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Sammanfattning
Nynäshamns stad växer stadigt och förtätningsintresset är stort både bland nya aktörer men även av 
redan befintliga fastighetsägare till villatomter inom stadsplanelagt område. Inom dessa fastigheter 
finns ett intresse för förtätning och kommunen behöver därför säkerställa att inga kulturmiljövärden går 
förlorade på grund av exploatering.

Naturen kring Hacktorp, Kullsta, Via, Vaktberget och Telegrafen kännetecknar väl skärgårdsstaden 
Nynäshamn. Området består av toppiga berg i dagen och höga tallar där husen får underordna sig 
naturen och anpassa sig till markens terräng. Syftet med detaljplanen är att genom att utföra en 
kulturmiljöinventering och analys över de gällande områdena kan eventuella kulturvärden tydliggöras 
och därmed även bevaras för framtiden. 

Området omfattas idag av stadsplan S1 som PO Hallman upprättade år 1915, förslaget är nu att utföra en 
ändring av den planen.

Kulturmiljöinventeringen av S1 kan vid ett upprättande av kulturmiljöprogram för hela Nynäshamns stad 
även utgöra ett underlag eller komplement till denna.
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Inledning och syfte
Inledning
Planbeskrivningen är ett vägledande dokument som anger förutsättningar och syftet med detaljplanen. 
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.

Gällande detaljplan (Stadsplan 1) som omfattas av området 1-6 (se kartbild sidan 1) vann laga kraft 
den 29 januari 1915. Med denna ändring fortsätter gällande detaljplan att gälla med undantag för de 
ändringar som föreslås. Detta innebär att prövningen i denna planprocess endast gäller de ändringar som 
föreslås och de fastigheter som omfattas av ändringen (se tabell sid 18).

Disposition
Första delen av planbeskrivningen utgörs av föreslagna ändringar och vilka konsekvenser och 
förutsättningar planarbetet medför. Planbeskrivningens andra del beskriver de olika områdenas karaktär 
och kulturhistoriska värden. 

Planhandlingar
Detaljplanen består av flera olika handlingar som ska läsas tillsammans. 
Förutom planbeskrivningen ingår:

• plankarta med bestämmelser
• fastighetsförteckning
• Kulturhistorisk inventering, analys och värdering av byggnader och miljöer.

Handlingarna finns tillgängliga hos miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Nynäshamns kommun.

Fastighetsförteckningen har upprättats av lantmäteriet.

Planunderlag
Kommunen har utfört en kulturhistorisk inventering, analysering och värdering av byggnader och miljöer. 
Den kulturhistoriska inventeringen är ett underlag till plankartans bestämmelser och planbeskrivningen.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att pröva möjligheten att införa skyddsbestämmelser för att 
säkerställa bevarande av kulturvärden. Efter klargörandet av kulturvärden skapas vidare ett underlag 
för hur ny bebyggelse kan planläggas och implementeras till den redan befintliga bebyggelsen. 
Grundmaterialet karaktäriserar och graderar rent konkret hur de kulturhistoriska värden som existerar i de 
gällande fastigheterna tar sig uttryck. Som hjälp för graderingen finns ett brett kart- och bildmaterial från 
olika tidsepoker. Det samlade materialet har använts som underlag för den kulturhistoriska analysen och 
bedömningen. Analysen har utmynnat i rekommendationer för bevarande eller hur ny bebyggelse inom 
den gällande fastigheten kan utformas.

Förslaget innebär ändringar i form av införande av bestämmelser av kulturvärden inom de olika områden 
som planen omfattar. Ändringen innebär att gällande fastighetsplan upphävs för de fastigheter som 
omfattas av de nya bestämmelserna. 
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Ändringen av den föreslagna detaljplanen bedöms överensstämma med gällande detaljplanens 
ursprungliga syfte, eftersom bebyggelsen är knuten till samma användningsområde som den 
ursprungliga detaljplanen anger. 

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 olika 
beslut.

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.

Bakgrund
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen fick 2017-11-01 i uppdrag av miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden att ta fram nya områdesbestämmelser för de ytor i Nynäshamns stad som 
omfattas av stadsplan S1. S1 upprättades av PO Hallman år 1915 och behöver revideras för att utgöra en 
grund för beslut angående eventuell förtätning och exploatering inom området.

Planens syfte och huvuddrag
Syftet med att genomföra en ändring av stadsplan 1 är att Nynäshamns kulturmiljöer skall förtydligas, 
skyddas och därmed lättare kunna utvecklas. Genom en aktualiserad kulturmiljöanalys över skyddsvärda 
byggnader och miljöer skapas riktlinjer och underlag för vidare planarbete och bygglovsprövningar. En 
ändring av detaljplan öppnar vidare upp för möjligheten att införa skyddsbestämmelser för att säkerställa 
ett bevarande av de kulturmiljövärden som identifierats vid kulturmiljöinventeringen inom varje område. 

Genom införande av skyddsbestämmelser av byggnader, hela fastigheter och områden kan den 
tidigare utformningen av olika stadsdelar bevaras och följa syftet med den ursprungliga detaljplan S1. 
Där beskriver PO Hallman att nya vägar och bebyggelse skall smälta in i landskapet och följa stadens 
topografi.

En detaljplan gäller tills den upphävs, ersätts eller ändras. Genom att genomföra en ändring av 
detaljplan har kommunen möjlighet att anpassa planen till nya förhållanden och hålla den aktuell utan 
att genomföra hela den lämplighetsbedömning som görs vid upprättande av en ny plan. Ändring av 
detaljplan styrs genom plan- och bygglagen och måste även rymmas inom syftet för den ursprungliga 
detaljplanen. Syftet med ändringen av detaljplan är att råda och säkerställa att utvecklingsprocessen vid 
exploatering inom givna områden sker med hänsyn och beaktande av byggnader och miljöers eventuella 
kulturvärden. Genom en ändring av detaljplan kan man klargöra vilka värden som skall skyddas och 
vilka bestämmelser som skall tillämpas för olika byggnader och områden. Ändring av detaljplan med 
tillhörande skyddsbestämmelser skall utgöra en grund för vidare ställningstagande vid bygglovsärenden 
och planprocesser. Reglering av eventuell nybyggnation eller annat ingrepp inom de gällande områdena 
prövas i samband med mark- eller bygglov.

