar som kan skönjas i mellanrummen 
mellan husen. Samhället är i huvudsak orienterat efter kyrkvägens sträckning med Spångbro 
i väster och Sunnerby i nordöst. Ambitionen i planförslaget är att brandstationen även efter 
utbyggnaden ska underordna sig omgivningen och att landskapets karaktärsdrag både ska 
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bevaras samt fortsatt kunna upplevas från planområdet.

Bostäder

Flertalet bostäder finns i planområdets omedelbara närhet. Planförslaget anses inte medföra 
någon väsentlig förändring för närboende i och med att planområdet fortsatt ska användas för 
samma ändamål och gestaltningen fortsatt ska vara liknande.

Arbetsplatser och offentlig service

Sorunda brandstation utgör en arbetsplats och bidrar med en viktig funktion för samhället. 
Planförslaget bidrar till att brandstationen ska kunna bli mer ändamålsenlig och fungera bättre 
som arbetsplats.
Andra arbetsplatser i närområde är bland annat kyrkskolan samt ett antal kommersiella näringar. 
Dessa bedöms inte påverkas av planförslaget.

Kommersiell service

Kommersiell service finns inte inom planområdet men däremot i dess närhet genom en 
livsmedelsbutik samt en pizzeria. Planförslaget bedöms inte påverka kommersiell service.

Tillgänglighet för funktionshindrade

Planområdet är i huvudsak flakt med hårdgjord mark vilket underlättar för personer med nedsatt 
rörelseförmåga. Brandstationen ska i övrigt följa de krav på tillgänglighet som finns i boverkets 
byggregler (BBR) vilka kontrolleras i samband med bygglov.

Lek och rekreation

Lek och rekreation ska inte förekomma inom planområdet då detta kan medföra problem för 
verksamheten. Ingen yta för lek eller rekreation planeras således inom planområdet.
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Gator och trafik

Gatunät

Planområdet är lokaliserat längs kyrkvägen som är en huvudgata som förbinder väg 225 i 
Spångbro med Sunnerby. Trafikverket är väghållare för Kyrkvägen. Inga förändringar av vägnätet 
föreslås som resultat av detaljplanen. En mindre del av kyrkvägen ingick i DP725, den delen nförs 
som gatumark även i denna detaljplan.

Gångtrafik

Längs kyrkvägen finns trottoar som möjliggör för gångtrafik till och från planområdet. Inga 
allmänna gångstråk passerar inom planområdet.

Cykeltrafik och cykelparkering

Kyrkvägen är utpekat som ett prioriterat framtida cykelstråk i översiktsplanen. Detaljplanen 
skapar ingen byggrätt för eventuella cykelbanor utan sådana ååtgärder behöver hanteras i eget 
ärende. Planområdet ligger inom vad Nynäshamns kommuns parkeringspolicy anges som zon 2. 
Parkeringspolicyn anger inte parkeringsbehovet specifikt för brandstationer men användningen 
kan antas vara närmast vad parkeringspolicyn avser med kontor. Detta medför ett behov av cirka 
25 cykelparkeringsplatser vilket ytmässigt kräver cirka 50 kvadratmeter. Inom planområdet finns 
stora ytor som möjliggör för fler cykelparkeringar än så.

Kollektivtrafik

Närmaste busshållplats är busstorget i Spångbro drygt 100 meter från planområdet med bussar 
till bland annat Ösmo, Nynäshamn, Södertälje och Västerhaninge. Närmaste pendeltågsstation 
finns i Ösmo cirka 6 kilometer fågelvägen från planområdet.

Biltrafik och bilparkering

Enligt Nynäshamns kommuns parkeringspolicy krävs cirka 12 parkeringsplatser vilket ryms inom 
planområdet.

Angöring

In- och utfart sker från kyrkvägen och föreslås bevaras på samma sätt i denna detaljplan.



Samrådshandling, april 2021
Detaljplan för Torp 2:26

19dnr. 2020.0585

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp

Fastigheten ligger inom verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp och är idag 
anslutet till både dricksvattennätet och avloppsnätet. Inga förändringar av det kommunala VA-
nätet är nödvändiga till följd av detaljplanen.

Dagvatten

Idag avrinner en del av dagvattnet från parkeringen till befintligt ledningsnät via en oljeavskiljare. 
Övrig avrinning i området avrinner ytledes till diket som är beläget söder om fastigheten. I 
Nynäshamns kommuns dagvattenpolicy anges att avrinning vid dimensionerande regn inte får 
öka till följd av exploatering. Vid ett 20-årsregn som dimensionerande regn blir det erforderliga 
fördröjningsbehovet inom planområdet 5,6 m3. Vid en tillbyggnad av stationsbyggnaden 
sker den huvudsakliga ytavrinningen västerut till grannfastigheten Torp 2:51 med befintlig 
höjdsättning i övrigt. För att inte öka dagvattenflödet från Torp 2:26 till grannfastigheten i 
väst kan ett avskärande dike anläggas för att istället leda vatten söderut till diket. Detsamma 
kan göras för att minska mängden dagvatten från grannfastigheten i öst med ett dike. För att 
omhänderta den erforderliga volym som krävs för att inte öka flödena vid ett dimensionerande 
20-årsregn kan dikena anläggas med ett strypt utflöde. På så vis ges en magasineringsfunktion i 
diket.

