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Sammanfattning
Detaljplanen medger upplag av snö och fritidsbåtar samt långtidsparkering. Planen reglerar även
ett nytt körfält i korsningen riksväg 73 och Raﬃnaderivägen.
Det ﬁnns ett behov av snöupplag, båtuppläggningsplatser och parkeringsplatser i Nynäshamns
tätort. Planområdet vid Stathmosvägen pekas ut i den fördjupade översiktsplanen för
Nynäshamns stad som lämplig för hantering av snö och båtar. Vid händelse av större och/eller
långvarigt snöfall kan utlastning av snö från tätorter vara nödvändigt då utrymmet för plogning
och förvaring av snöhögar är minimalt i Nynäshamns stad. Som skärgårdsstad ska Nynäshamn
även ha god tillgång till småbåtshamnar och därmed båtservice samt uppläggningsplatser. Idag
ﬁnns det också behov av parkeringsplatser inom Nynäshamns tätort, framförallt i hamnområdet.
Det ﬁnns även en ambition att minska parkeringsytorna i gästhamnsområdet så mark för
utveckling av området med bostäder och verksamheter ges. I linje med kommunens fördjupade
översiktsplan så möjliggör planen för uppställning av båtar och bilparkering, vilket främjar värden
som kultur och fritid.
Båtupplaget och långtidsparkeringen är kombinerad på en yta om cirka 10 437 kvadratmeter
för att eﬀektivisera markanvändningen. Inom båtupplaget och långtidsparkeringen medges en
byggrätt för ett klubbhus och servicehall med en totalhöjd på 3.5 respektive 7 meter samt en
byggnadsarea på 50 respektive 100 kvadratmeter. Servicehallen är anpassad för större båtar och
maskiner och inkluderar en miljöstation för hantering av miljöfarligt avfall.
Ytan för snöupplag utgör cirka 4 755 kvadratmeter.
Planområdet ligger intill riksväg 73 och ett beﬁntligt verksamhets- och industriområde.
Intilliggande riskkällor gör att platsen lämpar sig för icke personintensiva verksamheter så som
de föreslagna ändamålen.
Syftet med den nya detaljplanen är även att skydda de höga naturvärdena som ﬁnns inom
planområdet. En naturvärdesinventering har gjorts och legat till grund till planförslaget. Vid
byggnation på platsen ska särskilt beaktas de höga naturvärdena som skyddsvärda träd och
hasselsnok innebär.
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Inledning och syfte
Inledning
Planbeskrivningen är ett vägledande dokument som anger förutsättningarna 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 ha litet intresse för allmänheten, är av mindre betydelse och förenlig
med översiktsplanen samt antas inte medföra en betydande inverkan på miljön enligt
undersökning om betydande miljöpåverkan (2019-01-22). Detaljplanen handläggs därför med
standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Planhandlingar
Detaljplanen består av ﬂera olika handlingar som ska läsas tillsammans. Till planen hör denna
planbeskrivning samt fastighetskonsekvenskarta.
Under planprocessen har även följande handlingar tagits fram:
• Grundkarta
• Fastighetsförteckning
Dessa handlingar ﬁnns tillgängliga hos miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Nynäshamns
kommun.

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dagvattenutredning för Nynäshamns kommun, Geosigma, 2020-05-11
Översiktlig miljöteknisk utredning på Nynäshamn 2:23, Nynäshamn, Geoveta, 2020-03-24
Geotekniskt utlåtande- Nynäshamn 2:23, Geoveta, 2020-03-23
Naturvärdesinventering vid Nynäshamn 2:23, ECOCOM, 2019-11-15
Fördjupad artinventering av ärilar och pollinatörer vid NVI, Nynäshamn 2:23, ECOCOM,
2019-11-11
Fördjupad artinventering gällande reptiler, främst hasselsnok för del av fastigheten
Nynäshamn 2:23 m.ﬂ., ECOCOM, 2019-09-17
Undersökning om betydande miljöpåverkan, Nynäshamns kommun, 2019-01-22
Riskutredning Lamellen 1, Kalvö 1:13, Nynäshamn 2:32, Nynäshamn 2:33, Fire and Risk
Engineering AB, 2018-11-12
Riskstrategi för markanvändning/bebyggelse nära farlig och miljöfarlig verksamhet i
Nynäshamns stad, WSP, 2013-01-31
PM Båtuppläggning Nynäshamn, SWECO VBB, 2014-11-11

Samtliga handlingar ﬁnns tillgängliga hos miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i
Nynäshamns kommun och Nynäshamns kommuns hemsida.
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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.

Standardförfarande
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. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan.

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 STANDARDFÖRFARANDE
Planstart
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Bakgrund
Nynäshamns kommuns kommunstyrelse har inkommit med en beställning av ny detaljplan
för fastigheterna Nynäshamn 2:23 m.ﬂ. Det ﬁnns en stor efterfrågan på ytor för hantering av
snömassor samt vinteruppställning av båtar under vintertid i närheten av Nynäshamns tätort.
Snöupplaget ska ersätta beﬁntligt upplag i Kalvö industriområde. Fler båtuppläggningsplatser är
också något som eftersträvas för att främja båt och kulturliv inom kommunen. Det ﬁnns även ett
behov av parkering i närheten av hamnområdet i Nynäshamns tätort under sommarmånaderna.
Idag ﬁnns det begränsad möjlighet för parkering i gästhamnområdet, exempelvis för de som
tillbringar några dagar/veckor i skärgården eller på Gotland. Det innebär att besökare till
Nynäshamns stad trängs med de som långtidsparkerat för att tillbringa sin tid på annan ort.
Kommunen har även ambitionen att minska parkeringsytorna i gästhamnsområdet för att frigöra
mark till bostäder och verksamheter. Alternativa platser för parkering inom rimligt avstånd
från färjorna är därför positivt för gästhamnsområdets framtida utveckling. Ytterligare reglerar
detaljplanen korsningen vid riksväg 73 och Raﬃnaderivägen. Korsningen är en problempunkt
och Traﬁkverket ska anlägga ett accelerationskörfält för högersvängande fordon ut från
Raﬃnaderivägen norrut på riksväg 73.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gav den 22 januari 2019 § 20 miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen planuppdrag för Nynäshamn 2:23 m.ﬂ.

Planens syfte och huvuddrag
Planens syfte är att skapa förutsättning för att möjliggöra för upplag av snö respektive båtar
samt båtservice i form av klubbhus och servicehall under vintermånaderna. Detaljplanen föreslås
även möjliggöra för långtidsparkering under sommarmånaderna då båtarna är sjösatta. Den
nya detaljplanen reglerar och möjliggör accelerationskörfält för högersvängande fordon ut från
Raﬃnaderivägen norrut på riksväg 73 enligt Traﬁkverkets beslut. Planen skyddar även de höga
naturvärdena som ﬁnns inom planområdet med planbestämmelsen NATUR.

Figur 1: Planområdet ligger strax utanför Nynäshamn tätort.
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Planområdet
Läge, areal och markägoförhållanden
Läge
Planområdet är beläget i den norra delen
av Nynäshamns stad med ett avstånd på
cirka 2,5 kilometer till Nynäshamns centrum.
Planen ligger inom ett beﬁntligt industri- och
verksamhetsområde.
Väster om planområdet ligger riksväg 73 och
öster om området ligger raﬃnaderiet Nynas AB
beläget. Angöring sker via Raﬃnaderivägen och
riksväg 73 i den södra delen av planområdet.
Området genomkorsas av en väg,
Stathmosvägen och området består av bergoch skogsmark samt gammal hagmark.

Areal
Planområdets storlek är cirka 5,7 hektar.

Markägoförhållanden
Planen innefattar följande fastigheter:
Nynäshamn 2:23, Kalvö 1:18, Nynäshamn 2:19,
Nynäshamn 2:1 och Nynäshamn 2:24 som alla
ägs av Nynäshamns kommun.
Figur 2: Kartan visar beﬁntliga fastigheter. Grön färg:
Nynäshamn 2:23, lila färg: Kalvö 1:18, rosa färg: 2:19, gul
färg: 2:24 och blå färg: Nynäshamn 2:1

Figur 3: Karta över planområdet lokalisering. Intill planområdet ligger riksväg 73, Raﬃnaderivägen och raﬃnaderiet Nynas AB.
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Tidigare ställningstaganden
Regionala beslut
Regional utvecklingsplan för stockholmsregionen
Den regionala utvecklingsplanen för
Stockholmsregionen, RUFS 2050, uttrycker
regionens samlade vilja. Den ligger till grund för
den fysiska planeringen och är en utgångspunkt
för tillväxtarbetet i regionen.
I den regionala utvecklingsplanen för
Stockholms län är Nynäshamn utpekat som
ett strategiskt stadsutvecklingsläge. Sträckan
Stockholm-, Haninge-, Nynäshamn är ett
regionalt stråk och koppling till Norvik,
Nynäshamns färjehamn och Nynäs reﬁning.
Planområdet ligger inom sekundärt
Figur 5: Plankarta över Nynäshamn stad. Kartan visar
bebyggelseläge i den regionala
kopplingspunkter och infrastruktur i Nynäshamn stad
utvecklingsplanen för Stockholms län. Det
och planområdet. Källa: RUFS 2050.
sekundära bebyggelseområdet innehåller olika
typer av bebyggelse, verksamheter, lokaler grönstruktur, service med mera. Några områden
är även omvandlingsområden och tillgodoser behovet av mark för mindre kontaktintensiva
verksamheter. Här ska i första hand marken planeras för tekniska anläggningar med tillhörande
infrastruktur, samt utrymmeskrävande, störande och transportintensiva verksamheter.

Kommunala beslut
Nynäshamns kommun miljö- och klimatmål
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.

Översiktsplan
Nynäshamns stad ska i enlighet med den gällande översiktsplanen (ÖP), antagen
av kommunfullmäktige i oktober 2012, växa och förtätas. Beﬁntliga industri- och
verksamhetsområden ska utvecklas för störande verksamheter som exempelvis bullrar eller
tillför mycket traﬁk. Planområdet ligger inom ett utpekat industri- och verksamhetsområde
samt intill terminal- och hamnområdet. Ett upplag för snö- och båtar samt parkering ligger
i linje med översiktsplanen och är därför lämpligt att ha inom det beﬁntliga industri- och
verksamhetsområdet. Planförslaget medför inte personintensiva verksamheter.
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Grönstrukturplan för Nynäshamns stad
Skogsområdena kring riksväg 73, mellan Alhagen och Raﬃnaderivägen, pekas ut i
Grönstrukturplanen för Nynäshamns stad som värdefulla närnaturområden. Närnaturen ger
möjlighet till naturupplevelser i vardagen då att den ligger intill bostäder, skolor och jobb.
Närnaturen är ofta en viktig plats för promenader, lek och som utsiktspunkt. Planområdet ligger
i ett traﬁkstört område men används ofta för promenader. Planområdets topograﬁ fungerar som
insynsskydd, grönzon och en naturlig gräns mellan bostäderna och det beﬁntliga industri- och
verksamhetsområdet. Det är därför viktigt att bergen blir kvar med dess beﬁntliga höjdnivåer
som skydd. Med anledning av detta har stora delar av bergsområdet planlagts som NATUR på
plankartan.

Fördjupad översiktsplan
I den fördjupade översiktsplanen (FÖP)
för Nynäshamns stad, antagen av
kommunfullmäktige i september 2017, pekas
planområdet ut som industristad. Här ska
ytkrävande verksamheter och industrier
utvecklas, vilket leder till att det är olämpligt att
ha bostäder förskola, skola och detaljhandel
inom området.
Den fördjupade översiktsplanen pekar
ut planområdet som en lämplig plats för
båtupplag. Som skärgårdsstad ska Nynäshamn
ha god tillgång till småbåtshamnar och
därmed båtuppläggningsplatser. I närbelägna
Figur 6: Stathmosviken ligger nära den södra delen av
Stathmosviken ﬁnns goda möjligheter för
planområdet.
anläggande av sjösättningsramp samt andra
anordningar för i och urtagning av båtar, vilket är
mycket fördelaktigt då det ur traﬁksäkerhetsskäl är fördelaktigt att minska landtransporterna av
båt, framförallt på riksväg 73.
Planområdet vid Stathmosvägen pekas också ut i den fördjupade översiktsplanen för
Nynäshamns stad som lämplig för hantering av snö. Vid händelse av större och/eller långvarigt
snöfall kan utlastning av snö från tätorter vara nödvändigt då exploateringsgraden i Nynäshamns
stad gör att utrymmet för plogning och förvaring av snöhögar är minimalt. Upplagsplatsen
kräver stora ytor och medför ett större antal tunga transporter och riskerar att störa
omgivningen.