Ursprunglig detaljplan S1 fortsätter att gälla parallellt med planändringen.



      dnr. 2017/0450                                  Samrådshandling, februari 2020
                                 Ändring av detaljplan för S1

8

Planförfarande
Ändring av detaljplan handläggs med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 4 kap.

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).
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ÖVERSYN AV S1
Delområden
2017-07-04

Befintlig byggnad

Figur 1. Planområde 1-6

Planområdet
Läge
Planområdet innefattar fyra stycken mindre områden och är beläget i den södra delen av Nynäshamns 
tätort. Bebyggelsen består till stor del av villabebyggelse som kommit till som egnahemsbostäder 
under 1900-talet. Lägesbeskrivning finns återgiven för varje separat del i inledningen på 
områdesbeskrivningarna.

Areal
Planområdets storlek är 
ca: 51 900 kmv.
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Planområdesändring
Fastigheterna Kullsta 3-5 belägna längs med Centralgatan i Kullsta tillhör dp 799 och utgår 
därför ur planen. Förändringen presenteras på kartbilden nedan.

Fastighet Kullsta 3-5 
tillhör Ädp 799 och utgår 
därför ur planområdet

Utvecklingsmöjligheter
Utvecklingsmöjligheter inom området kan med fördel ske vid Vikingavägen där gamla simhallen är 
belägen (fastighet Morkullan 10). Där finns även en närliggande obebyggd fastighet (Morkullan 1) som 
idag används som uppställningsplats för återvinningskärl. Även den fastighet där tennisklubben idag har 
sin verksamhet skulle vara lämplig för annan verksamhet om behoven förändras.

Inom detta område 
finns det bra 
utvecklingsmöjligheter.
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Markägoförhållanden
Nedan presenteras markägoförhållandet för de olika fastigheterna inom område 10-13.

Fastighet Area kvm Ägoförhållande

Klykan 47 854 Privatägd

Klykan 48 823 Privatägd

Klykan 49 900 Privatägd

Klykan 50 1751 Privatägd

Plinten 1 864 Privatägd

Plinten 2 897 Privatägd

Plinten 3 1185 Privatägd

Undulatorn 1 1030 Privatägd

Undulatorn 2 896 Privatägd

Undulatorn 3 915 Privatägd

Undulatorn 4 873 Privatägd

Undulatorn 5 895 Privatägd

Undulatorn 6 833 Privatägd

Undulatorn 7 853 Privatägd

Undulatorn 8 897 Privatägd

Undulatorn 10 839 Privatägd

Undulatorn 12 796 Privatägd

Undulatorn 13 987 Privatägd

Undulatorn 15 824 Privatägd

Undulatorn 16 704 Privatägd

Undulatorn 18 846 Privatägd

Undulatorn 19 844 Privatägd

Undulatorn 20 845 Privatägd

Undulatorn 21 874 Privatägd

Hållaren 1 810 Privatägd

Hållaren 2 832 Privatägd

Hållaren 3 768 Privatägd

Hållaren 4 813 Privatägd

Fastighet Area kvm Ägoförhållande

Hållaren 5 860 Privatägd

Hållaren 6 852 Privatägd

Hållaren 7 865 Privatägd

Hållaren 8 844 Privatägd

Hållaren 9 839 Privatägd

Hållaren 10 820 Privatägd

Malmtäppan 4 1465 Privatägd

Malmtäppan 5 1284 Privatägd

Malmtäppan 6 1281 Privatägd

Malmtäppan 7 1448 Privatägd

Malmtäppan 8 1499 Privatägd

Malmtäppan 9 1600 Privatägd

Malmtäppan 13 995 Privatägd

Malmtäppan 14 828 Privatägd

Malmtäppan 15 1290 Privatägd

Malmtäppan 20 869 Privatägd

Morkullan 1 1059 Nynäshamns 
kommun

Morkullan 2 878 Privatägd

Morkullan 3 719 Privatägd

Morkullan 4 670 Privatägd

Morkullan 5 834 Privatägd

Morkullan 6 1344 Privatägd

Morkullan 7 1000 Privatägd

Morkullan 8 757 Privatägdj

Morkullan 9 860 Ancama Bostads-
rättsförening

Morkullan 10 2644 Nynäshamns 
tomtutv. AB
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Fastighet Area kvm Ägoförhållande

Elefanten 3 1580 Privatägd

Elefanten 4 958 Privatägd

Elefanten 5 1026 Privatägd

Elefanten 6 1025 Privatägd

Elefanten 7 1001 Privatägd

Elefanten 8 998 Privatägd

Elefanten 9 902 Privatägd

Elefanten 10 765 Privatägd

Elefanten 11 970 Privatägd

Fastighet Area kvm Ägoförhållande

Elefanten 14 814 Privatägd

Elefanten 17 1197 Privatägd

Elefanten 18 1006 Privatägd

Elefanten 19 1055 Privatägd

Elefanten 20 1299 Nynäshamn 
Bygg o hus AB

Elefanten 21 938 Nynäshamns 
tennisklubb

Elefanten 22 2455 Privatägd

Mården 2 1025 Privatägd
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Tidigare ställningstaganden
Regionala beslut 
Riksintressen
Planområdet ingår i ett sammanhängande stråk för riksintresset rörligt friluftsliv i Stockholms 
yttre skärgård. Riksintresseområden för rörligt friluftsliv skall skyddas mot åtgärder i mark- 
och vattenområden som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön och omfattas dämed av 
bestämmelserna i 1, 2 och 3 §§ 4 kapitlet Miljöbalken. Riksintresset utgör dock inget hinder för 
utveckling av befintlig tätort enligt samma lag.

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen
Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (2018:10) beskriver att ny bebyggelse 
skall utvecklas i närhet till redan befintlig bebyggelse. För att bebyggelseutvecklingen skall 
tillfogas på ett hållbart sätt, skall den dock alltid ta hänsyn till platsens historia och karaktär. 

Kommunala beslut
Översiktsplan
I Översiktsplanen för Nynäshamns kommun antagen av kommunfullmäktige 17 oktober 
2012 beskrivs det att staden skall erbjuda ett varierat utbud av boende och att utveckling av 
verksamheter och bostäder skall lokaliseras i nära anslutning till redan befintlig bebyggelse. 
Vid planering av nya bostäder skall kulturmiljön på platsen väga tungt, i synnerhet vid 
riksintresseområden. Kulturmiljön skall lyftas fram som en resurs och på så vis göra områden 
mera attraktiva. Genom denna ändring av detaljplan synliggörs platsens kulturvärden på ett 
konkret sätt och ny bebyggelse kan tillföras där planen så tillåter.