Värme

Detaljplanen medför inga förändringar avseende uppvärmning. 

El, tele och fiber

Detaljplanen medför inga förändringar av el-, tele-, eller fibernät. Eftersom fastigheten redan 
idag är ansluten till näten behövs inga ytterligare servispunkter upprättas.

Avfall

SRV ansvarar för sophämtning från fastigheten. Detaljplanen förutsätter inga förändringar av 
avfallshanteringen.
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Miljö

Natur och vegetation

Planområdet består till större delen av asfalterad och grusad yta som inramas av olika typer av 
vegetation. 
Kring den grusade parkeringen i norra delen av planområdet växer planterade häckar med 
trädgårdsväxter i väster och i norr. I söder och öster växer enstaka buskar, gräs och en större 
idegran med ett skatbo. Söder om brandstationen, mot åkermarken, växer en rad med sju 
glasbjörkar, medan det i öster står en relativt tät rad med uppvuxna granar. I sydväst mot 
Kyrkgatan finns en liten gräsyta, delvis bevuxen med lupiner. 

2016 gjorde kommunens stadsträdgårdsmästare en inventering av de glasbjörkar som står 
bakom brandstationen i samband med att det diskuterades att sätta upp en solcellsanläggning 
på stationens tak. Samtliga björkar bedömdes som vitala, men att fällning av träden kan 
tillåtas om nya björkar planteras på annan lämplig plats där de inte kommer att störa 
solcellsanläggningen.

Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss människor. De 
bidrar till vår välfärd och livskvalitet. 
Ekosystemtjänsterna delas in i fyra kategorier: 

1. Stödjande. Ger förutsättningar för ekosystemtjänster (fotosyntes, jordbildning, biologisk  
 mångfald, närings- och vattencykel m.m.)
2. Försörjande. Produkter från naturen (råvaror, syre, energiproduktion, läkemedel,   
 förskönande resurser m.m.)
3. Reglerande. Klimatanpassning och god miljö (koldioxidbindning, reglering av    
 markfunktioner, rening av luft och vatten, flödesreglering, klimatreglering, pollinering   
 m.m.
4. Kulturella. Hälsa och välmående (stadsodling, estetiska värden, rekreation, turism, tysta  
 områden, pedagogik, kulturarv m.m.)

Planområdet ligger bland tätortsbebyggelse. De ekosystemtjänster (EST) kopplade till naturmiljö 
som identifierats på platsen inom planområdet är den skugga som den befintliga växtligheten 
tillför samt att vegetationen hjälper till att reglera dagvattenflöden och rening av dagvatten i 
viss mån. Till viss del kan de gröna ytorna och träden på fastigheten även bidra positivt till den 
biologiska mångfalden och denna EST kan förstärkas genom att gräs-/örtytor sköts på rätt sätt 
och inte klipps innan nektarväxterna har blommat över på sensommaren. Både strax norr och 
söder om planområdet förekommer ofta mindre översvämningar av gatan vid lite kraftigare 
nederbörd, vilket tyder på att dagvattenhanteringen i den bebyggda miljön är bristfällig och 
behöver stärkas upp.

I ett vidare perspektiv finns brukad åkermark direkt söder om planområdet, samt i stora delar av 
omgivande landskap, vilken bidrar med försörjande ekosystemtjänster. Väster om planområdet 
rinner Dyån som avvattnar landskapet i närområdet. Dyån är kraftigt övergödd, uträtad och 
saknar till stor del trädvegetation längs åfåran. Detta innebär att ekosystemtjänster kopplade till 
ån idag är försvagade. Ån bidrar dock fortfarande med flödesreglering då åfåran i området kring 
planområdet är relativt djup och kan ta emot större mängder vatten.
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I Sorunda finns höga sociala värden i och med kyrkans placering mitt i sockencentrum. Endast 
ett stenkast bort finns även en fornlämning i form av en hög placerad. Här har människor levt 
och verkat under lång tid. Vägen är dragen runt kyrkans huskropp på den västra sidan, vilket gör 
att det på så vis skapas ett lugnt rum ned mot den öppna åkermarken. Kyrkans minneslund är 
placerad sydost om kyrkan så även den vetter ned mot åker och gammal hävdad ängsmark. I 
området finns bänkar utställda för den som vill sitta ned och begrunda livet en stund. Här finns 
goda möjligheter för en stunds avkoppling och sinnesro.  