Gällande detaljplaner
Inom planområdet ﬁnns följande detaljplaner (Dp): S221 som gäller tillsammans med Dp 734
samt Dp 747, Dp 762 och Dp 770.
• Dp S221, Norvik industriområde Kalvö 1:11- 1:19 m. ﬂ. är framställd 1986. Detaljplanen
anger att marken ska användas för industri och park, som är avsedd att fungera som
skyddszoner för industriområdet samt fungera som närströvarområde för den närmsta
bostadsbebyggelsen.
• Dp 734, Norvik industriområde Kalvö 1:11- 1:19 m. ﬂ. framtagen 1994 för att förlänga
genomförandetiden med 5 år för dp S221.
• Dp 747 Detaljplan för industribyn m. m. (Lamellen 1 m. ﬂ.). Detaljplanen är framställd 1995
och anger att planområdet kan användas för natur och industrigata.
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•
•

Dp 762 Detaljplan för infartsled (delar av Kalvö 1:22, Nynäshamn 2:154 m. ﬂ.). Framställd
1997. För det aktuella planområdet anger planen natur och traﬁkändamål.
Dp 770 Detaljplan för Norviks traﬁkplats och ny väg till Norvik (del av Kalvö 1:18 m. ﬂ.).
Detaljplanen är framställd 2000 och anger att marken ska användas till naturområde och
gång- och cykelväg.

Figur 7: Planmosaik, med gällande detaljplaner för planområdet.
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Förutsättningar och förslag
I detta kapitel redogörs både för gällande förutsättningar och förslaget under respektive rubrik

Mark
Riksintresse
Riksintresse för högexploaterad kust och det rörliga frilufslivet
Planområdet berörs av riksintresse för högexploaterad kust och det rörliga friluftslivet. Inom
området ska turismens och friluftslivets (främst det rörliga friluftslivets intressen) särskilt
beaktas vid bedömningen av exploatering eller andra ingrepp i miljön. Eftersom stora delar
av skogsmark och berg behålls i planen samt ett båtupplag med tillhörande service samt en
gång- och cykelväg planläggs, bedöms inte riksintresset för det rörliga friluftslivet försämras
av exploateringen. Genom en bättre standard på Stathmosvägen kan exploateringen medföra
bättre tillgänglihet.
Riksintresse för kommunikationer
Väster om planområdet ligger riksväg 73 som är utpekat riksintresse för kommunikationer.
riksväg 73 har en viktig funktion som ett regionalt stråk mellan Stockholm och Nynäshamn.
Riksintresse för energi och industri
Öster om planområdet ligger raﬃnaderiet Nynas AB som berörs av riksintresse för energi och
industri.
Ingen oacceptabel påverkan på riksintressen bedöms uppstå på grund av detaljplanen.

Natur och vegetation
Området för detaljplanen består i huvudsak av naturmark som genomkorsas av en mindre
asfalterad väg, Stathmosvägen, som används
av blandtraﬁk. På båda sidor av vägen ﬁnns
gammal hagmark som i öster kantas av en
lundartad skogsmiljö med främst ek och hassel,
men även asp, sälg och björk. De tidigare öppna
områdena håller på att slya igen. På fastighetens
östra delar reser sig ett berg med vegetation
främst i svackorna längs bergets sidor. De
södra delarna liknar de östra med berghällar,
mycket lövträd och ﬂera stora ekar och grova
tallar. I norr ﬁnns en grusad vändplan med ett
betongfundament. Det ﬁnns många rester
från äldre byggnationer och verksamheter
i området som stenrösen, upplagsmassor,
trädgårdsbuskar och mängder med äldre och
nyare skräp. Planområdet berörs inte av Natura
Figur 8: Gammal hagmark. I bakgrunden syns Stathmos2000-område eller vattenskyddsområde.
vägen. Källa ECOCOM.
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Översiktlig naturvärdesinventering
En översiktlig naturinventering genomfördes
av kommunekologerna 2018-10-17 och
2018-11-12 i samband med framtagande av
undersökningen om betydande miljöpåverkan
(2019-01-22). Under platsbesöken
uppmärksammades ﬂertalet skyddsvärda träd,
främst ekar. Det konstaterades att planområdet
troligen utgör en del av ett spridningsstråk
för ek och arter som är knutna till dessa.
Även grova sälgar och orkidéer återfanns.
Strax sydost om planområdet har hasselsnok
hittats och rapporterats i Artportalen1.
Hasselsnoken är rödlistad som sårbar (VU,
Rödlistan 20152) och fridlyst. Eventuellt utgör
planområdet ett fortplantnings-, vilo- och/eller
övervintringsområde för hasselsnoken. Även
mindre hackspett som är nära hotad och fridlyst Figur 9: Ekskog i den södra delen av planområdet. Källa:
ECOCOM.
(NT, Rödlistad 2015) har rapporterats inom
planområdet.
Naturvärdesinventering
En naturvärdesinventering (NVI) har genomförts av ECOCOM (2019-11-15). I uppdraget
ingick att göra en naturvärdesinventering enligt SS 199 000:2014, en fördjupad artinventering
för reptiler samt för insektspollinatörer,
redovisa bevarandevärda träd och innefatta
en övergripande landskapsekologisk analys.
Naturvärdesinventeringen visar att området
har 17 naturvärdesobjekt där merparten
utgörs av klass 3 och 4. Två större områden
centralt inom planområdet har klass 2, medan
det saknas områden av klass 1. Generellt ska
naturvärdesobjekt i klasserna 1 och 2 bevaras.
Naturvärdesinventeringen visar att beﬁntliga
naturvärden utgörs främst av gamla, till stor
del igenväxande tall- och ekmiljöer med vissa
inslag av äldre hassel samt blommande och
bärande träd och buskar som vildapel, körsbär
och nypon. Vidare ﬁnns viktiga strukturer för
pollinatörer kopplade till sandiga/grusiga miljöer
och förekomst av sälg, samt ﬂera lämpliga
Figur 10: Sälgbuskage i den norra delen av planområdet.
Källa ECOCOM.
habitat för hasselsnok.

https://WWW.artportalen.se
Rödlistning i Sverige följer det system som har utvecklats av den Internationella naturvårdsunionen (IUCN) för att
utvärdera och bedöma tillståndet för arter i naturen. Det ﬁnns följande kategorier i rödlistan: LC = livskraftig, NT= nära
hotad, VU= sårbar, EN= starkt hotad, CR= akuthotad, RE= försvunnen samt DD= kunskapsbrist. De hotade arter är
därmed de som är listade som VU, EN och CR.
https://www.artportalen.se/
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Figur 11: Kartan visar naturvärdesträd och särskilt skyddsvärda träd samt ett område med äldre hassel.

Träd
Inom planområdet pekas tio särskilt värdefulla träd3 ut: sju ekar, två aspar samt en tall.
Naturvärdesinventeringen har även identiﬁerat 32 efterträdarträd som består till merparten av
ek, men även tre tallar, tre aspar, en fågelbär och en grovt körsbär. Utöver dessa har ytterligare
Deﬁnitionen för särskilt skyddsvärda träd är
- Jätteträd: träd grövre än 1 meter i diameter på det smalaste stället under brösthöjd
- Mycket gamla träd: Gran, tall, ek och bok äldre än 200 år. Övriga trädslag äldre än 140 år
- Grova hålträd: träd grövre än 40 centimeter i diameter i brösthöjd med en utvecklad hålighet i huvudstam
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Figur 12: Naturvärdesobjekt som identiﬁerats, insektsområden från den fördjupade inventeringen av pollinatörer samt
utpeakde områden från kateringen av hasselsnokshabitat. Planen tar särskilt hänsyn till naturvärdesklass 2 och hasselsnoksområden.

sex träd pekats ut av kommunens två ekologer. Dessa träd är också av efterträdarstorlek (ek,
asp och tall) men saknades av oklar anledning i NVI:n. Träden i området behöver ha goda
ljusförhållanden för att trivas och för att utgöra livsmiljöer av hög kvalitet. I dagsläget är
ljusförhållandena dåliga i stora delar av inventeringsområdet och en hänsynsfull exploatering
skulle kunna innebära förbättrade ljusförhållanden och bättre förutsättningar för ﬂera arter. Ur
detta perspektiv konstateras i NVI:n att en exploatering som görs med hänsyn till naturvärden
kan gynna den biologiska mångfalden, särskilt vad gäller naturvärden knutna till tall och ek.
Gränsen för naturmarken har placerats så att rötter på bevarandevärda träd ska ta ingen eller så
lite skada som möjligt av exploateringen. Planen medför att en särskilt skyddsvärd ek behöver
fällas. Eken står mittemot det gamla torpet Lilla Kärret på Nynäshamn 2:21. Ytterligare tre
efterträdarekar, två (eventuellt tre) aspar, en tall och en grovt körsbärsträd behöver fällas för att
möjliggöra för ändamålen.
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Hasselsnok (Coronella austriaca)
En fördjupad artinventering gällande reptiler, främst hasselsnok, har genomförts (Ecocom
2019-09-17). Hasselsnok är fridlyst enligt artskyddsförordningen 4§ (SFS 2007:845). Arten är
även listad i EU:s art- och habitatdirektiv i bilaga 4, som innebär att förutom fridlysningen även
att artens hemområde, det vill säga övervintringsmiljö och angränsande landområde som arten
uppehåller sig inom, inte får störas. Hasselsnok
ﬁnns upptagen på Bernkonventionens bilaga
24 för strikt skyddade arter. Arten är rödlistad
som VU, det vill säga sårbar. Detaljplanen måste
utformas så att ekologisk kontinuitet för främst
hasselsnok i området kan säkerställas, eftersom
planen annars riskerar att utlösa förbud mot
artskyddsförordningen.
Hasselsnokshabitat har framförallt pekats
ut norr om planområdet. Habitat för
hasselsnoken har även pekats ut i de södra
och östra delarna av planen. Slutsatsen av
den fördjupade artinventeringen gällande
reptiler är att planområdet utgör en del
av ett större område som bedöms som
mycket viktigt för hasselsnokens fortlevnad
i Nynäshamn. Detta trots att området ligger
inklämt mellan större vägar, gång- och
cykelbanor samt ett raﬃnaderi, vilka bidrar
till spridningsbegränsningar eller till och med
barriäreﬀekter. Det samma gäller för området
Alhagen, ett stycke norr om utredningsområdet,
där ﬂertalet fynd av reptiler har noterats under
åren. Vid Alhagen anläggs en ny järnväg, vilket
skapar spridningshinder för reptiler tillsammans
med de nya vägar som anlagts i samband med
byggnationen.

Figur 13: Kartan visar inventeringsområde för hasselsnok.
I norr ﬁnns rasbranter och berghällar som utgör lämpliga
övervintringsmiljöer för främst hasselsnok (Delområden
5, 6 , 7 & 8 ). De övriga delområdena består av lämpliga
sommarhabitat för hasselsnok och övriga reptiler. Källa:
ECOCOM.