Fördjupad översiktsplan
I den fördjupade översiktsplanen (FÖP 2017) för Nynäshamns stad, antagen av 
kommunfullmäktige den 11 juli 2017 påtalas att kulturmiljöer skall inventeras före planläggning 
av ett område. Planen beskriver även att kulturmiljöer som belyser människors liv, erfarenheter 
och historia skall lyftas fram.  Ny bebyggelse skall ta hänsyn till redan befintlig så att kulturvärden 
på platsen bevaras, förstås och förstärks. En ändring av detaljplan kan här förtydliga platsens 
historia ytterligare och medverka till ett bevarande och utvecklande av höga kulturmiljövärden.

Planen beskriver också att naturen inom område 1-6 sidan 76 karakteriseras av det som kännetecknar en 
skärgårdsstad. Här finns kuperad terräng med höga tallar, och berg i dagen. Bebyggelsen har anpassats 
till naturen på platsen och förtätning inom området skall ske på liknande sätt. Området skalls ses som ett 
komplemnet till stadskärnan och förtätning kan ske där platsen så tillåter.

Miljöbedömning
Kommunen bedömmer att behov inte finns för en miljökonsekvensbeskrivning i detta fall, eftersom 
tillägget till aktuell plan inte kommer att medföra några förändringar som påverkar miljön i negativ 
riktning. Ett genomförande av ändring av detaljplan kommer därmed inte att medföra någon betydande 
miljöpåverkan enligt 4 kap 34§ PBL eller 6 kap 11-18§§ MB.
 
Gällande detaljplaner 
För området gäller detaljplan S1 fastställd 29 januari år 1915.



      dnr. 2017/0450                                  Samrådshandling, februari 2020
                                 Ändring av detaljplan för S1
13

Förutsättningar och processgång
Värderings- och analysmodell
Riksantikvarieämbetet har utarbetat en värderingsmodell utefter fil dr Axel Unnerbäcks bok 
”Kulturhistorisk värdering av bebyggelse”. Systemet är uppbyggt utefter olika kulturhistoriska 
värdekriterier indelade under dokumentvärden och upplevelsevärden, dessa värden kan sedan 
kompletteras med förstärkande motiv. Värdet kan preciseras som högt eller endast anges.

Dokumentvärden är värden som berättar om en byggnads eller en miljös historia. 
För att vidare precisera dokumentvärdet delas det in i ett antal underrubriker så som 
samhällshistoriskt, socialhistoriskt, arkitekturhistoriskt, byggnadshistoriskt, personhistoriskt, 
byggnadsteknikhistoriskt samt teknik- och industrihistoriskt värde. 

Upplevelsevärden berättar om den arkitektur eller miljö som är karaktäristisk för just den 
byggnaden eller platsen. Undergrupperna är: symbolvärde, miljöskapande värde, identitetsvärde, 
kontinuitetsvärde, konstnärligt värde, patina och arkitektoniskt värde.

Förstärkande motiv: pedagogiskt värde (tydlighet), autenticitet (äkthet), sällsynthet, 
representativitet och kvalitet.

Värdering av bebyggelse inom område 1-6
Ovanstående värderings- och analysmodell har använts vid värderingen av bebyggelsen 
inom S1:ans områden. Som grund för denna värdering ligger en mängd bilder från olika 
bebyggelseinventeringar under årens lopp. Äldre bilder har jämförts med nytagna bilder för att 
på så vis se förändringar som skett över tid. Denna inventering har även kompletterats av okulär 
besiktning av hela gatu- och gårdsmiljöer på plats då det har krävts. Värderingen är lokal och 
omfattar endast byggnadens värde i Nynäshamns landskap och stadsrum.

Den kulturhistoriska utredningen för varje område återfinns i sin helhet som en bilaga till 
planbeskrivningen. 

Konsekvenser

Markförhållanden 
Ändringen av detaljplan innebär införande av egenskapsbestämmelser för kvartersmark, riv-
ningsförbud, skydd av kulturvärden och varsamhet. Markanvändningen inom de olika områdena 
kommer att gälla enligt den ursprungliga detaljplanen där inget annat föreslås. 

Bebyggelse
Ändringen av detaljplan medverkar till att säkerställa och belysa kulturmiljövärdet inom olika bebyggel-
seområden. Genom att införa riktlinjer och bestämmelser för rivningsförbud, skydd av kulturmiljövärden 
och varsamhet skapas möjlighet att se olika historiska tids- och bebyggelseepoker i staden. 
Bestämmelserna finns preciserade i både plankarta och planbeskrivning.
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Bedömning av miljöpåverkan
Kommunens bedömning är att ett genomförande av ändring av detaljplan inte kommer att medföra 
någon betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34§ PBL eller 6 kap 11-18§§ Miljöbalken (1998:808). En 
miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte upprättas.

Ekonomiska frågor

Kommunekonomisk fråga
Kommunen har rätt att besluta om ändrad markanvändning, men en fastighetsägare har samtidigt en 
principiell rätt till pågående markanvändning. Om fastighetsägaren förhindras att fortsätta använda 
marken på samma sätt som tidigare uppstår en ersättningssituation. Rätten för fastighetsägare och 
andra sakägare att få ersättning eller kunna kräva inlösen till följd av beslut enligt plan- och bygglagens 
fjortonde kapitel. Om skyddsbestämmelserna innebär att den pågående markanvändningen avsevärt 
försvåras, det vill säga att marknadsvärdet minskas med mer än 10% som är en kvalifikationsgräns, 14 kap 
24 § PBL (2010:900).

Det kan alltså uppstå en ersättningssituation för kommunen vid ändring av detaljplan S1. 
Ersättningskravet kommer då att baseras på skillnaden mellan bestämmelser i detaljplan S1 och 
bestämmelserna i ändring av detaljplan S1. 

Planförslag
Sammanfattning av planförslaget

Syftet med detaljplanen är att genom att utföra en kulturmiljöinventering och analys över de gällande 
områdena kan eventuella kulturvärden tydliggöras och därmed även bevaras för framtiden. Planförslaget 
tydliggör även lämpliga områden för ytterligare exploatering.