Kyrkan och dess omgivning har också en hög attraktionskraft bland turister. Många människor 
vill se och uppleva den gamla korskyrkan med anor från 1100-talet. Ett stenkast från kyrkan 
ligger prästgården och fattigstugan som varje år bjuder in till midsommarfirande. 

Öster om gällande fastighet är Sorunda bygdegård belägen. Här arrangeras nationaldagsfirande 
varje år och lokalen inrymmer även en hel del föreningsverksamhet så som danskurser, 
pingisturneringar m.m. Byggnaden har därför en stor social betydelse för dom som bor i 
Sorunda. 

På andra sidan kyrkvägen strax norr om fastighet Torp 2:26 är Kyrkskolan belägen. Skolan 
uppfördes på 1950-talet och benämndes då för Centralskolan. Skolan bedriver verksamhet från 
förskola till klass 2. I byggnaden kan man känna av historiens vingslag och skolans ledord är 
kunskap, trygghet och framtidstro. Elever och lärare har stora möjligheter att både besöka den 
gamla kyrkan och de närbelägna fornlämningarna i området. Fattigstugan och även radbyn med 
de för platsen så karaktäristiska gamla gårdarna kan vara av stor lärdom för barnen. 

De ekosystemtjänster som är identifierade inom området beräknas inte påverkas alls av 
planförslaget. Den gällande fastigheten Torp 2:26 är redan idag ianspråktagen och inte 
tillgänglig för allmänheten. Detta är inget som kommer att förändras med denna detaljplan 
förutsatt att byggnationens utformning följer omgivningens egenart.
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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 åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det finns miljö- och 
kvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grundvatten och ytvatten. Det finns även 
miljökvalitetsnormer för buller och luft.

Grundvattnets kvalitet

Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status. De områden som klassificeras är 
avgränsade bland annat efter den mängd vatten som tas ut för dricksvattenfrösörjning. De 
begrepp som används för att beskriva grundvatten är ”god kvantitativ status” och ”god kemisk 
status”.

Närmaste grundvattenförekomst är Sorundaåsen södra. Miljökvalitetsnormer för den är god 
kemisk och kvantitativ status. Idag är statusen god både gällande kemi och kvantitet men sulfat 
har en uppgående trend som bör brytas.

Grundvattennivån har i den genomförda markundersökningen bedöms ligga på 1,5 – 2 m 
djup från markytan. Föroreningar i grundvattnet har även påträffats med halter av PFAS 11 
som överstiger preliminära riktvärden, även höga halter av oljeindex har uppmätts. I den 
miljötekniska markundersökningen uppmärksammas att underlaget är för litet för att dra några 
ordentliga slutsatser kring föroreningshalterna i grundvattnet, däremot är det konstaterat att det 
förekommer föroreningar av perflourerade ämnen och oljeföroreningar. 

Verksamheten inom planområdet är inte känslig för föroreningarna men däremot finns det risk 
för förorenat länsvatten i samband med byggnation. Innan efterbehandling, eller schaktning, 
av förorenade massor påbörjas skall fastighetsägaren i god tid (generellt minst 6 veckor innan) 
anmäla detta till tillsynsmyndigheten enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 28§.

Vattenskyddsområde

Planområdet ligger inom Gorrans vattenskyddsområde och i den sekundära skyddszonen. 
I vattenskyddsföreskrifterna står att ingrepp i jordlager och berggrund såsom schaktning, 
sprängning, bortpumpning av vatten som kan medföra ändring av betydelse för grundvattnets 
till- eller avrinning eller kvalitet är förbjudet. Vad gäller avloppsvatten får inrättande av 
avloppsanläggningar för WC-avlopp med utsläpp till mark eller ytvatten inte ske utan tillstånd 
från kommunen. Detsamma gäller inrättade av anläggningar för BDT-vatten med utsläpp till 
mark.

Ledningar och andra anordningar för spillvatten ska vara täta och underhållas till den grad 
att förorening av grundvattnet inte sker. Nya parkeringsytor av större omfattning ska vara 
hårdgjorda och dagvattenåtgärder inom vattenskyddsområdet måste göras täta för att ej riskera 
att förorena grundvattnet.

Detaljplanen bedöms inte påverka de skyddsföreskrifter som finns. En känslighetsanalys 
har tagits fram av kommunens VA-avdelning som visar att planområdet ligger inom 
område med måttlig känslighet. Rekommendationen är att undvika exploatering inom 
områden som klassas med extrem känslighet och hög känslighet.
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Gällande reningskrav på fastigheten baseras på dess lokalisering inom sekundär zon för 
Gorrans vattenskddsområde. Gällande riktvärde tillämpas på oljeindex och är 500 μg/l.