Skyddsåtgärder för hasselsnoken
Inventeringsområdet innehåller ett ﬂertal lämpliga miljöer och strukturer för hasselsnok varav
många idag bedöms ha dåliga ljusförhållanden. Störst betydelse bedöms den norra delen av
planområdet ha, samt områden norr om, det vill säga utanför, planområdet. För att säkerställa
den ekologiska kontinuiteten gällande främst hasselsnokens livsmiljöer i anslutning till de
exploateringar som planeras i området föreslår rapporten att vissa skyddsåtgärder bör vidtas:
• Att locka reptiler till andra områden än till exploateringsområdet, vilket kan vara att
anlägga lämpliga sommarhabitat utanför området dit djuren kan ta sig utan att korsa
exploateringsområdet.
• Anlägga ﬂer och större stenrösen i solbelysta lägen.
• Anlägga vandringsstråk mellan lämpliga delområden för att locka djuren till att vandra dessa
vägar.
• Under själva byggnationen och anläggandet av de olika ytorna som tas fram i detaljplanen
bör vissa skyddsåtgärder vidtas. Ecocom föreslår att vid delområdena 5, 6, 7 och 8 (ﬁgur 13)
anläggs skyddsåtgärder som hindrar reptiler från att ta sig upp på grusvägen under tidig vår
då övervintringen är över. Längs grusvägen kan ett tillfälligt staket monteras som hindrar
Konventionen om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö
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djuren från att vandra söderut. Tillfälliga upplägg i solbelysta delar kan attrahera reptiler och
bör undvikas eller spärras av så att inte djuren av misstag lockas in till arbetsområdet. Upplag
kan med fördel placeras en bit ifrån de utpekade livsmiljöerna och främst i skuggiga lägen.
För att möjliggöra spridning för hasselsnok och andra arter ﬁnns en passage av naturmark på
båda sidor om Stathmosvägen norr om fastigheten Nynäshamn 2:21. Här anläggs med fördel
även en reptilpassage under vägen för att underlätta säkra passager för bland annat hasselsnok.
För att ytterligare skydda hasselsnoken har utfartsförbud införts mot grusvägen norr om
området V1P för att begränsa traﬁkﬂödet i detta område.
Mindre Hackspett (Dendrocopos minor)
Mindre hackspett har rapporterats två gånger från planområdet (2007 och 2014). Arten är
rödlistad som nära hotad (NT), är fridlyst enligt artskyddsförordningen 4§ (SFS 2007:845),
samt upptagen i Bernkonventionens bilaga 2 för strikt skyddade arter. Mindre hackspett har
tidigare minskat påtagligt, men under 2000-talet har en stabilisering och eventuellt en ökning
skett i landet. Dock ser framtidsprognosen dyster ut i och med nya miljöregler från EU, ökat
biobränsleuttag, almsjukan med mera5. Den mindre hackspetten kräver miljöer med mycket död
och döende ved av främst lövträd. De viktigaste värdträden är al, björk, ek och lind. Död och
döende ved ﬁnns sparsamt inom planområdet. Däremot ﬁnns många gamla träd med grov bark
och vissa skador, håligheter samt döda delar. Ett ﬂertal träd med hackspettshål i äldre och yngre
asp ﬁnns i området.
För att skydda den mindre hackspetten har en stor del av planområdet avsatts som NATUR.
NATUR-områdena innehar ﬂera gamla och grova aspar och ekar. Några av de träd som är
särskilt skyddsvärda och efterträdare kommer med planens genomförande att stå på platser
där de hamnar i eller nära markytor som kommer att hårdgöras, belastas med traﬁk eller annan
påverkan som troligtvis kommer skada träden. Dessa träd bevaras genom planbestämmelser
träd1 och n1 som innebär att träden inte får fällas annat än vid fara för att trädet ska falla. Denna
riskbedöming ska göras av TRAQ-certiﬁerad sakkunnig (eller motsvarande kompetens) på
kommunen. Detta för att på sikt skapa stående död ved.
Pollinatörer
En fördjupad artinventering av ärilar och andra pollinatörer har genomförts (Ecocom, 201911-11). Området präglas av en pollinatörsfauna med koppling till blomrika torrmarker. Här ﬁnns
mindre guldvinge (Lycaena phlaeas) som är knuten till ängs- och bergssyra, ortonﬂäckig
torrbackspiga (Coccinula quatuordecimpustulata) och ﬂera arter av steklar. Bland steklarna
fanns specialisterna ﬁbblesandbi (Andrena fulvago, NT) och prickgökbi (Nomada ﬂavopicta) som
är direkt, eller via sin värdart, knutna till att enbart samla pollen från ﬁbblor respektive blåklockor.
Sälg och videarter (Salix sp) är också en viktig resurs i området, som nyttjas av bland andra
rödmurarbi (Osmia bicornis) och gyllensandbi (Andrena nigroaenea). Området har också höga
värden som är kopplade till tall- och lövskogsbryn. Gråbandad getingbock (Xylotrechus rusticus)
och aurora äril (Anthocharis cardamines) är typiska brynlevande arter. De områden som pekats
ut som viktiga för pollinatörer är de öppna markerna på båda sidor om Stathmosvägen, samt i
norra delen av planområdet. Den norra delen av planormådet har planlagts som NATUR.
För att gynna pollinatörsfaunan föreslår rapporten ett antal åtgärder kopplade till skötsel och
anläggning inom bevarad naturmark, samt att så mycket som möjligt av sälg och sandiga marker
bevaras i planen.

Artfakta: https://artfakta.se/naturvard/taxon/dendrocopos-minor-100048
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Fornlämningar
Den östra delen av planområdet, planlagt som
NATUR, kan vara rikt på fornlämningar. I övrigt
ﬁnns inga kända fornlämningar.

Geoteknik, stabilitet och radon
Ett geotekniskt utlåtande har tagits fram av
Geoveta (2020-03-23). Den geotekniska
utredningen kartlägger markens beskaﬀenhet,
djupet till fast botten samt grundvattennivå
inom planområdet.
Grundläggning och grundvattennivå
Marken består av fyllnadsmassor från 0,0–2,0
meters djup med ett underliggande lager med
sandig lera med efterföljande lera ner till berg.
Kohesionsjorden är av torrskorpekaraktär med
underliggande lera till berg. Grundvattennivån
är cirka 1 meter (borrpunkt 2) under markytan
Figur 14: Jordartskarta från SGU (2020) visar att planomi den norra delen av utredningsområdet (ytan
rådet (svart linje) till stor del består av berg i dagen (rött),
V1P). I den södra delen (planlagt som snöupplag) morän (blått med vita prickar) samt glacial lera (gult).
är grundvattnet artesiskt (borrpunkt 9). Det
saknas ett tydligt friktionslager mellan berg och
lera vilket gör att grundvattnet har ett mycket
långsamt ﬂöde.
Vidare kommer utredningen fram till följande:
•

•

Uppställningsplatser för båtar och körvägar
inom området kan grundläggas med packat
krossmaterial på geotextil. Tjocklek och
fraktion dimensioneras efter belastningklass
på traﬁk. En konstruktör bör räkna på
lasterna och dimensionera efter dessa.
Permanenta byggnader bör grundläggas
på uppackat friktionsmaterial eller på pålar
beroende på byggnadens tryck på marken.
En konstruktör bör räkna på lasterna och
dimensionera efter dessa.

Grundläggning för snöupplag
Då området ska agera som snöupplag är det
viktigt att området är uppbyggt med dränerande
material samt se till att avvattning och dränering
fungerar. Vintertid är det vanligen minusgrader,
och därmed tjäle i marken. Tjälen i sig ökar
bärigheten. Däremot kan det under smältningen
bli försämrad bärighet i marken. Snö utövar
ungefär samma tyngd på underjorden som
vatten.
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Grundläggning för båtupplag och parkering
En servicehall är planerad på 100 kvadratmeter respektive ett klubbhus på 50 kvadratmeter.
I och med att marken består till stor del av lera och torrskorpelera kan grundläggning göras
för servicebyggnaden. Om byggnaden är prefabricerad så är byggnaden självbärande och kan
grundläggas på krossat material likt vägar och upplag. Marken kan fortfarande sätta sig men
byggnaden tar inte skada av sättningen. Då en projektör är utsedd bör en detaljprojektering
utföras för att bestämma grundläggning för planerad byggnation.
Radon
Radonkartan över kommunen visar att radonnivåerna är låga i området. Det kan ﬁnnas sprickor i
berg, en radonmätning i samband med utbyggnad bör därav genomföras.

Föroreningar

En översiktlig markmiljöteknisk utredning har tagits fram av Geoveta (2020-03-24). Inga
föroreningar påträﬀades som överskrider riktvärdena för mindre känslig markanvändning
(MKN). Däremot påträﬀades halter av PAH:er, PCB:er, barium, kobolt och zink över riktvärdena
för känslig markanvändning (KM). Då verksamhetsområdet ska användas som upplagsplats för
snö och båtar under vintertid och bilar under sommartid klassas områdets markanvändning
som mindre känslig. Det betyder att föroreningarna i jorden innebär en låg risk för människors
hälsa, både i nuläget och vid eventuellt planerade markarbeten eller för den framtida planerade
markanvändningen. Inga åtgärder för att avlägsna de påträﬀade jordföroreningarna är
nödvändiga. Schaktmassorna kan återanvändas inom planområdet.
Föroreningar i grundvattnet
Grundvattnet innehåller benso(a)pyren i en halt som tyder på mycket hög påverkan.
Grundvattnet är också artetiskt i den södra delen av planområdet, vilket betyder att det har
högt tryck. Vid framtida markarbeten under grundvattenytans nivå kan det innebära risk för
ökad spridningshastighet av föroreningar med grundvattnet om lerlagret penetreras. I första
hand bör markarbete undvikas under grundvattenytans nivå, som ligger på cirka 1 meters djup.
Om schaktning ändå behöver ske inom planområdet kommer länsvatten att behöva hanteras
genom rening och kontrollprovning med syfte att inte förorena ytvattenrecipienten, Östersjön.
Provtagningsfrekvens, tillåtna halter med mera ska ingå i ett kontrollprogram för åtgärden,
vilket behöver godkännas av tillsynsmyndigheten. Länsvattnet får inte släppas ut orenat i
dagvattenbrunn eller liknande.
Eftersom det ﬁnns halter som överstiger känslig markanvändning bör en anmälan om påträﬀad
markförorening göras till tillsynsmyndigheten. Planerade åtgärder behöver godkännas av
tillsynsmyndigheten och andra eventuellt berörda myndigheter. Inför åtgärderna behöver
kontrollprogram upprättas och godkännas av berörda myndigheter. All relevant information från
miljökontroller ska dokumenteras samt redovisas till tillsynsmyndigheten.
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Bebyggelse
Pågående markanvändning
Planområdet är trädbeväxt och utgörs till
viss del av gammal hagmark. Stathmosvägen
genomkorsar området och i anslutning till
denna, i områdets västra del, ﬁnns en öppen
yta samt igenväxningsmark med högväxt buskig växtlighet. Områdets östra och södra delar
utgörs av hällar och skog. Området har god
skoglig konnektivitet norrut medan det i söder
angränsar till tätbebyggt område med bland
annat parkering och industri.

Figur 16: Torpet Lilla Kärret på fastigheten Nynäshamn
2:21.

Intill planområdet ligger Nynäshamn 2:21. På
fastigheten ligger torpet Lilla Kärret. Torpet ägs av Nynäshamns kommun och hyrs ut till privatpersoner för bostadsändamål. Utöver huvudbyggnaden ﬁnns också tre komplementbyggnader
och en parkering som tillhör torpet. Komplementbyggnaderna och parkeringen ligger på grannfastigheten Kalvö 1:18 som ligger inom planområdet. I framtiden planerar kommunen att torpet
inte ska användas för bostadsandamål, då torpet ligger inom ett bullrigt område och mindre
känslig miljö vilket inte passar för bostadsanvändning. Hyresgästerna avses få bo kvar så länge
de behöver, därefter kan torpet få annan användning eller ﬂyttas. Komplementbyggnaderna har
planlagts som NATUR på plankartan.

Kulturhistoria
Lilla Kärret
Lilla Kärret ﬁnns med på den häradsekonomiska kartan från 1901 och ﬂyttades till platsen år
1889. Byggnaden har tidigare varit belägen vid Nynäs gård och benämndes då som torpet
Norrkärr. Torpet Norrkärr nämns första gången i husförhörslängden år 1797 då Torparen
Jan Pehrson och hans hustru Catharina Månsdotter och deras fem barn ﬂyttade till torpet.
Framför torpet Lilla Kärret ﬁnns en kallmurad stenmur som tillsammans med torpet bildar

Figur 17: Området Hagalund och torpet Lilla Kärret lokalisering. Hagalund i den norra delen och Lilla Kärret i den
södra delen av kartan.
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Figur 18: Den gamla stenmuren som markerar gränsen
mellan vägen och torpet Lilla Kärrets ägor.
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Figur 19: Lilla Kärret på fastigheten Nynäshamn 2:21. Källa: Nynäshamns bildarkiv.