Kulturmiljöinventeringen av S1 kan vid ett upprättande av kulturmiljöprogram för hela Nynäshamns stad 
även utgöra ett underlag eller komplement till denna.

Planbestämmelser

Allmänna platser
Markens anordnande och vegetation.
Egenskapsbestämmelser för allmänplatsmark regleras genom 4 kap. 8 § st 2 st. PBL (2010:900).

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark 
Egenskapsbestämmelser för kvartersmark regleras genom 4 kap. 11 §1 st 1 st. PBL (2010:900).

Utnyttjandegrad
Största byggnadsytan är 20 procent av fastighetsarean, utom de fastigheter som har e100- bestämmelse.
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Skydd av kulturvärden

• q1  Fastigheten får inte styckas av. Landskapets och bebyggelsemiljöns karaktärsdrag ska beaktas och 
gårds- och bebyggelsestruktur skall vårdas och bevaras. Ändrad lovplikt, lov med villkor gäller inom 
fastigheten så som exempelvis uppförande av komplementbyggnader, byggnadsverk och installation 
av solpaneler och värmepumpar. Parkeringsplats för en och tvåbostadshus är ej lovpliktig inom 
egen fastighet om parkeringsplatsen uteslutande är avsedd för fastighetens behov. Anordningar för 
säkerhet skall placeras ej synliga från gatan. Ursprungligt fasadmaterial och färgsättning ska bevaras. 
Anordningar för säkerhet ska placeras ej synliga från gatan. Förstukvistar får ej byggas in och stora 
altaner och trädäck ska undvikas runt bebyggelsen. Vid behov skall byggnaden restaureras med 
ursprungliga tekniker och material. Fönster och dörrar ska i möjligaste mån bevaras. Nya dörrblad 
eller fönster ska vid behov bytas ut mot kopior av ursprunglig dörr eller fönster. Huvudbyggnaden får 
inte byggas om utvändigt eller rivas 4 kap 16§ 2,3,4,5 st PBL (2010:900).

• k1 Äldre gårds- och bebyggelsestruktur ska i möjligaste mån vårdas och bevaras. Väl avvägda 
förändringar och tillägg på huvudbyggnad kan genomföras om den anpassas till den befintliga 
byggnaden och omgivningens karaktär. Husets volym från gatan bör inte ändras och huvud-
byggnadens takvinklar och material bör inte förvanskas. Små karaktäristiska takkupor bör få vara 
kvar i sitt ursprungsskick och även ursprungliga fönster och dörrar bör i möjligaste mån bevaras. Nya 
dörrar och fönster ska anpassas till byggnadens ålder och karaktär. Ny bebyggelse bör anpassas och 
underordna sig redan befintlig. Förändringar som innebär återställande av redan förvanskad byggnad 
medges 4 kap 16§ 2 st PBL (2010:900).

• k2 Husets synliga volym mot gaturummet bör vid ändring anpassas till redan befintlig bebyggelse på 
platsen. Äldre bebyggelse och gårdsstrukturer bör behandlas varsamt. Takvinklar och materialval bör 
väljas varsamt. Nya takkupor eller ombyggda kupor bör vara välproportionerade utifrån byggnaden. 
Ändringar och tillägg bör utföras i harmoni med redan befintlig bebyggelse 4 kap 16§ 2 st PBL 
(2010:900).

Administrativa bestämmelser

Genomförande
Genomförandetiden är 15 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. 

Utökad lovplikt
Utökad lovplikt gäller inom q1 -bestämmelsen (se ”Skydd av kulturvärden”  högre upp på sidan). Syftet 
med utökad lovplikt är att genom införande av skyddsbestämmelser av byggnader, hela fastigheter och 
områden, undvika att höga kulturmiljövärden förvanskas.

Organisatoriska frågor

Tidplan
Detaljplanen har upprättats enligt standardförfarande enligt PBL (2010:900).
För detaljplanen gäller följande tidplan:

Samråd  1:a kvartalet 2020
Granskning 2:a kvartalet 2020
Antagande 3:e kvartalet 2020
Laga kraft 3:e kvartalet 2020 
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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 15 år från det datum planen vinner laga kraft.

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

Ekonomiska frågor

Planekonomi
Planarbetet bekostas av Nynäshamns kommun.

Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsägare
Fastighet- och markägoförhållanden (se tabell på sid 11-12).

Fastighetsplan
Planområdet berörs av ursprunglig fastighetsplan för stadsplan S1. Ändringen av detaljplan medför att de 
fastigheter som ändringen berör, kommer vid laga kraft, att utgå ur den ursprungliga fastighetsplanen för 
detaljplan S1 och omfattas av den nya detaljplanen.

Fastighetsbildning
Ändringen av detaljplan medför ingen ny fastighetsbildning.

Uppdrag, organisation och avgränsning

Ändring av detaljplan
Arbetet med ändring av detaljplan har skett på uppdrag av Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden. 
Ändring av detaljplanen har upprättats av Nynäshamns kommuns miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med representanter från kommunala 
förvaltningar.

Ändring av detaljplan avgränsas endast till att gälla Stadsplan S1:s geografiska delområden 1-6.
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Nationella, regionala och kommunövergripande lagar och mål

Det finns fyra nationella mål uppsatta sedan 2014 som berör kulturmiljön nationellt. Regering och riksdag 
har även kommit fram till att dessa mål skall vara ledande på regional och kommunal nivå.

• Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas.
• Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön.
• Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser.
• En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i 
samhällsutvecklingen.

Bindande juridiskt skydd av kulturmiljöer regleras genom kulturmiljölagen (KML), Miljöbalken (MB) och 
Plan- och bygglagen (PBL). Utifrån dessa lagar skapas sedan detaljplaner, eller som i detta fall en ”ändring 
av detaljplan”.

Kulturmiljölagen reglerar hantering av exempelvis kyrkor, fornlämningar, byggnadsminnen och handel 
med kulturföremål men även ortsnamn hamnar under denna lag. Lagen syftar till att säkerställa allas rätt 
till sitt ursprung och sin historia. Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller ombyggnation ska nya 
byggnader på ett lämpligt sätt utformas och placeras med hänsyn till de kulturmiljövärden platsen redan 
besitter. 