Ytvattnets kvalitet

Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassificeras i ekologisk status och kemisk status. Den 
ekologiska statusen utgår från förutsättningarna för växt- och djurliv. Bedömningen omfattar 
även påverkan på vattendragets form, om bottnen har förändrats, marktyp i närmiljön och 
strikturen på strandzonen. Statusen blir sämre om vattenflödet inte är detsamma över tid. Allt 
detta är yttre påverkan som oftast är negativ för växt- och djurliv. Andra faktorer som påverkar är 
till exempel försurning och utsläpp av övergödande ämnen.

Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska föroreningar som finns i vattnet eller 
bottensedimentet. De ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett inte hör 
hemma i våra ytvatten, till exempel tungmetaller, bekämpningsmedel och kemiska föroreningar 
som används i bland annat tillverkningsindustrin. Miljökvalitetsnormen för ytvatten är ”god” eller 
”hög ekologisk status” och ”god kemisk status”.

Planområdet ligger inom avrinningsområdet för Fitunaån (SE654512-161517). 
Miljökvalitetsnormerna för ån är god kemisk status samt god ekologisk status 2027.
Fitunaån uppnår i dagsläget måttlig ekologiskt status framförallt beroende på övergödning. 
Kemisk status klassas som uppnår ej god. Detta beror på förhöjda halter av kvicksilver och 
kvicksilverföreningar samt polybromerade difenyletrar (PBDE), vilka överskrids i samtliga Sveriges 
recipienter. Ämnena sprids genom nedfall från luften. Om kvicksilver och PBDE undantas från 
bedömningen uppnår Fitunaån god kemisk status..
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Förutsatt att den oljeavskiljare som idag finns på fastigheten Torp 2:26 är kvar och 
underhålls kommer en tillbyggnad av brandstationen att ha en icke negativ påverkan på 
miljökvalitetsnormer. Detta då andelen asfaltsytor ersätts av takytor och utsläpp av olja minskar 
således. Halterna av oljeindex är även lägre än riktvärde inom Gorrans vattenskyddsområde med 
en oljeavskiljare på fastigheten.

Buller

Miljökvalitetsnormen för buller infördes år 2004 genom förordning (2004:675) om 
omgivningsbuller. Normen har sitt ursprung från de krav på kvaliteten på miljön som följer av 
Sveriges medlemskap i Europeiska unionen (5 kap. 2 § p 4. miljöbalken).

Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en slags målsättningsnorm. I förordningen 
skriver regeringen ”Det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter 
på människors hälsa”. Med omgivningsbuller menas ett oönskat och skadligt utomhusljud 
(environmental noise) från vägar, järnvägar, flyg, industrier, byggarbetsplatser, vindkraft, skjutfält, 
motorsport- och bilprovningsbanor.

Den planerade användningen är inte bullerkänslig. Verksamheten kan ha bullrande påverkan 
på omgivningen i samband med utryckning. Denna påverkan bedöms dock inte öka till följd av 
detaljplanen. Inga problem med för höga bullernivåer från verksamheten har varit kända under 
detaljplanearbetet.

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, svaveloxider, bensen, kolmonoxid, 
ozon med flera. Luftföroreningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i tätare 
bebyggelse, men även utsläpp från industrier, småskalig vedeldning och energiproduktion 
påverkar halterna.

I luftkvalitetsförordningen (2010:477) återfinns de svenska miljökvalitetsnormerna för 
utomhusluft. Normerna bidrar till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla 
krav i EU-direktiven 2008/50/EG och 2004/107/EG. Beräknad årsmedelhalt av partiklar (PM10) 
i planområdet är 0-10 mikrogram per kubikmeter vilket är klart under miljökvalitetsmålet på 
15 mikrogram per kubikmeter. Beräknat årsmedelhalt av kvävedioxid (NO2) är 0-5 mikrogram 
per kubikmeter vilket är lägre än miljökvalitesmålet på 20 mikrogram per kubikmeter. Eftersom 
detaljplanen inte bedöms medföra någon ökad trafik bedöms inte heller halterna av vare sig 
partiklar (PM10) eller kvävedioxid (NO2) öka till följd av detaljplanen.

Sociala perspektiv
Planområdet är idag inte tillgängligt för allmänheten vilket medför att sociala värden på platsen 
är låga även om närområdet erbjuder stora sociala värden i form av bland annat kulturmiljöer. 
Detaljplanen möjliggör mer ändamålsenliga lokaler för brandstationen vilket bland annat innebär 
ytterligare ett omklädningsrum. Detta kan underlätta rekrytering av kvinnor till brandstationen 
och på så sätt underlätta för jämställdhet i arbetslivet. Brandstationen bidrar även med snabba 
insatstider vid olyckor i Sorunda vilket kan bidra till trygghet och service i Sorunda.
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Störningar på platsen

Risk

Drygt 100 meter från planområdet finns en drivmedelsstation. Avståndet bedöms vara för 
långt för att någon betydande risk ska föreligga inom planområdet. Transporter av farligt gods 
förekommer längs väg 225 drygt 100 meter från planområdet. Detaljplanen har på grund av 
sin användning en positiv inverkan på risksituationen inom ett större område då den möjliggör 
insatser vid olyckshändelser.