Figur 20: Bilden visar huset Hagalund. Källa: Nynäshamns
bildarkiv.

en helhetsbild av hur en bebyggelsemiljö kunde se ut i slutet på 1800-talet. Nordväst om
byggnaden har det tidigare legat en åkermarksplätt vilken med all sannolikhet tidigare har
hört samman med torpet. Åkermarken är idag igenväxt men man kan fortfarande se spår
av den i terrängen. Det sägs även att arbetaren i den intilliggande vaktkuren på raﬃnaderiet
har haft stugan som bostad under en period av 1900-talet. Torpet ägs idag av Nynäshamns
kommun men har sedan 1950-talet varit uthyrt till två privatpersoner som använder torpet som
helårsbostad.
Honolulu
Vid den norra delen av fastigheten ﬁnns det kvarlämnor av gamla husgrunder. Här har det under
första halvan av 1900-talet legat så kallade ”barnrikehus”. Husen byggdes av företaget Holmers
verkstäder (senare Stathmos) som var verksammma i Nynäs mellan 1903-1909. De fyra stora
trähusen hade vita knutar och stora fönster med småspröjsade rutor. Entréerna nåddes via betongtrappor med tillhörande räcken i järn. I några mindre trähus fanns det tvättstuga, källare och
vedbodar till varje familj. Längst upp mot berget låg dassen. Alla lägenheter i husen hade samma
planlösning. Här fanns ett stort kök där alla i familjen sov, köket hade vedspis, en kallvattenkran
med zinkbänk och ett stort kallskaﬀeri. Lägenheterna hade även ett ﬁnrum som sällan användes.
Ett barnrikehus var en statlig satsning för att
förbättra levnadsvillkoren för familjer med
många barn och knappa ekonomiska resurser.
Bostäderna var utformade att rymma många
barn i varje lägenhet och man var tvungen att
ha minst tre barn för att få en bostad i huset.
Familjerna kunde även få en viss del av hyran
betald beroende på hur många barn man hade
och vilka ekonomiska resurser man levde under.
Namnet Honolulu kommer av att en person
som hette ”Målar-Erik” Andersson satte upp en
revy till förmån för de arbetslösa i Nynäshamn. I
revyn sjöngs Rolf-melodin Honolulu men med
egen text. Alla sjöng snart på den låten och
Figur 21: Målning av Åke Magnusson.
namnet var givet.
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Kolonilotter
På en del av den gamla åkermarken har det
även legat kolonilotter. Figur 22 är tagen år
1975, innan barnrikehusen revs strax därefter.
I bakgrunden kan man se ett av de mindre
husen som enligt beskrivning innehöll bland
annat tvättstuga. Marken användes för kolonilotter fram till 2000-talet.
Båtupplag
Den södra delen av planområdet har mellan
åren 1981-1997 använts som båtuppläggningsplats av Nynäshamns motorbåtsklubb. År
1981 beslöt Nynäshamns motorbåtsklubb att
Figur 22: Bilden visar kolonilotter inom planområdet.
ﬂytta sin uppläggningsplats som de hade vid Ny- Källa: Nynäshamns bildarkiv.
näshamns stads gamla förrådslokaler som skulle
användas till annat ändamål. Kommunen erbjöd då klubben att hyra området ”Honolulu” som
uppläggningsområde. Verksamheten blev kvar på platsen tills planerna på en ny infartsled till
Nynäshamn blev verklighet, uppläggningsplatsen ﬁck då ﬂyttas till ett område vid Nicksta istället.

Bebyggelse
Planen medger för upplag av snö och båtar, båtservice samt långtidsparkering. Den nya
detaljplanen reglerar även för ett accelerationskörfält för högersvängande fordon ut från
Raﬃnaderivägen norrut på riksväg 73 enligt Traﬁkverkets beslut.
Snöupplag
Uppläggning av snö är en miljöfarlig verksamhet i enlighet med 9 kap. 1 § miljöbalken. Vanliga
ämnen i förorenad snö är metaller, PAH (polyaromatiska föreningar) och partiklar.
Stadsmiljöavdelningen på Nynäshamns
kommun har behov av ytor för snöupplag
inom Nynäshamns tätort. Under
vintermånaderna snöröjer kommunen vägar,
gång- och cykelvägar samt andra ytor. Den
snö som behöver forslas bort med något
fordon är ett avfall enligt deﬁnitionen i 15 kap.
1 § miljöbalken eftersom syftet är att göra sig
av med den. Snömassor som lagras i traﬁk och
stadsmiljö kommer med tiden bli förorenad
med atmosfäriskt nedfall, halkbekämpning
och föroreningar från traﬁken varav
miljöaspekter behöver beaktas.
Enligt Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund ska nedanstående
punkter uppfyllas:
• Snöupplagen bör förläggas så långt som
möjligt från dike eller annat vattendrag.
Om möjligt bör ett skyddsavstånd på minst
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Figur 23: Närmsta dike från planområdet ligger cirka 30
meter från snöupplaget, E1.
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10 meter uppfyllas. Upplagsplatsen bör inte heller luta mot dike eller annat vattendrag.
Platsen får inte vara skyddad enligt miljöbalken genom exempelvis naturreservat eller
vattenskyddsområde.
Upplagsplatserna får inte genom snösmältning orsaka olägenheter för människors hälsa
exempelvis genom negativ påverkan av dricksvattentäkt och miljön.
Medgivande ska ﬁnnas från berörd fastighetsägare.
Området ska varje år, efter snösmältning, snarast städas upp från avfall/skräp.

Upplaget för snö är planerat utifrån ovanstående krav. Snöupplaget har beteckningen E1 och
utgör en yta på cirka 4 755 kvadratmeter. Ytskicktet på marken, som inte bebyggs, ska vara
av vattengenomsläppligt material enligt dagvattenutredningen (Geosigma, 2020-05-11). Då
snöupplag kan upplevas som skräpiga och verka störande med lastbilstransporter lämpar sig
ändamålet till platsen.
Båtupplag
Båtupplaget och långtidsparkeringen är kombinerade på en yta om cirka 10 437 kvadratmeter
för att eﬀektivisera markanvändningen. Planens ändamål delas upp i båtupplag med service
under vintermånaderna och långtidsparkeringen under sommarmånaderna. Planförslaget
innehåller byggrätt för ett klubbhus och servicehall inklusive miljöstation. Behandling av båtarna
i form av slipning eller skrapning ska samlas upp och omhändertas som brännbart avfall.
Verksamheten ska inte öka risken för föroreningar och inte heller försämra recipienten.
Inom V1P tillåts ett klubbhus med högsta byggnadshöjd på 3.5 meter och inom V2P en
servicehall inklusive miljöstation med högsta byggnadshöjd på 7 meter. Hallen är anpassad för
större maskiner. Inom servicehallen ska en miljöstation inrymmas för hantering av farligt avfall.
Största byggnadsarea begränsas till 50 kvadratmeter för klubbhuset respektive 100 kvadratmeter
för servicehallen.
Placeringen av byggnaderna inom båtupplaget och parkeringen har begränsats genom
prickmark för att uppfylla säkerhetsavstånd från riskkällan raﬃnaderiet Nynas AB om 50 meter.
Ytterligare har bebyggelsen begränsats genom prickmark om 4.5 meter från Stathmosvägen
samt 30 meter mot fastigheten Nynäshamn
2:21 för ökad sikt respektive begränsa
störningen mot omgivningen. Ytskiktet
på marken, som inte bebyggs, ska vara
av vattengenomsläppligt material enligt
dagvattenutredningen. Marken kommer att
planas ut för att möjliggöra uppställning av
båtar.
Accelerationskörfält
Under 2017 genomförde Traﬁkverket
en åtgärdsvalstudie (ÅVS) för riksväg 73
mellan Älgviken och Nynäshamns station.
Åtgärdsvalstudien lyfter fram korsningen
mellan riksväg 73 och Raﬃnaderivägen som
en problempunkt eftersom det är svårt för
högersvängande från Raﬃnaderivägen att
ta sig ut på riksväg 73. Förslaget i rapporten
är att anlägga ett accelerationskörfält för
högersvängande ut från Raﬃnaderivägen
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Figur 24: Kartan visar det planerade körfältet intill riksväg
73. Källa Traﬁkverket.
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norrut på riksväg 73. Vägen kommer att breddas med 4 meter (inklusive vägkant och dike) och
förlängas med 80 meter. Åtgärden förenklar framför allt för tung traﬁk från raﬃnaderiet att
komma ut på väg 73. Detaljplanen har tagit hänsyn till Traﬁkverkets förslag genom att planlägga
som GATA där det kommande accelerationskörfältet ska ligga. Traﬁkﬂödet på riksväg 73 intill
planområdet har en årsmedeldygnstraﬁk (ÅDT) på 8 300, uppmätt år 2015.

Stadsbild och gestaltning
Topograﬁ
Topograﬁn inom planområdet är typisk för Nynäshamns stad, med berg och tallar. Längs med
riksväg 73 går en hög vägbank samt berg i den södra respektive den östra delen av planområdet.
Marken sluttar från norr + 19.1 meter till söder + 6.5 meter. Berget fungerar som insynskydd,
grönzon och en naturlig gräns mellan stadens bostäder och det beﬁntliga industri- och verksamhetsområdet. Det är därför viktigt att berget i planområdet behålls som skydd. Snö- och
båtupplaget samt parkeringen har placerats i planområdet där marken är ﬂack, för att undvika
sprängning.
Naturvärdesinventering
En naturvärdesinventering som togs fram 2019 har legat till grund för planförslaget.
Verksamheterna är främst placerade i de områden som naturinventeringen bedömer ha lägre
naturvärden. Stora delar av planen planläggs som NATUR för att spara områden med högre
naturvärden samt utpekade hasselsnoksområden.
Volym och höjd på bebyggelsen
Eftersom anläggningarna kommer bli synlig från riksväg 73 och den beﬁntliga bebyggelsen vid
infarten till planområdet har byggnaderna begränsas till en totalhöjd om 7 respektive 3.5 meter.
Byggnaderna begränsas även på grund av svåra grundläggningsförhållanden inom delområden
av detaljplanen som utgörs av hög grundvattennivå och artesiskt grundvatten samt förekomster
av olika markföroreningar.

Bostäder

Det ﬁnns inga bostäder inom planområdet och detaljplanen medger inte för bostadsändamål.

Arbetsplatser och oﬀentlig service
Planområdet ligger i den nordöstra delen av Nynäshamns stad som utgörs av industri- och
verksamhetsområde samt hamn. Området planeras att fortsättningsvis utvecklas för industri och
verksamheter. Det ﬁnns inga arbetsplatser eller oﬀentlig service inom planområdet i dagsläget.
I centrala Nynäshamn ﬁnns oﬀentlig service så som skola, vårdcentral och bibliotek. Närmsta
skola och förskola ligger cirka 600 meter respektive 300 meter från planområdet. Vårdcentral
ligger cirka 300 meter från området.

Kommersiell service
Kommersiell service ﬁnns i form av restauranger, livsmedelsbutik och apotek cirka 300 meter
från planområdet.

Tillgänglighet för funktionshindrade
Hur kraven på tillgänglighet på fastigheten i detalj kommer att tillgodoses avgörs i samband
med byggnads- och markprojekteringen och därmed vid kommande bygglovsprövning samt
bygganmälan. Utformning av gatorna i området ska följa rådande tillgänglighetskrav, vilket
kontrolleras i bygglovsskedet.
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Lek och rekreation
Genom planområdet går vägen Stathmosvägen som är viktig ur rekreationssyfte. Stathmosvägen
kopplar ihop de centrala delarna av Nynäshamn med rekreationsområdet Alhagen. Planförslaget
möjliggör för en gång- och cykelväg och ökar därför standarden för de traﬁkanter som nyttjar
vägen idag.
Staket ska avgränsa verksamheterna och förhindra intrång av allmänheten.

Gator och traﬁk
Gatunät
Inga nya kvarter kommer att tillskapas genom
detaljplanen. Stathmosvägen är idag en smal väg
som används för blandtraﬁk. Mestadels använder
gång-och cykeltraﬁkanter vägen. Stahmosvägen
leds från en in-och utfart till raﬃnaderiet Nynas
AB i den norra delen av planområdet och kopplas
an till Raﬃnaderivägen i söder. Vägen är idag
cirka 3 meter och saknar både markeringar och
belysningen. Stathmosvägen är enskild.
Genom planförslaget möjliggörs en breddning Figur 25: Bilden visar infarten till Sthatmosvägen från
söder.
av vägen från 3 meter till max 7 meter samt yta
för diken och vägkant. En gång- och cykelväg möjliggörs om 3,7 meter. Delar av Stathmosvägen
görs om från enskilt till kommunalt huvudmannaskap.

Gångtraﬁk och cykeltraﬁk
Stathmosvägen tillhör ett större stråk inom Nynäshamn stad. Stathmosvägen används i relativt
hög utsträckning av gång- och cykeltraﬁkanter
som rör sig från Hacktorp till Norvik och Raﬃnaderiet samt från Gästhamnen till Norvik och
Alhagen. Det är framförallt arbetspendling och
rekreationsresor som görs. En ny gång och cykelväg om 3,7 meter möjliggörs intill Stathmosvägen som förbinder den beﬁntliga gång- och
cykelvägen i den norra delen av planområdet till
Raﬃnaderivägen.

Kollektivtraﬁk
Närmsta pendeltågsstation, Nynäsgård station,
ligger cirka 850 meter från området. Cirka 350
meter bort ligger två stycken busshållplsatser.
Den ena busshållplatsen ligger i anslutning
till den norra delen av planområdet på
Grönviksvägen och den andra busshålplatsen
ligger i anslutning till den södra delen av
planområdet på Industrivägen.
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Figur 26: Busshållplatsernas lokalisering i förhållande till
planområdet.
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Biltraﬁk och bilparkering
Transporter till området sker idag via riksväg 73, Raﬃnaderivägen och Stathmosvägen.
Enligt parkeringsnormen för Nynäshamns kommun ska en särskild utredning genomföras
för att fastställa lämpligt parkeringstal för lokaltyper som till exempel samlingslokal, biograf,
idrottsanläggning och besöksanläggning. Ett PM togs för båtuppläggning i Nynäshamns
kommun (SWECO 2004-11-11). I PM:et förutsätts ett behov av parkeringsplatser motsvarande två
parkeringsplatser per fem båtuppläggningsplatser. Snöupplaget medger inte parkering.
Planområdet ligger inom zon 1 då området ligger inom 1 000 meter till närmsta
pendeltågsstation, Nynäsgård station.
Den nordliga delen av Stathmosvägen kommer fortsatt vara enskild (från ut- och infarten
till raﬃnaderiet fram till vändplatsen).
För att utfart inte ska ske mot enskild
väg har utfartsförbud införts. Utfart från
kvartersmarken kan istället ske mot den
sydliga delen av Stathmosvägen som kommer
ha kommunalt huvudmannskap.