Miljöbalken reglerar bestämmelser angående riksintressen, miljöhänsyn, kulturreservat och kulturmiljöer. 
Lagen syftar till att säkerställa allas rätt till en god och hälsosam miljö och att värna om och skydda 
värdefulla kulturmiljöer.

Plan- och bygglagen reglerar planläggning av olika byggnationer, mark och vattenområden. Lagen 
innehåller även ett antal paragrafer som berör kulturmiljöfrågor med riktlinjer för hur vi skall förhålla oss 
till och skydda olika kulturmiljövärden så som förvanskningsförbud och bevarande av särskilt intressanta 
byggnader och/eller miljöer.

Riksantikvarieämbetet har utarbetat en värderingsmodell utefter Axel Unnerbäcks bok ”Kulturhistorisk 
värdering av bebyggelse”. Systemet är uppbyggt utefter olika kulturhistoriska värdekriterier indelade 
under dokumentvärden och upplevelsevärden, dessa värden kan sedan kompletteras med förstärkande 
motiv. Värdet kan preciseras som högt eller endast anges.

Hur berör detaljplanen dig?
Konsekvenser för berörda fastighetsägare och rättighetshavare med flera redovisas i tabell på sid 19. För 
mer information hänvisas till avsnittet ”Värdering av bebyggelse” på sid 18.

Sakägare 
Berörda sakägare är de som ingår i tabellerna blå, grön och gul på sid 19.
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Värdering av bebyggelse inom detaljplan S1

Värderingsprocess
Värderings- och analysmodell på sidan 13 har använts vid värderingen av bebyggelsen inom S1:ans 
områden. Som grund för denna värdering ligger en mängd bilder från olika bebyggelseinventeringar 
under årens lopp. Äldre bilder har jämförts med nytagna bilder för att på så vis se förändringar som skett 
över tid. Denna inventering har även kompletterats av okulär besiktning av hela gatu- och gårdsmiljöer 
på plats då det har krävts. Värderingen är lokal och omfattar endast byggnadens värdering i Nynäshamns 
landskap och stadsrum.

Värderings- och analysmodell
Värderings och analysbeskrivning (se sidan 13).

Skyddsklasser
Det finns tre skyddsklasser för byggnaderna inom planen, klass q1 som är fastigheter med 
särskilt högt kulturhistoriskt värde (blå), klass k1 som är fastigheter med högt kulturhistoriskt 
värde (gröna) och klass k2, fastigheter med ett visst kulturhistoriskt värde (gula). De olika 
skyddsklasserna preciseras nedan.
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Kulturvärden inom området
Som grund för Ändringen av detaljplan S1 har en kulturhistorisk inventering och utredning genomförts 
av kommunen. Utredningen beskriver olika byggnader och miljöers kulturhistoriska värde. Föreslagna 
planbestämmelser som införs med syftet att skydda och bevara värdefulla kulturmiljövärden baseras på 
resultatet av utredningen. Utredningen ligger som en egen del (längst bak) i planbeskrivningen. Det är 
tre olika skyddsklasser och de presenteras med färg och beskrivning på sidan 18 i planbeskrivningen. Här 
nedan redovisas vilken skyddsklass varje fastighet har. De fastigheter som tabellen på sid 10-11 redovisar 
men som ej är representerade här nedan berörs inte av planändringen. 

Gul skyddsklass

Klykan 50

Plinten 2

Plinten 3

Undulatorn 1

Undulatorn 4

Undulatorn 5

Undulatorn 6

Undulatorn 8

Undulatorn 12

Undulatorn 13

Hållaren 3

Hållaren 8

Malmtäppan 14

Malmtäppan 15

Malmtäppan 20

Elefanten 4

Elefanten 5

Elefanten 8

Elefanten 9

Elefanten 10

Elefanten 11

Morkullan 6

Morkullan 9

Blå skyddsklass

Nynäshamn 2:1

Elefanten 19

Morkullan 2

Malmtäppan 6

Grön skyddsklass

Undulatorn 2

Undulatorn 3

Undulatorn 10

Undulatorn 15

Undulatorn 16

Undulatorn 18

Undulatorn 19

Undulatorn 20

Undulatorn 21

Hållaren 1

Hållaren 2

Hållaren 4

Hållaren 5

Hållaren 6

Hållaren 7

Hållaren 9

Hållaren 10

Klykan 47

Klykan 48

Grön skyddsklass

Elefanten 3

Elefanten 6

Elefanten 7

Elefanten 18

Elefanten 20

Malmtäppan 4

Malmtäppan 5

Malmtäppan 7

Malmtäppan 8

Malmtäppan 9

Malmtäppan 13

Mården 2

Morkullan 1

Morkullan 4

Morkullan 5

Morkullan 7

Morkullan 10
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Naturvärden inom planområdet
Träd
Många djur- och växtarter trängs undan när en stad växer fram. Från ett naturtillstånd omvandlas 
ett område till hårdgjorda ytor med byggnader och mindre grönområden som ofta ur ett biologiskt 
mångfaldsperspektiv sköts på ett felaktigt sätt (t.ex. genom allt för intensiv gräsklippning eller plantering/
insådd av främmande träd och växtarter). En stor del av den biologiska mångfalden är beroende av träd 
och annan växtlighet. Stadens negativa inverkan på djurlivet kan till viss del kompenseras genom att träd 
av olika arter och storlekar får finnas kvar. 

I Nynäshamns tätort är ek (Quercus robur) och tall (Pinus sylvestris) några av de mest betydelsefulla 
träden för den biologiska mångfalden. Exempelvis kan en enskild ek under sin livstid utgöra livsmiljö 
för över 1000 arter. Vissa rödlistade/hotade arter är helt beroende av gamla träd. Det är viktigt 
att träd i tillräckligt antal finns kvar och att de står tillräckligt nära varandra för att kunna utgöra 
spridningskorridorer inom och genom staden. Runt skyddsvärda träd bör dessutom ingen markpåverkan 
ske; en tumregel är att ingen markpåverkan eller byggnation bör ske inom 15× stamdiametern på trädet. 
Ett träd med diametern 0,5 meter omges alltså av en cirkelformad skyddszon med en radie på 7,5 meter 
(15 × 0,5 = 7,5 meter).

Träd utför även ekosystemtjänster åt stadens invånare. De påverkar det lokala klimatet genom skuggning, 
luftrening och bullerdämpning. Träd, särskilt gamla och grova, erbjuder också estetiska och sociala 
värden. Dessa värden, tillsammans med de biologiska värdena, är i praktiken oersättliga och försvinner i 
samma stund som ett gammalt träd tas ner.