Buller

Bullersituationen inom och i närheten av planområdet kan främst härledas till 
vägtrafiken på väg 225 och Kyrkvägen. Verksamheten inom planområdet kan inte 
anses vara särskilt känslig för buller då syftet inte är avkoppling eller vila samt att 
personer endast kan antas uppehålla sig inom planområdet som längst en normal 
arbetsdag. Detaljplanen medför ingen ökad trafik och bullersituationen intill de större 
vägarna i området är därmed oförändrad till följd av detaljplanen. Viss bullerstörning 
kan uppstå vid utryckning till följd av ljudsignaler. Dessa bör vara så ljudliga att de hörs 
även utanför planområdet för att varna eventuella trafikanter om att lämna fri väg 
åt uttryckningsfordon. Antalet utryckningar kan inte förväntas förändras till följd av 
detaljplanen.

Sammantaget bedöms inte bullersituationen förändras som en konsekvens av 
detaljplanen vare sig inom eller utanför planområdet.

Vibrationer

Inga vibrationsalstrande verksamheter kommer pågå inom planområdet. Några 
vibrationsalstrande verksamheter finns inte heller inom planområdets närhet.

Ljusstörningar

Ljusstörningar kan förekomma främst i samband med utryckning till följd av 
utryckningsfordonens ljussignaler. Dessa bör vara väl synliga för att uppmärksamma eventuella 
trafikanter på utryckningen och lämna fri väg åt utryckningsfordonen. Antalet utryckningar kan 
inte förväntas förändras till följd av detaljplanen och därmed bedöms inte ljusstörningarna bli 
fler än i dagsläget.

Luftkvalitet

Halterna av partiklar och kväveoxid inom planområdet är mycket låga och beräknas inte ge 
upphov till någon störning.

Elektromagnetiska fält

En mindre telefonledning finns intill kyrkvägen på delar av den sträcka som passerar 
planområdet. Ledningen sitter enbart i närheten av parkeringsytor och bedöms inte medföra 
någon olägenhet. 
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Sammanfattning av planförslaget
Detaljplanen medför att asfalterade ytor och gräsytor istället kommer utgöra en förstorad 
byggrätt för brandstationen. Användningen kontor som funnits i tidigare detaljplan utgår.
Detaljplanen kräver att byggnationen anpassas till omkringliggande bebyggelse för att inte 
inverka negativt på kulturmiljön vilket bland annat innebär att fasadmaterial, fasadkulörer, 
takutformning och byggnadens skala begränsas.
Detaljplanen medför att brandstationen kan uppföras på ett mer ändamålsenligt sätt med 
bland annat tillräckliga ytor för omklädning och fordonsuppställning. Eftersom området redan 
är ianspråktaget för brandstation medför den nya detaljplan ingen märkbar skillnad avseende, 
trafikföring, miljöpåverkan, teknisk försörjning, sociala perspektiv eller andra aspekter.

Planbestämmelser

Allmänna platser

Gata - planbestämmelsen används för en mindre del av planområdet som ligger inom 
fastigheten Torp 2:10. Marken är planlagd som gatumark i DP725 och ligger i anslutning till 
kyrkvägen. Denna detaljplan medför inget behov av att ändra regleringen i denna del.

Kvartersmark

U1 - Räddningstjänst - planbestämmelsen är en användningsbestämmelse som innebär att 
brandstation och exempelvis ambulansstation får anläggas. Användningsbestämmelsen behövs 
för att uppnå syftet med planen och används inom fastigheten Torp 2:26. Bestämmelsen 
medför ingen betydande förändring av användningen mot dagens användning av marken dock 
medför det att den byggrätt för en kontorsbyggnad som fanns i DP725 utgår. Preciseringen 
av planbestämmelsen ”U” används för att reglera till en typ av användning med motsvarande 
karaktär och omgivningspåverkan som dagens brandstation har.

Högsta höjd på byggnadsverk regleras till 8 meter för att möjliggöra en liknande höjdskala som 
omkringliggande byggnader.

Takvinkel regleras till minst 20 grader och högst 50 grader för att endast tillåta taklutningar som 
samstämmer med karaktären på platsen, även en bestämmelse om att tak ska utformas som 
mansardtak införs i samma syfte. Även planbestämmelser om att fasaden ska vara av trä och 
vilka kulörer fasaden ska ha samt att tak ska utgöras av rött lertegel införs för att byggnaden ska 
ha en enhetlig utformning med övrig bebyggelse i närområdet.