Angöring
Planområdet kommer att ansluta till Raﬃnaderivägen som i sin tur är kopplad till riksväg
73. Stathmosvägen är 3 meter i dagsläget och
planen medger en breddning av vägen till max
7 meter för att tillgängliggöra för större och
tyngre fordon. En separat gång- och cykelväg
ordnas.
Vid infarten till Stahmosvägen ligger det ett
övergångställe och en portvaktsstuga. Där är
Figur 27: Angöring till planområdet sker via Stathmosdet idag siktproblem och en förprojektering
vägen som är kopplad till Raﬃnaderivägen respektive
behöver göras för att visa på var det är lämpliriksväg 73.
gast att placera en gångpassage i förhållande till
körbanan och gång- och cykelvägen.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Bebyggelsen inom planområdet ska anslutas till kommunalt vatten och spillvatten, vilket
förenklas av att området ingår i verksamhetsområdet för vatten och avlopp.
Svårigheter vid anläggandet av VA
En ny VA-ledning planeras att dras genom området, pararellt med Stathmosvägen i nord-sydlig
riktning. Markarbeten bör utföras med försiktighet eftersom grundvattnet har mycket hög halt
benso(a)pyren och dessutom är artesiskt (i den södra delen av snöupplaget) vilket betyder
att det kan spridas med högre hastighet om lerlagret penetreras. När schaktning sker
kommer grundvattnet att läcka in både från schaktväggar och från schaktbotten. Den främsta
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rekommendationen är därför att arbete under grundvattenytan bör undvikas där det inte behövs.
Om schaktning ändå ska ske under grundvattenytan, får detta länsvatten inte släppas ut orenat i
dagvattenbrunn eller liknande. Länsvatten behöver renas innan utsläpp, i syfte att inte förorena
ytvattenrecipienten – Östersjön. Beroende på kvaliteten hos länsvattnet ﬁnns olika metoder
som kan bli aktuella, exempelvis skapande av en inﬁltrationsyta, sedimentering, ﬁltrering i
konstgjorda ﬁlter med mera. Vattnet bör även kontrolleras genom provtagning innan utsläpp.
Provtagningsfrekvens, tillåtna halter med mera ska ingå i ett kontrollprogram för åtgärden, vilket
behöver godkännas av tillsynsmyndigheten.

Dagvatten
En dagvattenutredning har tagits fram Geosigma (2020-05-11). På grund av snöupplaget
och det kombinerade båtupplaget och parkeringen måste dagvattensystemet på det
framtida området innehålla både vanlig fördröjning och rening nära parkeringen samt goda
inﬁltrationsmöjligheter för allt smältvatten. Utgångspunkten för dagvattensystemet är att
föroreningsbelastningen inte får öka till recipienten och att ﬂödesbelastningen inte heller ska
öka. Erhållet beräkningsresultat indikerar en minskad föroreningsbelastning för alla studerade
ämnen efter planerad ombyggnation
med dagvattensystem. Därmed riskeras
inte möjligheten att uppfylla recipientens
miljökvalitetsnormer.
Dagvattenlösningen inom planområdet bygger
på att i princip allt dagvatten från snöupplaget
och båtupplaget/långtidsparkeringen inﬁltrerar
och renas genom en ﬁlterbädd. För att uppnå
tillräcklig fördröjning och rening av dagvatten
inom planområdet föreslås ett dagvattensystem
enligt nedan.
Dagvattenhantering för snöupplag
Utgångspunkten för dagvattenlösningen inom
snöupplaget (delområde A) är att på i princip
hela ytan ska avrinningen kunna inﬁltrera
och renas eﬀektivt samtidigt som ytan klara
belastningen från lastbilar. Dagvattnet ska
renas i så hög grad det är rimligt och långsamt
perkolera ner till grundvattnet och avrinna från
planområdet. Ytan reserverad för snöupplaget
i delområde A bör schaktas ur så lite som
möjligt och sedan fyllas med ett mer eller
mindre poröst material som medför en eﬀektiv
rening, tillräcklig fördröjning och tål belastning
från tyngre traﬁk. Denna dagvattenlösning,
Figur 28: Topograﬁ samt avrinningsvägar inom området.
ﬁlterbädd, bör ha en mäktighet på cirka en meter Höjddata från Lantmäteriet (Lantmäteriet, 2019). Pilarna
för att säkerställa en eﬀektiv rening. En ﬁlterbädd visar den troliga rinnvägen för vatten som avrinner på
med ett underliggande lager av ﬁltersand (sand markytan. Planområdet är högt beläget i jämföelse med
eller sandig jord) och ett ovanliggande bärlager omgivande vägar. En lågpunkt där vattnet ansamlas ﬁnns
med grövre fraktioner skulle sannolikt vara det i den norvästra delen av planområdet, från den rinner
vattnet vidare under väg 73 samt nordöst vidare mot Rafmest eﬀektiva ur reningssynpunkt.
ﬁnaderivägen. Vattnet rinner även sydväst på Stathmosvägen ned mot Raﬃnaderivägen. Källa: Geosigma.
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Enligt dagvattenutredningen (Geosigma
2020-05-11) är områdets topograﬁ,
jordarter och jorddjup inte är optimala för
ett snöupplag. Området består av klippig
naturmark med relativt stora höjdskillnader,
okända grundvattennivåer och en del
berg i dagen. Det mest gynnsamma för ett
snöupplag vore istället en jämn yta med
naturlig möjlighet till inﬁltration i exempelvis
morän eller sand och naturlig uppsamling av
smältvatten i en lågpunkt. På en sådan plats
skulle den naturliga lågpunkten även kunna
användas till en sedimentationsdamm eller
liknande för att säkerställa en omfattande
rening nästan oavsett vad snön innehåller.
Dagvattenhantering för båtupplag/parkering
Dagvattenlösningen för båtupplaget/
långtidsparkeringen bygger på en liknande
Figur 29: Exempel på ﬁlterbädd, fraktionerna kan varieras.
princip som för snöupplaget. Dagvatten
Källa: Geosigma.
ska inﬁltrera direkt ned till en underliggande
ﬁlterbädd som täcker hela ytan för båtupplag/långtidsparkering. Filterbädden konstrueras
så eﬀektiv rening sker samtidigt som den tål belastningen av parkerade båtar och bilar. En
ﬁlterbädd som täcker dela ytan för båtupplaget/långtidsparkeringen och bör ha en mäktighet på
cirka en meter för att säkerställa en eﬀektiv rening är således områdets dagvattenlösning.
I samband med det båtunderhåll som förväntas ske på området kommer sannolikt föroreningar
spridas ner i marken, detta eftersom det ﬁnns en överhängande risk att tillräcklig uppsamling av
material från båtunderhållet inte kommer att ske. Hela ytans mäktighet bör därför kunna ha en
renande eﬀekt på inﬁltrerande förorenat dagvatten oavsett var punktföroreningen sker på ytan.
Dagvattenlösningarna på området ska medföra att dagvattnet från båtupplaget renas men för att
inte föroreningsspridningen från området ska uppnå relativt höga nivåer måste handhavandet
vid båtunderhåll noggrant följa riktlinjerna.
Dagvattnet måste renas och fördröjas lokalt. Det är fastighetsägaren som står för

Figur 30: Schematisk beskrivning av dagvattenhanteringen. Källa: Geosigma.
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dagvattenhanteringen. Det gäller både anläggningskostnader och skötsel i framtiden.
Fastigheterna kan anslutas till kommunala VA-ledningar, spillvattenleding är möjlig med självfall.
Dagvatten bör hanteras enligt ﬁgur 30.
Höjdsättning
Vid extrema regn uppstår dagvattenﬂöden där planområdets dagvattenlösning inte kommer
att vara tillräcklig för att omhänderta allt dagvatten. Området måste därför höjdsättas och
utformas på ett sådant sätt att marköversvämning vid säkerhetsnivå 3 (vanligen 100-årsregn)
inte skadar byggnader eller anläggningar. Det är viktigt att gator inom området höjdsätts
lägre än fastigheter så att vatten kan avrinna ytledes från fastigheten till gatan för att undvika
översvämning och fuktskador på hus. I detta fall kommer enbart ett par mindre hus att ﬁnnas
inom området. Beﬁntliga lågpunkter i området ﬁnns där det framtida snöupplaget kommer
ligga, vilket är positivt ur inﬁltrationssynpunkt. Att en del vatten ansamlas inom planområdet vid
höga ﬂöden anses mer lämpligt än att avvattna allt vatten till beﬁntliga vägar runt planområdet.
Höjdsättningen kommer att tas i förprojekteringen.

Värme
Fastighetsägare ansvarar för att ansluta till värmenätet. Det är fastighetsägaren som står för
kostnaderna för att ansluta.

El, tele och ﬁber
Fastighetsägare ansvarar för att ansluta till elnät, tele och ﬁber. Det är fastighetsägaren som står
för kostnaderna för att ansluta.

Avfall
Sophantering ska lösas i samråd med SRV återvinning AB. Hämtning av avfall kan ske vid gata
utanför respektive fastighet. Vändplatsen på Stathmosvägen dimensioneras så att sopbilar kan
vända. Närmsta återvinningscentral från planområdet ﬁnns i Hammarhagens industriområde
med ett avstånd på cirka 1 kilometer.

Sociala perspektiv

I den fördjupade översiktsplanen för Nynäshamns stad (2017) redogörs det för att Nynäshamn
som skärgårdsstad ska ha god tillgång till småbåtshamnar. Det ﬁnns ett stort behov av
båtuppläggningsplatser inom Nynäsahamns tätort. Förslaget möjliggör för ett aktivare frilufsliv
och kommunens invånare ska ha tillgång till ett rikt frilufsliv och rekreation. Upplagget kommer
ge utrymme för ett klubbhus, vilket innebär en ny mötesplats för Nynäshamns båtägare.
I dagsläget är det ont om parkeringsplatser i Nynäshamns stad. Genom att bidra till ökade
hamnnära parkeringsplatser skapar planen bättre möjligheter för invånarna att besöka
Nynäshamns stad samt andra destinationer som skärgården, Gotland och Polen. Från
planområdet är det cirka en kilometer till hamnområdet.
Planförslaget möjliggör för ﬂera typer av anläggningar under både sommaren och vintern.
Området är relativt ensligt och underhållet på platsen är bristande. Planen medför att området
rustas upp, vilket ger mer initiativ för människor att röra sig på platsen. Staket ska avgränsa
verksamheter och förhindra intrång av allmänheten.
Stathmosvägen planeras att breddas och det kommer att anläggas en gång och cykelväg som
förbinder stora delar av Nynäshamns stad med rekreationsområdet Alhagen.
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Störningar på platsen
Risk
Nynäshamns kommun har tagit fram en riskstrategi för Nynäshamn stad ”Riskstrategi för
markanvändning/bebyggelse nära farlig och miljöfarlig verksamhet i Nynäshamns stad” (WSP
2013-01-31). I riskstrategin har kommunens riskskällor studerats, kartlagts samt dimensionerade
skadehändelser har tagits fram och skyddsavstånd bestämts. Syftet med riskstrategin är att
utgöra ett planeringsunderlag för kommunens politiker och tjänstemän.
Översiktlig riskidentiﬁering
I anslutning till planområdet ligger ﬂertal verksamheter som innebär risker för människors hälsa
och liv. För Nynäshamns 2:23 m.ﬂ. förekommer främst risker från intilliggande verksamheter och
industrier så som raﬃnaderiet Nynas AB, kommunens reningsverk, småindustri samt en planerad
obemannad drivmedelstation. Även riksväg 73, och Raﬃnaderivägen som traﬁkeras med farligt
gods är riskkällor i närområdet.
Raﬃnaderi
Nynas AB ligger intill de norra och östra delarna av planområdet och är klassad som en
Svesoanläggning samt farlig verksamhet. Verksamheten i raﬃnaderiet sträcker sig över en
stor yta och riskbilden är komplex. De av Nynas AB identiﬁerade olycksscenarier bedöms
vara relevanta och de största konsekvensområdena uppkommer vid spridning av giftig gas.
Det scenario som utgör störst riskområde är utsläpp av svavelväte. Enligt riskutredningen
för Lamellen 1, Kalvö 1:13, Nynäshamn 2:32, Nynäshamn 2:33, (Fire and Risk Engineering
AB, 2018-11-12) framgår det att verksamheten inte hanterar svavelväte i de södra delarna av

Figur 31: Översiktlig karta över riskkällor intill planområdet.
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Figur 32: Bilden visar riskavstånd från raﬃnaderiet Nynas
AB. Inom 0-50 meter är marken olämplig att bebygga
ur riskhänseende. Inom 50-200 meter förutsätts en
riskbedömning för att avgöra om marken är lämplig att
bebygga ur riskhänseende. Inom 200+ meter bedöms
inte risk ge upphov till betydande miljöpåverkan, ingen
riskutredning krävs. Källa WSP.