De träd som skall skyddas enligt planförslaget är de träd som har en stamdiameter på 50 cm eller mer, 
mätt 1,3 meter ovan mark. Marklov för trädfällning kommer att gälla inom hela planområdet. Träd med en 
stamdiameter på 50 cm eller mer mätt 130 cm ovan mark, får endast fällas om det är sjukt eller utgör en 
säkerhetsrisk. Riskbedömning skall alltid utföras av en sakkunnig inom området. 
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Områdesbeskrivning
Norra delen av Nynäshamn

delområde 1-6

Kartområde 1

Kartområde 2

Kartområde 3 Kartområde 4

Kartområde 5 Kartområde 6
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Inledning
Bakgrund
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har 2017-11-01 fått i uppdrag av miljö- och samhälls-
byggnadsnämnden att genomföra en ändring av detaljplan för de fastigheter i Nynäshamns stad som 
omfattas av stadsplan S1. S1 behöver revideras för att utgöra en grund för beslut angående eventuell 
förtätning och exploatering inom området. Syftet med ändringen av detaljplanen är att klargöra vilka 
kulturhistoriska värden som råder inom området, för att vidare skapa ett underlag för hur ny bebyggelse 
kan planläggas och implementeras till den redan befintliga. Grundmaterialet karaktäriserar och graderar 
rent konkret hur de kulturhistoriska värden som existerar i de gällande fastigheterna tar sig uttryck. Som 
hjälp för graderingen finns ett brett kart- och bildmaterial från olika tidsepoker. Det samlade materialet 
används som underlag för den kulturhistoriska analysen och bedömningen. Analysen utmynnar därefter i 
rekommendationer för utformningen av ny bebyggelse inom den gällande fastigheten.

Historik
Trakten runt Nynäshamn var fram till slutet av 1800-talet ett glest befolkat område. Här låg Nynäs gods 
med sina torp utspridda över ägorna. I mitten av 1800-talet väcktes dock intresset för trakten med sin 
närhet till havet och den naturliga hamnen. Närheten till huvudstaden gjorde platsen än mer intressant. 
Stockholm var i stort behov av en isfri hamn och Nynäshamns hamnförhållanden var ur den synpunkten 
mycket goda. Förutsättningen för att hamnen skulle gå att använda på ett bra sätt var dock att det 
byggdes en järnvägsförbindelse mellan Nynäshamn och Stockholm så man på ett lämpligt sätt skulle 
kunna transportera gods till och från staden. Herman Sandberg drev flitigt frågan under andra delen av 
1800-talet och det debatterades livligt om hamnens eventuella vara eller icke vara i Stockholmspressen. 
Stockholmarna var rädda för att Nynäshamn som plats skulle bli så väletablerad om planerna med både 
hamn och järnväg skulle bli verklighet att huvudstaden skulle mista sin storhet inom handel och sjöfart 
till förmån för Nynäshamn. 

1892 köptes Nynäs gods upp av professor Hjalmar Sjögren som också han hade stora planer för 
Nynäshamn. Sjögren drev frågan vidare angående järnvägens etablerande vilken senare fick 
genomslagskraft. Järnvägen började byggas 1898 och stod klar 1901, även hamnens utbyggnad för 
direkta ångbåtsförbindelser startade 1898. Sjögren är även grundare till stadens uppbyggnad och 
struktur då han formade den första stadsplanen i slutet på 1800-talet. Staden delades in i tre delar; med 
industri i norr, handel och bostäder i mitten och bad och rekreation i söder. 

Nuvarande stadsplan S1 fastställdes 1915 och gjordes av Per Olof Hallman, en känd arkitekt och senare 
stadsplanerare. Hallman har gjort stadsplaner för många svenska städer, bland annat Kalmar, Kiruna, 
Sigtuna och delar av Stockholms innerstad. Hallman byggde vidare på idén om indelningen av staden i 
tre områden och lät planen formas efter topografin och de då förhärskande idéerna om trädgårdsstaden. 
Begreppet trädgårdsstaden kommer ursprungligen från England där (Garden city) benämner ett samhälle 
med blandad småskalig bebyggelse som huvudsakligen består av radhus och småhus men även lägre 
flerfamiljshus är inkluderade. 

Trädgårdarna runt husen var ofta relativt stora nyttoträdgårdar som delvis försörjde de boende med den 
frukt och de bär som man behövde under året. De första stadsplanerna har format stadens struktur som 
följer topografin med de bevarade hällmarkerna som vittnar om Nynäshamn som skärgårdstad. Även de 
stora trädgårdarna som omger bebyggelsen är avgörande för hur vi uppfattar stadens identitet. Många 
städer under 1800-talet utformades som raka strikta stenstäder. 
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Hallman ansåg dem stela, ogästvänliga och att de rent 
estetiskt saknade någon slags hemkänsla, han menade 
vidare att de inte var avsedda för människor att växa upp 
och leva i. I Nynäshamn fick bebyggelsen istället från 
början underordna sig naturen och försiktigt integreras 
bland hällmarkerna med sin tallskog. Hallman föredrog 
den orörda naturen och menade att stadens bebyggelse 
skulle utformas med hänsyn och respekt för landskapet. 
Hans planering och arkitektur följer naturens naturliga 
utformning med slingrande gator vilket skapar en naturlig 
pittoresk miljö. Hallman menade att städer skulle skapas 
med tanke på trivsel för de som bor i området och inte 
med med hänsyn till de som eventuellt vill hitta lätt när de 
turistar där. Hallmans stadsplan gäller i vissa delar än idag 
och är fortfarande avgörande för vad som uppfattas som 
Nynäshamns stad.

Trädgårdsstaden
I den fördjupade översiktsplanen för Nynäshamns stad 
antagen av kommunfullmäktige 11 juli 2017 står det 
beskrivet att den fortsatta utvecklingen av staden ska 
bygga vidare på de kvaliteter och grundtankar som finns 
i Hallmans plan men uppdateras till morgondagens 
krav. Utvecklingen av Nynäshamns stad ska bidra till 
småstadskaraktären med en låg och tät bebyggelse, småskalig kvartersstruktur, attraktiva offentliga 
miljöer och en blandning av bostäder och verksamheter.