En varsamhetsbestämmelse om att ny bebyggelse ska utformas med särskild hänsyn till 
omgivningens egenart införs för att säkerställa att byggnationen inte strider mot riksintresset 
för kulturmiljön. I planbeskrivningens kapitel ”Bebyggelse” finns en tydlig beskrivningen av hur 
omgivningens egenart ska tolkas.

En egenskapsbestämmelse ”u” används för att säkra tillgången till underjordiska ledningar, denna 
bestämmelse omfattar samma område som i DP725.

En bestämmelse om att upphäva strandskyddet inom planområdet införs då strandskyddets 
syften inte tillgodoses inom planområdet och därmed saknar betydelse.
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Prickmark som innebär att marken inte får bebyggas används extensivt inom området för att 
reglera omfattning och placering av byggnaden inom fatigheten. En friare placering kan inte 
tillåtas på grund av kulturmiljön.

Plusmark införs på en mindre del av planområdet med bestämmelsen att marken endast får 
överbyggas med balkong. Syftet är att tillåta en balkong för att skapa en uteplats att vara på i 
anslutning till verksamheten samtidigt som marken under balkongen behöver vara tillgänglig för 
eventuell åtkomst till allmänna ledningar som ligger där. Berörd ledningsägare har meddelat att 
en balkong inte utgör något hinder för deras åtkomst men att byggnadsverk som skulle medföra 
grundläggning på marken kan medföra problem för åtkomst.

Genomförandetiden regleras till 5 år då åtgärderna inte bedöms kräva längre tid för att 
genomföras.
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Konsekvenser

Mark
Planförslaget innebär främst att asfalterade ytor samt en mindre del gräsyta tas i anspråk för 
byggnation. Inga övriga förändringar av marken föreslås.

Bebyggelse
Genomförandet av planförslaget innebär att befintlig brandstation blir större än idag. 
Detta sker genom en utökning av byggnadsvolymen öster om nuvarande byggnad. 
Utformningsbestämmelserna i detaljplanen säkerställer att den nya byggnationen utformas på 
ett sätt som inte inverkar negativt på riksintresset för kulturmiljön.

Gator och trafik
Inga förändringar av allmänna gator eller trafikföring föreslås. Dagens utfart från brandstationen 
bibehålls.

Teknisk försörjning
Inga förändringar av VA-ledningar, elledningar eller teleledningar föreslås till följd av planen. 

Miljö
Inom detaljplanen blir konsekvenserna för miljön begränsade då den mesta av marken som 
tas i anspråk redan är hårdgjord och saknar högre naturvärden. Dagvatten från planområdet 
kommer främst från parkeringsytor, med den framtida markanvändningen minskar dessa 
till förmån för större andel takytor. Detta innebär att flödena av dagvatten ökar då en större 
avrinning sker på ytan. Däremot minskar mängden föroreningar i dagvattnet. Vid ett 20-årsregn 
som dimensionerande regn blir det erforderliga fördröjningsbehovet inom planområdet 5,6 
m3. Vid en tillbyggnad av stationsbyggnaden sker den huvudsakliga ytavrinningen västerut till 
grannfastigheten 2:51 med befintlig höjdsättning i övrigt. För att inte öka dagvattenflödet från 
Torp 2:26 till grannfastigheten i väst kan ett avskärande dike anläggas för att istället leda vatten 
söderut till diket. Detsamma kan göras för att minska mängden dagvatten från grannfastigheten 
i öst med ett dike. För att omhänderta den erforderliga volym som krävs för att inte öka flödena 
vid ett dimensionerande 20-årsregn kan dikena anläggas med ett strypt utflöde. På så vis ges en 
magasineringsfunktion i diket. 

Förutsatt att den oljeavskiljare som idag finns på fastigheten Torp 2:26 är kvar och 
underhålls kommer en tillbyggnad av brandstationen att ha en icke negativ påverkan på 
miljökvalitetsnormer. Detta då andelen asfaltsytor ersätts av takytor och utsläpp av olja minskar 
således. Halterna av oljeindex är även lägre än riktvärde inom Gorrans vattenskyddsområde med 
en oljeavskiljare på fastigheten.

Strandskyddet upphävs inom planområdet. Detta medför ingen förändring för möjligheterna 
att uppnå strandskyddets syften då marken som omfattas redan är ianspråktagen för byggnader 
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och asfalterade ytor idag.