Figur 33: Bilden visar riskavstånd från riksväg 73 och
Raﬃnaderivägen. Inom 0-50 meter är marken olämplig att bebygga ur riskhänseende. Inom 50-200 meter
förutsätts en riskbedömning för att avgöra om marken är
lämplig att bebygga ur riskhänseende. Inom 200+ meter
bedöms inte risk ge upphov till betydande miljöpåverkan,
ingen riskutredning krävs. Källa WSP.

anläggningen och har inga planer på att göra
det inom överskådlig framtid. I ”Riskstrategi
för markanvändning/bebyggelse nära farlig
och miljöfarlig verksamhet i Nynäshamns stad”
anges ett bebyggelsefritt avstånd om 50 meter
från Nynas AB. För att uppfylla riskavståndet
till raﬃnaderiet har NATUR planlagts i norra
delen av planområdet samt prickmark på delar
av båtupplaget och parkeringen som berörs
av detta avstånd. En stor del av topograﬁn och
vegetation i planområdets östra del har sparats
för att fungera som skyddsbarriär och minska
konsekvenserna vid en eventuell olycka på
Nynas AB.
Farligt godsväg: riksväg 73 och Raﬃnaderivägen
Intill planområdet ligger riksväg 73, som är
en primärled för transport av farligt gods.
Figur 34: Rekomenderat skyddsavstånd mellan transportleder för farligt gods och olika typer av markanvändning.
En stor andel av farligt gods är kopplade till
Avståndet mäts från den närmaste vägkanten. Källa:
LNG-terminalen och material från hamnen
Länsstyrelsen.
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och raﬃnaderiet. Raﬃnaderivägen och
Norviksvägen är också transportleder för farligt
gods. I riskstrategin som WSP tog fram 2013
anges det att Raﬃnaderivägen och den del av
riksväg 73 som går söder om traﬁkplats Norvik
ska vara bebyggelsefritt om 10 meter. Inom
50 meter ska en riskbedömning göras om det
är lämpligt med bebyggelse ur risksynpunkt.
Det är kortare än vad Länsstyrelsen anger.
Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit
fram en policy avseende riskhantering i
detaljplaneprocessen. I policyn framgår det
att risker ska beaktas vid framtagande av
detaljplaner inom 150 meter från väg och
järnväg där det transporteras farligt gods. I
vilken utsträckning och på vilket sätt riskerna
ska beaktas beror på hur riskbilden ser ut för det
aktuella planförslaget. Rekommendationerna
innebär att 25 meter kring vägar med farligt
gods skall lämnas bebyggelsefritt. För att klara
riskavståndet till riksväg 73 och Raﬃnaderivägen
har ett bebyggelsefritt avstånd om 25 meter
lämnats genom att planlägga med NATUR
och E1 (snöupplag). Snöupplaget är en icke
personintensiv verksamhet, vilket kan likställas
Figur 35: Bilden visar riskavstånd från Norviksvägen. Inom
med verksamheter inom zon A och där
0-30 meter är marken olämplig att bebygga ur riskhänbebyggelse inte tillåts. Bebyggelsen som planerasseende. Inom 30-200 meter förutsätts en riskbedömpå båtupplaget ligger cirka 50 meter från riksväg ning för att avgöra om marken är lämplig att bebygga ur
riskhänseende. Inom 200+ meter bedöms risken inte ge
73.
upphov till betydande miljöpåverkan, ingen riskutredning
krävs. Källa WSP.

Farligt godsväg: Norviksvägen
Norviksvägen har också ett bebyggelsefritt
avstånd om 25 meter, dock ligger Norviksvägen på ett avstånd om cirka 150 meter från
planområdesgränsen. Bebyggelsen inom båtupplaget berörs inte av riskavståndet.

Beﬁntliga höjdnivåer
Inom planområdet har naturliga höjdskillnader bevarats som enligt Riskstrategin (WSP 2013) har
goda förutsättningar att skärma av mot:
• Infallande strålning.
• Förhindra att brännbar vätska rinner mot verksamheten/bebyggelsen.
• Avåkta lastbilar kolliderar med verksamheter/bebyggelse.
• Giftig eller brännbar tung gas kan i viss mån spädas ut innan den når bebyggelse.
Risker vid markarbete
Vid markarbeten kan det ﬁnnas risk att PAH-föroreningen frigörs inom området. Detta kan dels
innebära risk för att människor och andra organismer som vistas inom området exponeras för
föroreningarna. Den främsta risken ligger i att markarbeten kan leda till ökad spridningshastighet
eftersom en mycket hög halt av föroreningen har påträﬀats i grundvattnet. Risken för att
människor ska exponeras i samband med markarbeten bedöms som hög eftersom grundvattnet
är artesiskt (i den södra delen av båtupplaget), vilket betyder att det kan komma upp ur marken
med högt tryck om den täta leran penetreras. Att leran penetreras ner till grundvattnet är troligt
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eftersom grundvattnet ligger ytligt, cirka en
meter under markytan, och grävning krävs
för anläggning av till exempel avloppsledning.
Förutom exponering från grundvattnet så
kan exponering även ske av jorden genom
inandning av ångor och damm samt
hudkontakt.
Då området ska planeras för verksamheter
med tillfällig vistelse för människor och klassas
som mindre känslig markanvändning bedöms
Naturvårdsverkets generella riktvärden för MKM,
kan användas.
Riskreducerande åtgärder
• Ett bebyggelsefritt område om 25 meter från
riksväg 73 och Raﬃnaderivägen.
• Ett bebyggelsefritt område om 50 meter
från raﬃnaderiet Nynas AB.
• Då det ﬁnns riskkällor i samtliga vädersträck
bör det ﬁnnas utrymningsmöjligheter i fyra
olika vädersträck vid ny bebyggelse.
• Vegetation och beﬁntliga höjdnivåer behålls
i den östra delen av planområdet mot
raﬃnaderiet respektive i den södra delen mot
riksväg 73 och Raﬃnaderivägen.

Figur 36: Bilden visar en översiktlig karta över riskavstånd
från riskkällor vid planområdet. Inom rött område är
marken olämplig att bebygga ur riskhänseende. Inom
gult område förutsätts en riskbedömning för att avgöra
om marken är lämplig att bebygga ur riskhänseende.
Källa: WSP.

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.

Grundvatten
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”. Ingen grundvattenförekomst berörs av planen.

Ytvatten
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.
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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”.
Den vattenförekomsten som berörs av planen heter ”Nynäshamn”. Vattenförekomsten har
måttlig ekologisk status och ej god kemisk status. Kvalitetskraven är måttlig ekologisk status till
2027 samt god kemisk ytvattenstatus med undantag för bromerad difenyleter samt kvicksilver
och kvicksilverföreningar som har mindre stränga krav. ”Totalmängd fosfor (sommar)” och
”längsgående konnektivitet” är otillfredsställande ekologiska parametrar. ”Vågregim i kustvatten
och vatten i övergångszon” är den ekologiska parameter som har dålig status. Tidsfristen till
2027 för god ekologisk status beror på övergödningssituationen, och undantag med mindre
stränga krav ﬁnns för morfologiska förändringar (VISS, 2019).
Om föreslaget dagvattensystem implementeras
indikerar föroreningsberäkningarna
på att exploateringen inte försämrar
recipientens möjligheter till att uppnås dess
miljökvalitetsnormer.

Buller
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller
är en målsättningsnorm. I förordningen
skriver regeringen att ”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 omgivningsbuller.
Verksamheterna som planeras på Nynäshamn
2:23 m.ﬂ. kommer alstra både traﬁkbuller
och verksamhetsbuller. Planerad verksamhet
bör ta hänsyn till detta buller vid planering
Figur 37: Bilden visar planområdets lokalisering mot
och uppförande av enskilda verksamheter.
intilliggande bostadsområde. Närmsta bostadsområdet
Naturvårdsverkets rapport 6538, Vägledning
Hacktorp ligger cirka 200 meter från planområdet. Torom industri- och annat verksamhetsbuller
pet Lilla Kärret (blå prick) ligger intill planområdet.
ska tillämpas för att minska störningen
hos omkringliggande bostäder och lokaler. Riksväg 73 ligger mellan planområdet och de
närmaste bostäderna som alstrar relativt mycket buller idag. Närmsta bostäderna ﬁnns cirka
200 meter från planområdet. Intill planområdet ligger torpet Lilla Kärr som används idag
som bostadsandamål. Torpet planeras dock inte att fortsätta att användas för ändamålet
då kommunen bedömt det som olämpligt då torpet ligger intill ﬂertalet riskkällor. Om
bullernivåerna för miljökvalitetsnormerna gällande bostäderna överskrids måste åtgärder vidtas
exemplevis genom att anpassa arbetstider för bullrande moment. Olägenhetsbedömning bör
görs i plan- eller bygglovsskedet.

Vibrationer
Detaljplanen bedöms inte ge upphov till vibrationer eller utsättas för vibrationer.
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Ljusstörningar
Planen bedöms inte ge upphov till ljusstörningar eller utsättas för 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, 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.
Luftkvaliten bedöms inte påverkas negativt av
planförslaget.

Elektromagnetiska fält
Utanför den norra planområdesgränsen
ligger en transformatorstation och en 20 k
högspänningsledning. Transformatorstationen
och ledningen är avskild från planområdet med Figur 38: Den norra delen av planområdet angränsar till
en högspänningsledning på 20 k (blå linje).
staket.
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Sammanfattning av planförslaget

Detaljplanen medger upplag av snö och fritidsbåtar samt långtidsparkering. Planen reglerar även
ett nytt körfält i korsningen riksväg 73 och Raﬃnaderivägen.
Det ﬁnns ett behov av snöupplag, båtuppläggningsplatser och parkeringsplatser i Nynäshamns
tätort. Planområdet vid Stathmosvägen pekas ut i den fördjupade översiktsplanen för
Nynäshamns stad som lämplig för hantering av snö och båtar. Vid händelse av större och/eller
långvarigt snöfall kan utlastning av snö från tätorter vara nödvändigt då utrymmet för plogning
och förvaring av snöhögar är minimalt i Nynäshamns stad. Som skärgårdsstad ska Nynäshamn
även ha god tillgång till småbåtshamnar och därmed båtservice samt uppläggningsplatser. Idag
ﬁnns det också behov av parkeringsplatser inom Nynäshamns tätort, framförallt i hamnområdet.
Det ﬁnns även en ambition att minska parkeringsytorna i gästhamnsområdet så mark för
utveckling av området med bostäder och verksamheter ges. I linje med kommunens fördjupade
översiktsplan så möjliggör planen för uppställning av båtar och bilparkering, vilket främjar värden
som kultur och fritid.
Båtupplaget och långtidsparkeringen är kombinerad på en yta om cirka 10 437 kvadratmeter
för att eﬀektivisera markanvändningen. Inom båtupplaget och långtidsparkeringen medges en
byggrätt för ett klubbhus och servicehall med en totalhöjd på 3.5 respektive 7 meter samt en
byggnadsarea på 50 respektive 100 kvadratmeter. Servicehallen är anpassad för större båtar och
maskiner och inkluderar en miljöstation för hantering av miljöfarligt avfall.
Ytan för snöupplag utgör cirka 4 755 kvadratmeter.
Planområdet ligger intill riksväg 73 och ett beﬁntligt verksamhets- och industriområde.
Intilliggande riskkällor gör att platsen lämpar sig för icke personintensiva verksamheter så som
de föreslagna ändamålen.
Syftet med den nya detaljplanen är även att skydda de höga naturvärdena som ﬁnns inom
planområdet. En naturvärdesinventering har gjorts och legat till grund till planförslaget. Vid
byggnation på platsen ska särskilt beaktas de höga naturvärdena som skyddsvärda träd och
hasselsnok innebär.
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Planbestämmelser
Allmänna platser
Gata (GATA och GATA2)
Raﬃnaderivägen och Stathmosvägen fram till vändplanen är markerad som GATA2. Väg 73 är
markerd som GATA i plankartan. Den del av Stathmosvägen som är markerad som GATA2 ändras
från enskilt till kommunalt huvudmannaskap och breddad för gång- och cykelväg. GATA är
statligt huvudmannaskap.
Gångväg och cykelväg (GÅNG och CYKEL)
Den del som planläggs som GÅNG och CYKEL-väg visar att gång- och cykelvägen behålls efter
tidigare detaljplan. Det gäller utfartsförbud mot gång- och cykelvägen.
Park (PARK)6
I de norra delarna av planområdet ﬁnns bestämmelsen PARK. Bestämmelsen motiveras av att
ytorna behöver mer återkommande skötsel av kommunen då pollinatörsgynnande åtgärder bör
vidtas för dessa ytor. Sådana åtgärder kan vara insådd och plantering av viktiga arter, anläggande
av bibäddar, slåtter med mera.
Natur (NATUR)7
Naturvärdesinventeringen ligger till grund för hur området med bestämmelse NATUR är
avgränsad. Merparten av de utpekade skyddsvärda träden och efterträdare till dessa hamnar
inom naturmark, samt ytor som är viktiga för hasselsnok, mindre hackspett och pollinatörer.
Bevarande av träd (TRÄD1)
Egenskapsbestämmelsen TRÄD1 innebär att träd ska bevaras. Träd med bestämmelsen får enbart
fällas om det utgör en säkerhetsrisk, det vill säga att trädet riskerar att falla. Tanken bakom
bestämmelsen är att träden på sikt ska dö (naturligt) och därmed tillskapa stående död ved.
Marklov krävs vid fällning. Bedömning om trädet riskerar att falla ska göras av sakkunnig på
kommunen (TRAQ-certiﬁerad eller likvärdig kompetens på kommunen).