En viktig utgångspunkt vid utvecklingen av ny bebyggelse är att de tillägg som görs ska upplevas som ett 
positivt tillskott till staden och en förstärkning av det befintliga. Nya hus och anläggningar ska anpassas 
till sin omgivning, det behöver inte betyda att nya byggnader måste se ut precis som de gamla, tvärtom 
kan de ha ett helt annat uttryck men utformningen görs med hänsyn till det befintliga. Byggnadshöjden 
hålls enligt (föp 2017) generellt till tre till fyra våningar. Högre hus kan dock vara lämpliga på platser där 
omgivningen tål det, det kan till exempel vara ett sätt att accentuera höjdskillnader. 

Nynäshamn har en kuperad terräng och topografin ska vara tydlig, höjderna ska vara synliga i landskapet 
och samtidigt ge utblickar över staden och havet. Enligt grönstrukturplanen för Nynäshamns kommun 
antagen av kommunfullmäktige 14 november 2017 skall den naturliga topografin göra sig påmind även 
i framtiden och grönska ska vara ett förekommande inslag i staden genom parker, skogspartier, privata 
trädgårdar och alléträd längs gatorna. Nynäshamn blev köping år 1911 och stad 1946, den nuvarande 
kommunindelningen med centralorten Nynäshamn och socknarna Sorunda och Ösmo bildades 1974.

Bild: Wikipedia, P O Hallman år 1891



      dnr. 2017/0450                                  Samrådshandling, februari 2020
                                 Ändring av detaljplan för S1
24

1. Hacktorp
Nynäshamn anlades av Hjalmar Sjögren år 1901, dåvarande ägaren till Nynäs gods. Sjögren är även 
grundare till stadens uppbyggnad och struktur då han formade den första stadsplanen i slutet 
på 1800-talet. Staden delades in i tre delar; med industri och arbetarbostäder i norr, handel och 
egnahemsvillor i mitten och bad, rekreation och finare societetsvillor i söder. 

Stadsplan S1 är ritad av Per Olof Hallman och antogs år 1915. Planen bygger vidare på Sjögrens 
teorier om Trädgårdsstad där låg bebyggelse med i huvudsak villor och radhus dominerar, men även 
låga flerfamiljshus med en maxhöjd på två våningar plus vindsvåning föreslogs. Många städer under 
1800-talet utformades som raka strikta stenstäder vilka Hallman ansåg inte var avsedda för människor 
att växa upp och leva i, han ansåg dem stela och ogästvänliga, han menade att de rent estetiskt saknade 
någon slags hemkänsla. Han förespråkade istället att bebyggelsen i Nynäshamn från början skulle 
underordna sig naturen och försiktigt integreras bland hällmarkerna med sin tallskog. 

Hallman föredrog den orörda naturen och menade att stadens bebyggelse skulle utformas med hänsyn 
och respekt för landskapet. Hans planering och arkitektur följer naturens naturliga utformning med 
slingrande gator vilket skapar en naturlig pittoresk miljö. Hallman menade att städer skulle skaps med 
tanke på trivsel för de som bor i området och inte med hänsyn till de som eventuellt vill hitta lätt när de 
turistar där.

Kungliga Telegrafverkets verkstad flyttades från Stockholm till Nynäshamn 1912-1913. Verksamheten 
blev den största arbetsgivaren i Nynäshamn och lät även bygga egna bostäder åt sina anställda. 
Arbetarbostäderna byggdes på 1910-talet och inrymde allt från en till åtta lägenheter varav de flesta var 
små lägenheter med endast ett rum och kök. Standarden var ofta låg och man tror att detta föranledde 
att hyresgästföreningen bildades i Nynäshamn.

Telegrafverkets verkstad i färdigt skick. Kontoret var en byggnad i två våningar.
Bild: Nynäshamns biblioteks bildarkiv
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Delområde 1: Fastigheterna Klykan, Plinten och Undulatorn

Område Hacktorp ligger i den norra delen av 
staden som från början var ämnad för industrier 
och arbetarbostäder.

Hacktorp omfattas bl.a. av fastigheterna klykan, 
Plinten och Undulatorn. Området består av äldre 
villabebyggelse från början av 1910-talet med 
tidstypiska mindre arbetarbostäder för Kungliga 
Telegrafverkets verkstad och är uppförda av Nynäs 
villastad AB. Området kompletteras även efterhand 
med egnahemsbostäder.

I slutet av 1800-talet bildades egnahemsrörelsen i Sverige vilket även avspeglade sig i Nynäshamn, 
rörelsen uppmuntrade att även arbetarklass skulle ha möjlighet att äga sin egen fastighet och en bit 
mark. Här fick man möjlighet att ta ett bostadslån till lägsta tänkbara ränta, ett så kallat egnahemslån, 
för att på så vis skapa förutsättningar för vanliga arbetare att ha råd att skaffa sig en egen fastighet. När 
företagandet och industrialismen växte i Nynäshamn blev även behovet av bostäder större och större och 
i och med att staden byggdes ut med olika områden och vägar kunde fler och fler köpa sin egen tomt och 
uppföra ett hus.

Detta visar sig också i detta område som kompletterades efterhand med egnahemsbostäder under 
1930-talet från bland annat Svenska Trähus, Boro- och Myresjöhus. Området Klykan och Plinten gränsar 
i norr till ett villaområde som på 1960-talet expanderade i utkanterna, det som tidigare varit obebyggd 
mark bebyggdes med ett tätbebyggt radhusområde med för den tiden karaktäristisk arkitektur med 
lådliknande huslängor och pappklädda pulpettak. Husen är ritade av ingenjör Yngve Johansson och 
uppförda av Nya Asfalt AB. I övrigt omsluts området av en villabebyggelse med en del ganska stora 
tomter. 