Klimat- och miljömål

Kommunens lokala klimat- och miljömål innehåller fyra miljömålsområden som är en 
sammanslagning av de 16 nationella miljökvalitetsmålen. Målområdena är följande:

1. Klimat, energi och luft
2. Hållbar planering och god bebyggd miljö
3. Fungerande ekosystem och friska vatten
4. Giftfria och resurssnåla kretslopp

1. Klimat, energi och luft: Målområdet berör till största delen mål för kommunens egna 
verksamheter, men även att utsläppen av växthusgaser ska minska i kommunen generellt.
Detaljplanen påverkar detta målområde i mycket liten utsträckning då utsläppen av växthusgaser 
kopplat till detaljplanen främst kan härledas till fordonstrafik. Denna trafik bedöms inte förändras 
i samband med detaljplanen och därför kan ingen förändring av växthusgasutsläpp härledas till 
detaljplanen.

2. Hållbar planering och god bebyggd miljö: De tre delmålen inom detta målområde är också 
kopplade till klimat, men mer inriktat på samhällsplanering. Målområdet syftar bland annat 
till att biltrafiken ska minska. Detaljplanen har begränsad påverkan men genom väl tilltagna 
angöringsytor finns bland annat goda möjligheter att cykla till jobbet för de anställa vid 
brandstationen. Även dess placering centralt i Sorunda underlättar arbetspendling utan bil.

3. Fungerande ekosystem och friska vatten: Målområdet berör ekosystemtjänster samt skydd 
och hänsyn till värdefull flora, fauna, mark och vatten. Detaljplanen kan främst antas påverka 
dagvatten och miljökvalitetsnormer. För dagvattenhanteringen uppstår ett ökat behov av 
fördröjning vilket kan hanteras genom avskärande diken med strypt utflöde. Miljökvalitetsnormer 
bedöms inte påverkas negativt av detaljplanen.

4. Giftfria och resurssnåla kretslopp: De mål som är relevanta för detaljplanering inom detta 
målområde är kopplat till möjligheter till avfallsåtervinning. Avfall hanteras av SRV Återvinning AB 
och planen medger goda möjligheter till avfallshämmtning.

Sociala perspektiv
Planen medför en i stort sett oförändrad situation ur sociala perspektiv som tillgänglighet 
och trygghet. En viss positivt inverkan tryggheten i Sorunda på lång sikt säkerställs i och med 
tillgången till räddningstjänst mer snabbare insatstider. Funktionen som brandstationen medför 
finns redan idag men dess ändamålsenlighet på längre sikt tryggas i och med denna detaljplan.

Barnkonventionen

Barn konven tionen är ett rätts ligt bindande inter nationellt avtal som slår fast att barn är indi vider 
med egna rättig heter, inte för äldrars eller andra vuxnas ägo delar. Den inne håller 54 artiklar som 
alla är lika viktiga och utgör en helhet, men det finns fyra grund läggande prin ciper som alltid ska 
be aktas när det handlar om frågor som rör barn, dessa är:

Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
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Alla barn har rätt till liv och utveckling.
Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Barn passerar idag planområdet längs Kyrkvägen, bland annat på väg till och från Kyrkskolan. 
Barnen använder främst den trottoar som finns längs Kyrkvägen, trottoaren är anlagd på motsatt 
sida om Kyrkvägen som brandstationen vilket innebär att brandbilar inte behöver korsa över 
trottoaren vid utryckning. Detaljplanen medför varken ur trafiksäkerhetsperspektiv eller andra 
aspekter någon förändring mot befintlig situation ur barns perspektiv.

Störningar på platsen
Inga ytterligare störningar på platsen beräknas uppstå till följd av detaljplanen. Vissa störningar 
avseende främst ljud och ljus kan förekomma i dagsläget i samband med utryckning. Antalet 
utryckningar bedöms inte öka till följd av detaljplanen.
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Genomförande
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 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 förutsättningar som finns.

Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är att den ska 
vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

Organisatoriska frågor

Tidplan

Detaljplanen har upprättas genom begränsat standardförfarande enligt PBL (2010:900).
För detaljplanen gäller följande tidplan:

Samråd - juni 2021 
Granskning - behövs ej förutsatt att hela samrådskretsen godkänner samrådsförslaget.
Antagande - kvartal 4 2021
Laga kraft - kvartal 4 2021
Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på detaljplanen inkommer som fördröjer 
planarbetet. 

När detaljplanen vunnit laga kraft kan ansökan om lov och lantmäteriförrättningar enligt 
detaljplanen prövas.

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från det datum planen vinner laga kraft. 

Med genomförandetid avses den tid då fastighetsägaren 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 förlorade rättigheter (exempelvis för förlorad byggrätt). 
Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla, men den kan då ändras eller 
upphävas utan att fastighetsägare eller rättighetshavare har rätt till ersättning.
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Markägoförhållanden

Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande 
fastighetsförteckningen.

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning

Allmän plats

Detaljplanen redovisar endast kvartersmark och ingen allmän plats.

Kvartersmark

Detaljplanen omfattar endast kvartersmark. 