Kvartersmark
Gata (GATA1)
Den del av Stathmosvägen som är markerad med GATA1 är enskild. Den delen används endast
som in/utfart till/från raﬃnaderiområdet och det ﬁnns inte något allmänt intresse för den delen
av Stathmosvägen. Här gäller utfartsförbud.
Snöupplag (E1)
Inom planområdets västra del, intill riksväg 73 och Stathmosvägen, är det möjligt att uppföra
upplag av snö. Ytan för snöupplag är avsatt till cirka 4 755 kvadratmeter.
Parkering (P)
I den östra delen av planområdet är det möjligt att uppföra parkering. Inom användningen av
parkering ingår även båtuppställning med kompletterande klubbhus och servicehall. Möjlig yta
för båtuppställning och parkering är avsatt till cirka 10 437 kvadratmeter.
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/anvandning-av-allman-plats/Park/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/anvandning-av-allman-plats/Park/
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Båtuppställning med klubbhus (V1)
I den östra delen av planområdet är det möjligt att uppföra båtuppställning med klubbhus.
Byggrätten för klubbhuset medger för största byggnadsarea till 50 kvadratmeter och högsta
byggnadshöjd till 3.5 meter. Inom användningen av båtupplag inryms även parkering. Möjlig yta
för båtupplag och parkering är avsatt till cirka 10 437 kvadratmeter.
Båtuppställning med verkstad inklusive miljöstation (V2)
I den östra delen av planområdet är det möjligt att uppföra båtuppställning med verkstad,
inklusive miljöstation. Byggrätten för verkstaden medger för största byggnadsarea till 100
kvadratmeter och högsta byggnadshöjd till 7 meter. Inom användningen av båtupplag inryms
även parkering. Möjlig yta för båtupplag och parkering är avsatt till cirka 10 437 kvadratmeter.
Största byggnadsare (e1 och e2)
Visar att e1 är maximalt tillåten till 50 kvadratmeter och e2 till 100 kvadratmeter.
Prickmark
Visar att marken inte får bebyggas med byggnad.
Högsta byggnadshöjd
Visar att e1 är maximalt tillåten till 3,5 meter och e2 till 7 meter.
Vattengenomsläppligt material (n1)
Bestämmelsen n1 innebär att ytskikt på mark som inte ska bebyggas ska bestå av
vattengenomsläppligt material och utföras enligt dagvattenutredningens rekomendationer.
Dock gäller detta inte byggnader.
Bevarande av träd (n2)
Egenskapsbestämmelsen n2 innebär att träd ska bevaras. Träd med bestämmelsen får enbart
fällas om det utgör en säkerhetsrisk. Tanken bakom bestämmelsen är att träden på sikt ska dö
(naturligt) och därmed tillskapa stående död ved. Marklov krävs vid fällning. Bedömning om
trädet riskerar att falla ska göras av sakkunnig på kommunen (TRAQ-certiﬁerad eller likvärdig
kompetens på kommunen).
Utfartsförbud
Ett utfartsförbud ligger mot de norra delarna av kvartersmarken för snöupplag respektive
båtupplaget och parkeringen. Utfartsförbudet är dels för att hindra traﬁk mot enskild gata samt
utpekta hasselsnoksområde. Utfartsförbudet gäller även mot GÅNG och CYKEL- väg för att öka
säkerheten för de oskyddade traﬁkanterna.

Administrativa bestämmelser
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från det datum detaljplanen vinner laga kraft.
Ändrad lovplikt
Marklov krävs vid fällning träd1 och n1. Bedömning om trädet riskerar att falla ska göras av
sakkunnig på kommunen (TRAQ-certiﬁerad eller likvärdig kompetens på kommunen).
Markreservat (u1)
Den administrativa bestämelsen visar att marken behöver vara tillgänglig för allmännyttiga
underjordiska ledningar.
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Konsekvenser
Mark
En större andel naturmark kommer tas i anspråk för vägar, upplag för snö och båtar
samt parkering. Marken inom E1, V1, V2 och P kommer att planas ut och vara grusad. En
naturvärdesinventering som gjordes 2019 har legat till grund för placeringen av anläggningarna.
Topograﬁn har i största mån sparats och anläggningarna är placerade där marken är som
ﬂackast.
De naturvärden som ﬁnns inom planområdet planlagts som NATUR för att inte påverka
värdena negativt. Naturmarken hålls sammanhängande från söder över till nordost och till
den nordligaste delen av planområdet. Gränsen för naturmarken har placerats så att rötter
på bevarandevärda träd ska ta ingen eller så lite skada som möjligt av exploateringen. För att
möjliggöra spridning för hasselsnok och andra arter ﬁnns en passage av naturmark på båda
sidor om Stathmosvägen norr om fastigheten Nynäshamn 2:22. Här anläggs med fördel
även en reptilpassage under vägen för att underlätta för säkra passager för bland annat
hasselsnok. För att ytterligare skydda hasselsnoken har utfartsförbud införts mot grusvägen
norr om området planlagt V1P för begränsa traﬁkﬂödet i detta område. För att gynna insekter
bör inhemska nektarväxter sås/planteras in samt sandbäddar anläggas (enligt illustration i
plankartan). Detta sker lämpligast i nordost och nordväst där området redan är relativt sandigt/
utgörs av ruderatmark. Dessa områden planläggs därför som PARK då området kommer bli mer
skötselintensivt jämfört med områdena planlagda som NATUR.
Planen medför en breddning av Stathmosvägen, vilket innebär att en särskilt skyddsvärd ek
behöver fällas. Eken står mittemot det gamla torpet Lilla Kärret på Nynäshamn 2:21. Idag
får precis den nuvarande vägen plats mellan torpet och eken. Ytterligare tre efterträdarekar,
två (eventuellt tre) aspar, en tall och en grovt körsbärsträd behöver fällas för att möjliggöra
för ändamålen. Planförslaget har i övrigt tagit hänsyn till de särskilt skyddsvärda träden och
merparten av efterträdarna genom att planlägga området kring dessa som NATUR på plankartan.

Bebyggelse
Planområdet utgör en del av entrén till Nynäshamn stad. Anläggningarna kommer vara synliga
från riksväg 73 och påverkar därför stadsbilden och entrén till Nynäshamn stad. Bebyggelsen
har anpassats till omgivande bebyggelse och topograﬁn genom en högsta byggnadshöjd på 7
respektive 3,5 meter.

Gator och traﬁk
Planförslaget nyttjar den beﬁntliga Stathmosvägen samt den anslutande gång- och cykelvägen
i den norra delen av planområdet. Breddning av Stathmosvägen möjliggör för tyngre och större
fordon att ta sig till platsen. Även en gång- och cykelväg möjliggörs vid Stathmosvägen. En del
av Stathmosvägen görs om från enskilt till kommunalt huvudmannaskap.

Teknisk försörjning
Planen utnyttjar beﬁntlig infrastruktur i form av vägar och stråk. Dagvatten omhändertas lokalt,
där dagvattnet renas och fördröjs.
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Miljö
Kommunens lokala klimat- och miljömål 2018-2021 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
Detaljplanen Nynäshamn 2:23 med ﬂera påverkar de lokala klimatmålen på följande sätt:
1: Målområdet berör till största delen mål för kommunens egna verksamheter, men även att
utsläppen av växthusgaser ska minska i kommunen generellt. Detaljplanen bidrar till detta
mål genom att området ligger inom tätort och ligger kollektivtraﬁknära. Genom stadsnära
båtservice och upplag inom tätorten bidrar det till en bättre tillgänglighet för invånarna inom
Nynäsahmns kommun. Genom att båtägare ges utrymme att sköta sina båtar vintertid nära
Nynäshamns kommun minskar därav transporterna.
2: Den föreslagna detaljplanen tar skogsmark i anspråk. Dock i ett redan beﬁntligt verksamhetsoch industriormråde. Planen har dock tagit hänsyn till de höga naturvärdena som sparats som
NATUR på plankartan.
En annan direkt indikator inom detta mål är andel nybyggda gång- och cykelbanor, vilket
kommer stärkas av denna detaljplan. Ytterligare kommer planen bidra till en utökning av
båtuppläggningsplatser och parkering i centrala Nynäsahmn. Det möjliggör för en ökad
tillgänglighet för båtägare i Nynäshamn.
3: Planen sparar större orörda skogsområden och möjliggör för spridningsvägar för olika arter.
Planen bedöms inte begränsa eller ge några negativa eﬀekter för djurlivet. Ytterligare medför
planen att skyddsvärda träd och berghällar sparas i den mån så är möjligt. Området kommer
kopplas till kommunalt vatten- och avlopp.
4: Den planerade anläggningen innefattar vinteruppställning av båtar. Många båtbottenfärger
innehåller fortfarande miljögifter och mikroplaster. Båtuppställningsansvariga ska
reglera att marken används på ett säkert sätt så att grundvattnet inte skadas av gifter.
Tillsynsmyndigheten kontrollerar användningen. Båtupplaget bedöms ligga i linje med giftfria
och resurssnåla kretslopp. Även föroreningar och miljögifter från snöupplaget tas hand om i en
dagvattenlösning i form av grusbädd.

Sociala perspektiv
I den fördjupade översiktsplanen för Nynäshamns stad (2017) redogörs det för att Nynäshamn
som skärgårdsstad ska ha god tillgång till småbåtshamnar. Förslaget möjliggör för ett
aktivare friluftsliv och kommunens invånare ska ha tillgång till ett rikt friluftsliv och rekreation.
Båtupplagsplatsen kommer ge utrymme för ett klubbhus, vilket innebär en ny mötesplats för
Nynäshamns båtägare.
I dagsläget är det ont om parkeringsplatser i Nynäshamns stad. Genom att bidra till ökade
hamnnära parkeringsplatser skapar planen bättre möjligheter för invånarna att besöka
Nynäshamns stad samt andra destinationer som skärgården, Gotland och Polen. Från
planområdet är det cirka 1 kilometer till hamnområdet.
Planförslaget möjliggör för ﬂera typer av anläggningar under både sommaren och vintern.
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Området är relativt ensligt och underhållet på platsen är bristande. Planen medför att området
rustas upp, vilket ger mer initiativ för människor att röra sig på platsen. Staket ska avgränsa
verksamheter och förhindra intrång av allmänheten.
Stathmosvägen planeras att breddas och det kommer att anläggas en gång och cykelväg som
förbinder stora delar av Nynäshamns stad med rekreationsområdet Alhagen.

Störningar på platsen
Exploateringen innebär att traﬁkmängden ökar i närområdet vilket kan få som följd att
bullerstörningar kan öka i närheten av Stathmosvägen.
Naturvårdsverkets allmänna råd för byggbuller och materialhantering ska tillämpas för att
minska störningen hos omkringliggande bostäder och lokaler.
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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 upprättas genom standardförfarande enligt PBL (2010:900).
För detaljplanen gäller följande tidplan:
Samråd
Granskning
Antagande
Laga kraft

2:a kvartalet 2020
4:e kvartalet 2020
2:a kvartalet 2021
2:a kvartalet 2021

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på detaljplanen inkommer som fördröjer
planarbetet. Detaljplanen antas av kommunfullmäktige.
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 fastighetsägarna 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 ersättning.
En genomförandetid om fem år bedöms som rimlig tid för att genomföra planen. Vidare
bedöms en kort genomförandetid vara lämplig vid infarten till Nynäshamns stad och vid väg 73
där markanvändningen inte bör fastställas under allt för lång tid. I framtiden kan det till exempel
uppstå behov av att ändra markanvändningen till annat ändamål.

Markägoförhållanden
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande
fastighetsförteckningen.
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Nynäshamn 2:23
Kalvö 1:18
Nynäshamn 2:19
Nynäshamn 2:24
Nynäshamn 2:1

Nynäshamns kommun
Nynäshamns kommun
Nynäshamns kommun
Nynäshamns kommun
Nynäshamns kommun

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Allmän plats
Nynäshamns kommun är huvudman för allmän plats som inom planområdet utgörs av gångoch cykelväg, park, naturområde samt den gata som i plankartan regleras som GATA2.
Kommunen ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll av allmän plats inom den del av
planområdet som kommunen är huvudman över. Kommunens avdelning för stadsmiljö ansvarar
för skötsel av allmän plats; lokalgata och trottoar, gång- och cykelväg.
Del av Stathmosvägen, som i plankartan regleras som GATA1, ska förvaltas med enskilt
huvudmannaskap. Ett servitut är avsett att upprättas för vägen, med fastigheten Kalvö 1:22 som
härskande fastighet, för nyttjande samt drift och underhåll av del av Stathmosvägen med enskilt
huvudmannaskap.
Traﬁkverket är huvudman för ny påfart till väg 73, som i plankartan regleras som GATA.
Traﬁkverket ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll av ny påfart på allmän plats med statligt
huvudmannaskap.

Kvartersmark
Kommunen bekostar och ansvarar för samtliga åtgärder gällande byggande, drift och underhåll
inom kvartersmark.

Vatten, avlopp och dagvatten
Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten.
Nynäshamns kommuns VA-avdelning är huvudman för allmänna vatten-, spillvatten- och
dagvattenledningar med tillhörande anläggningar, och ansvarar för dess utbyggnad, drift och
underhåll fram till anvisad förbindelsepunkt som är 0,5 meter utanför fastighetsgräns.
Fastighetsägaren till kvartersmarken bekostar utbyggnad av erforderliga vatten-, spillvatten- och
dagvattenledningar samt dagvattenhantering fram till förbindelsepunkten.

El, tele etc
Den fastighetsägare som har behov av utbyggnad av el- och telenätet inom kvartersmark
bekostar dessa åtgärder samt anslutningsavgifter. Ellevio AB är huvudman för elnätet och
TeliaSonera Skanova Access AB är huvudman för telenätet.

Avtal
Om det anses nödvändigt kommer ett avtal tecknas internt mellan kommunens olika
avdelningar för att ytterligare förtydliga vilken förvaltning eller avdelning som ansvarar för
iordningställande av mark, utbyggnad av anläggningar samt den interna fördelningen av
kostnader.
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Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsrättsliga frågor berör till exempel avstyckning (bilda ny fastighet), marköverföring
genom fastighetsreglering och bildandet av gemensamhetsanläggning, ledningsrätt eller servitut
med mera. Lantmäteriet ansvarar för fastighetsindelningen och oﬃcialrättigheter i Sverige.
Lantmäteriet genomför efter ansökan fastighetsrättsliga åtgärder genom lantmäteriförrättning.
Vanligtvis görs detta efter att detaljplanen vunnit laga kraft.
Kommunen har initiativrätt att söka förrättning för att exempelvis genomföra en detaljplan.
Fastighetsrättsliga frågor inom kvartersmark sker på initiativ av fastighetsägarna själva.

Fastighetsägare
Fastighetsägare framgår av fastighetsförteckningen.

Fastighetsbildning
Detaljplanen medför att nedanstående fastighetsbildningsåtgärder behövs för att fastigheterna
och deras gränser ska överensstämma med detaljplanen.

Allmän plats
Allmän platsmark utgörs av del av Nynäshamn 2:23, Kalvö 1:18, Nynäshamn 2:19, Nynäshamn
2:24 och Nynäshamn 2:1.
Kommunen äger samtliga fastigheter inom planområdet. Den mark som ingår i allmän platsmark
kommer att ligga kvar i respektive fastighet.

Kvartersmark
Kvartersmark utgörs av ny tomt för snöupplag samt ny tomt för båtuppställning och
långtidsparkering. De nya tomterna kommer att styckas av som kvartersmark.

Gemensamhetsanläggningar
En gemensamhetsanläggning är en anläggning som är gemensam för ﬂera fastigheter,
ofta vägar eller vatten- och avloppsledningar. I gemensamhetsanläggningen deltar ﬂera
fastigheter och de bekostar både anläggandet och driften enligt andelstal som fastställs av
lantmäterimyndigheten.
Ingen ny gemensamhetsanläggning behöver införas för genomförandet av denna detaljplan.

Nyttjanderätter, servitut och ledningsrätt
Ingen, känd, rättighet ﬁnns inom planområdet.
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
fastighetsregistret för att vara giltiga. Sådana avtalsrättigheter har hittills inte varit kända under
planprocessen, men kan komma att uppvisas av berörd part.
Inom områden som i detaljplanen är reserverade för ett visst ändamål, exempelvis underjordiska
ledningar, gäller inte automatiskt någon rättighet till följd av att detaljplanen har vunnit laga
kraft. Upplåtelsen inom ett sådant markreservat måste ske vid lantmäteriförrättning eller genom
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skriftlig överenskommelse mellan berörda parter.
Ett nytt oﬃcialservitut är avsett att upprättas med Kalvö 1:22 som härskande fastighet för den del
av Stathmosvägen som fortsättningsvis ska ha enskilt huvudmannaskap.

Ansökan om lantmäteriförrättning
Kommunen ansvar för att ansöka om och bekosta lantmäteriförrättning inom planområdet.
Lantmäterimyndigheten prövar åtgärderna ovan enligt fastighetsbildningslagen.
Detaljplanen tar inte ställning till framtida fastighetsindelning inom kvartersmark. Om en delning
av fastighet genomförs, kan servitut och gemensamhetsanläggningar behöva bildas inom
kvarteret.
Bildandet av nya fastigheter, servitut eller gemensamhetsanläggningar 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.

Ekonomiska frågor
Kommunstyrelsens inkomster och utgifter
Kommunstyrelsen kan få en intäkt om kommunen beslutar att avyttra markområdet som i
detaljplanen anges som båtupplag och långtidsparkering.
Kommunstyrelsen har bekostat planläggningskostnaderna för framtagandet av detaljplanen och
kan komma att belastas av ytterligare kostnader för planens genomförande.
Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för, samt bekostar, iordningställande av den
kvartersmark som i detaljplanen anges som båtupplag och långtidsparkering, samt eventuellt
för viss iordningställande av allmän platsmark. Dessa kostnader kan alternativt läggas på extern
aktör i samband med markförsäljning.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens inkomster och utgifter
Kommunens avdelning för stadsmiljö ansvarar för, samt bekostar, iordningsställande av
kvartersmark som i detaljplanen anges som snöupplag samt viss iordningställande av allmän
platsmark. Detta utgör en investeringskostnad för Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen,
MSF.
Ytterligare kostnader för genomförandet av detaljplanen kan läggas på MSF.
Kommunens avdelning för stadsmiljö svarar för drift- och underhållskostnader för allmän
platsmark: lokalgata, gång- och cykelväg samt naturmark. Stadsmiljö kommer därmed att få
ökade driftskostnader då hela Stathmosvägen tidigare hade enskilt huvudmannaskap.

Planekonomi
Planläggningsavtal har upprättats internt inom kommunen angående kostnaderna för
upprättande av detaljplan för området. Planavgift anses därmed erlagd.
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Kostnader för allmän plats
Kommunen bekostar projektering och utbyggnad av allmän plats med kommunalt
huvudmannaskap: gata, gång- och cykelväg, park och naturområde (på plankartan betecknad
GATA2, GC-VÄG, PARK och NATUR).
Traﬁkverket bekostar projektering och utbyggnad av allmän plats med statligt huvudmannaskap:
gata (på plankartan betecknad GATA).

Kostnader för kvartersmark
Kommunen bekostar iordningställande av mark, samt byggnation, inom kvartersmark.
Ersättning för nödvändiga marköverföringar, servitut med mera, bestäms i första hand genom
förhandling mellan berörda fastighetsägare. Överenskommelse om ersättning kan läggas
till grund för ansökan om fastighetsbildning. Om överenskommelse inte kan träﬀas kan
Lantmäteriet besluta om ersättning. Kostnader: Förrättningskostnader, anslutningsavgifter,
eventuellt pumpar, skyddsåtgärder, kostnader utbyggnad av allmän plats (gata, gcväg),
bullerplank, vibrationsåtgärder samt övriga kostnader för byggande av anläggningar och
byggnader.

Förättningskostnader
Förrättningskostnaderna beror på tidsåtgången och gällande förrättningstaxa.
Beträﬀande eventuella felaktigheter gällande servitut, bär Lantmäteriet kostnaden för rättelsen
endast i de fall uppenbart fel (skriv- eller räknefel) förekommit och som kan påvisas ha orsakats
av Lantmäteriet. I annat fall krävs ett nytt beslut 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 kontakta ledningsägarna.

Tekniska frågor
Gator
Genomförandet av detaljplanen innebär att Stathmosvägen byggs ut med tillhörande gång- och
cykelbana.

Vatten och avlopp
I anslutning till planområdet ﬁnns allmänna ledningar för vatten och spillvatten utbyggda.
Eventuell dricks- och spillvattenanslutning för blivande fastighet inom kvartersmark sker till det
allmänna ledningsnätet via ny förbindelsepunkt upprättas om 0,5 meter utanför fastighetsgräns.
Berörd fastighetsägare ska ansöka om att förbindelsepunkt upprättas hos kommunens VAavdelning. Beﬁntliga ledningar behålls i nuvarande lägen. Utöver eventuella servisledningar fram
till anslutningspunkt blir därmed ingen ut- eller ombyggnad nödvändig inom allmän platsmark.
Mark reserveras för att ytterligare VA-ledningar ska kunna anläggas i framtiden genom området.

46

dnr. 2018.1891

Samrådshandling, maj 2020
Detaljplan för Nynäshamn 2:23 m.ﬂ.

Dagvatten
Dagvattnet inom planområdet inﬁltreras och förväntas göra det även i fortsättningen efter
byggnation. Dagvattenhanteringen ska så långt som möjligt följa kommunens dagvattenpolicy
med lokalt omhändertagande av dagvatten. Dagvattnet behöver renas och fördröjas inom
kvartersmark. Se vidare planbeskrivningen under rubriken Dagvatten sid. 27-29. Kontrollmätning
av grundvattnet ska göras under och efter byggskedet. Exploatören står för kontrollmätning
och kostnad för densamma. Analyssvar för grundvatten ska skickats till Statens geologiska
undersökningar (SGU).

El, tele, bredband
Detaljplanen medför inte några förändringar för beﬁntliga ledningar.
Installationer inom kvartersmark för att tillgodose områdesförsörjning av el, tele och bredband
kommer att projekteras och förläggas av berörd fastighetsägare.

Fjärrvärme
Området är idag inte anslutet till ärrvärmenätet. Huvudman för ärrvärmenätet är Värmevärden
AB. För en eventuell anslutning till ärrvärmenätet ska fastighetsägaren kontakta Värmevärden
AB.

Byggnation
Bulleråtgärder
Några extra bulleråtgärder med avseende på närheten till väg 73 anses inte nödvändigt med
hänseende till planerad verksamhet i området.

Risk
Riskavstånd från väg 73, där det i dagsläget går traﬁk med farligt gods är inarbetat vid
framtagandet av plankartan.

Brandskydd
Berörd fastighetsägare ska redovisa att brandvattenförsörjningen är säkerhetsställd i samband
med bygglov. Sprinklers godkänns inte av kommunen om inte fastigheten anlägger eget
vattenmagasin. Tillträde för räddningstjänstens fordon är tillgodosett från kringliggande gator
och Stathmosvägen som går genom området.
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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

Nynäshamn 2:23

10 437 kvm för
båtuppställning och
långtidsparkering via
avstyckning till ny
fastighet.
15 kvm för snöupplag
via avstyckning till ny
fastighet
4 740 kvm för snöupplag till ny avstyckad fastighet.

Kalvö 1:18

Erhåller mark

Rättighet upphör/
bildas/omprövas
Servitut för GATA2
med enskilt huvudmannaskap avses
bildas med Kalvö 1:22
som härskande fastighet.

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 miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning
under medverkan av en arbetsgrupp med representanter från kommunala förvaltningar.

Nynäshamns kommun

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Upprättad maj 2020

Jaana Eberkvist
planarkitekt
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Maria Landin
planchef

dnr. 2018.1891

49