Vatten, avlopp och dagvatten

Befintlig fastighet är ansluten till kommunalt vatten- och avlopp och ingen utbyggnad föranleds 
av ny detaljplan.

El, tele etc

Befintlig fastighet är ansluten till allmänna el- och telenätet. Ingen utbyggnad föranleds av ny 
detaljplan.

Avtal

Inga nya avtal krävs för genomförandet av ny detaljplan.

Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsägare

Fastigheten ägs av Nynäshamns kommun.

Fastighetsbildning

Ingen ny fastighetsbildning krävs för genomförande av ny detaljplan.

Allmän plats

Detaljplanen omfattar ingen allmän plats.

Kvartersmark

Befintlig fastighet är kvartersmark i gällande plan. Ny detaljplan innebär ingen förändring.

Gemensamhetsanläggningar

En gemensamhetsanläggning är en anläggning som är gemensam för flera fastigheter, 
ofta vägar eller vatten- och avloppsledningar. I gemensamhetsanläggningen ingår flera 
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fastigheter och de bekostar både anläggandet och driften enligt andelstal som fastställs av 
lantmäterimyndigheten.
Fastigheten Torp 2:26 ingår inte i någon samfällighet för gemensamhetsanläggning.

Servitut och ledningsrätt

På fastigheten är registrerat ledningsrätt för starkström. Ledningsrätten påverkas inte av nytt 
planförslag.

Ansökan om lantmäteriförrättning

Ingen lantmäteriförrättning krävs för genomförande av planen.

Ekonomiska frågor

Kommunalekonomiska konsekvenser

Kommunen har kostnader för upprättandet av detaljplanen samt byggnationen inom 
planområdet. Fastigheten hyrs sedan ut till Södertörns brandförsvarsförbund vilket medför 
hyresintäkter kommunen. Detaljplanen kan antas ha mycket begränsad påverkan på 
kommunens ekonomi på lång sikt.

Kommunstyrelsens inkomster och utgifter

Kommunstyrelsen bekostar framtagandet av detaljplanen.

Samhällsbyggnadsnämndens inkomster och utgifter

Samhällsbyggnadsnämnden tar betalt av kommunstyrelsen för sina utgifter för framtagandet av 
detaljplanen.

Planekonomi

Upprättandet av detaljplanen har bekostats av Nynäshamns kommun.

Kostnader för allmän plats

Detaljplanen medför inga kostander för allmän plats.

Kostnader för kvartersmark

Fastighetsägaren bekostar utbyggnaden av kvartersmarken.

Förrättningskostnader

Ingen förrättning behövs till följd av detaljplanen.

Teknisk försörjning

Inga nya förbindelsepunkter behövs och därmed uppstår inga kostnader.
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Tekniska frågor

Trafik

Detaljplanen medför inga förändringar av trafikföringen inom eller i närheten av planområdet.

Gator

Inga nya eller förändrade gator föreslås i detaljplanen.

Teknisk

Teknisk försörjning kommer ske på samma sätt som tidigare, detaljplanen medför inga 
förändringar.

Vatten och avlopp

Fastigheten Torp 2:26 är redan anslutet till vatten- och avloppsnätet. Inga förändringar av 
ledningsnäten behövs.

Dagvatten

Nya dagvattendiken föreslås inom planområdet för att hantera dagvattenflöden. Dessa planeras 
att anläggas i samband med övrig byggnation enligt detaljplanen. 

El, tele, bredband

Inga förändringar av el, tele eller bredband föreslås.

Fjärrvärme

Inga förändringar av uppvärmning föranleds av detaljplanen.

Byggnation

Bulleråtgärder

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

Störningar under byggtid

Det kommer att ske en ökning av trafik och andra aktiviteter i området under byggtiden. 
Byggtrafik till och från planområdet kommer att ske så att störningar som påverkar allmänheten 
begränsas i möjligaste mån.

Brandskydd

Exploatören ska redovisa att planerad verksamhet uppfyller lagar och krav för 
drivmedelsanläggningar avseende risk för brand och explosion i samband med bygglov.
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Hur berör detaljplanen dig?
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.

Fastigheter Avstår mark Erhåller mark Rättighet upphör/
bildas/omprövas

Torp 2:26 nej nej nej
Torp 2:10 nej nej nej

Tabell 1. Konsekvenser för fastighetsägare, rättighetshavare m.fl. Observera att frågor om 
rättigheter och om upplåtelse av mark prövas och beslutas slutligen av lantmäteriet.
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Medverkande
Detaljplanen har upprättats av Nynäshamns kommuns samhällsbyggnadsförvaltning under 
medverkan av en arbetsgrupp med representanter från kommunala förvaltningar.

Nynäshamns kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Upprättad April 2021

Andreas Winander Schönning  Ida Olén
planarkitekt     planchef 
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