Bild: Nynäshamns kommun, Televerket lät i början på 1900-talet bygga ett antal arbetarbostäder till sina 
anställda. Denna typ av bostad kallades för ”stugan” och var ett enfamiljshus. Bilden t.v. är tagen år 1974 
och bilden t.h. år 2018.
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Karaktär
Televerket lät i början på 1900-talet bygga ett antal arbetarbostäder till sina anställda. Den mindre 
typen av byggnad kallades för ”stugan” och var ett enfamiljshus. Huset har tidstypiska detaljer för den 
nationalromantiska stilen med spröjsade fönster som har åtta små rutor i varje fönsterbåge. Taket är ett 
ganska brant sadeltak där entrédelen på en del av husen är något flackare, takets beklädnad är enkupigt 
lertegel. Förstukvisten är öppen med ett räcke av trä. Fasaden är klädd med liggande enkelfasspont 
där man kan anta att hörnen är gerade då detta byggnadssätt var brukligt då huset byggdes. Mellan 
våningsplanen har panelen fått en midja med liggande brädor och längst ner där träpanelen möter 
sockeln har fasaden en vattbräda med en lutande trälist för att skydda sockeln mot regn och fukt. Husets 
grundmur har tidstypisk spritputs. De större modellerna av hus är byggda i samma stil men är invändigt 
inredda med flera olika lägenheter för att rymma flera familjer.

Övriga friliggande bostäder inom området är uppförda mellan år 1915-1940. Husen avspeglar 
tidstypisk bebyggelse för tidsperioden och är av varierande slag. Flertalet av dem består av så kallade 
kataloghus bl.a från Boro-, Skagerviks- och Svenska-trähus AB. Byggnadernas ytskikt består av, spritputs, 
träpanel eller eternitplattor. Många av dem är även omgjord i nyare stil med material så som till 
exempel mexitegel. Taken är till stor del belagda med tidstypiskt plåttak eller lertegel men även nyare 
fasadmaterial som betongtegel finns representerade. Husen är placerade ganska nära gaturummet där 
framsidan i stort sett utgör plats för en prydlig entré, infart och bil, baksidan utgör istället den privata 
större tomten ofta inbäddad av grönska för minskad insyn.

Kulturhistoriskt värde

Byggnadsvärde
Kungliga telegrafverket är ett av Nynäshamns genom tiderna största företag och har satt stora 
avtryck i och omkring staden. Nynäshamns Villastad fick i uppdrag av företaget att uppföra ett antal 
arbetarbostäder till de anställda vilket gör att fastigheterna är en del av industrimiljön som helhet 
och inger därför ett högt industrihistoriskt värde. Ingenjör Victor Holmgren ritade ett flertal olika 
huskonstruktioner åt telegrafverket vilket även inger ett högt personhistoriskt- och kontinuitetsvärde 
över byggnaderna.

Eftersom standarden ofta var låg i arbetarbostäderna tror man att detta föranledde att hyresgäst-
föreningen bildades i Nynäshamn vilket genererar ett socialhistoriskt värde över bostäderna.

Bild: Nynäshamns kommun, Detta är en större hustyp som Telegrafverket lät bygga, i dessa kunde det bo 
upp till fyra familjer. Huset är av samma konstruktion och material som det mindre på bilden ovan.
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Egnahemsvillorna i området Plinten och Undulatorn visar bitvis ett tydligt exempel på fasadarkitektur 
och byggnadskonstruktion av egnahemsvillor under första halvan av 1900-talet. Husen har ofta slät fasad 
och valmat tak där funktionalismens enkelhet har uteslutit all onödig dekor. En del av husen har hög 
autenticitet vilket inger ett högt arkitekturhistoriskt värde för byggnaderna.

Helhetsmiljövärde
Fastigheterna uppförda av Telegrafverket är en del av ett industriellt större sammanhang där många 
människor i Nynäshamn på något sätt har varit inblandade och skapar därför ett högt samhällshistoriskt 
sammanhängande värde representativt för Telegrafverkets områden av arbetarbostäder. 

Fastigheterna Malmtäppan avspeglar ett typiskt egnahemsområde med blandad representativ 
bebyggelse för tidsepoken. Tillsammans med sina lummiga uppväxta trädgårdar där blandat äldre 
växtmaterial ofta är bevarat inger därför både ett byggnads-, samhällshistoriskt och miljöskapande värde. 
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2. Vaktberget och Grönviksvägen
Nynäshamn anlades av Hjalmar Sjögren år 1901, dåvarande ägaren till Nynäs gods. Sjögren är även 
grundare till stadens uppbyggnad och struktur då han formade den första stadsplanen i slutet 
på 1800-talet. Staden delades in i tre delar; med industri och arbetarbostäder i norr, handel och 
egnahemsvillor i mitten och bad, rekreation och 
finare societetsvillor i söder.

Stadsplan S1 är ritad av Per Olof Hallman och 
antogs år 1915. Planen bygger vidare på Sjögrens 
teorier om Trädgårdsstad där låg bebyggelse 
med i huvudsak villor och radhus dominerar, men 
även låga flerfamiljshus med en maxhöjd på två 
våningar plus vindsvåning föreslogs.

Många städer under 1800-talet utformades som 
raka strikta stenstäder vilka Hallman ansåg inte var 
avsedda för människor att växa upp och leva i, han 
ansåg dem stela och ogästvänliga, han menade att 
de rent estetiskt saknade någon slags hemkänsla. 
Han förespråkade istället att bebyggelsen i 
Nynäshamn från början skulle underordna 
sig naturen och försiktigt integreras bland 
hällmarkerna med sin tallskog. Hallman föredrog 
den orörda naturen och menade att stadens bebyggelse skulle utformas med hänsyn och respekt för 
landskapet. Hans planering och arkitektur följer naturens naturliga utformning med slingrande gator 
vilket skapar en naturlig pittoresk miljö. Hallman menade att städer skulle skaps med tanke på trivsel för 
de som bor i området och inte med hänsyn till de som eventuellt vill hitta lätt när de turistar där.

Kungliga Telegrafverkets verkstad flyttades från Stockholm 
till Nynäshamn 1912-1913. Verksamheten blev den största 
arbetsgivaren i Nynäshamn och lät även bygga egna 
bostäder åt sina anställda. Arbetarbostäderna byggdes på 
1910-talet och inrymde allt från en till åtta lägenheter varav 
de flesta var små lägenheter med endast ett rum och kök. 
Standarden var ofta låg och man tror att detta föranledde att 
hyresgästföreningen bildades i Nynäshamn.

Bilden visar hemarbete från Telegrafverkets verkstad. En kvinna 
sitter vid ett litet bord i sitt hem och arbetar med ”utsyning av 
förbindningsmattor för telefonapparater”.

Bild: Nynäshamns biblioteks bildarkiv. 
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Delområde 2: Fastigheterna Hållaren

Område Hållaren består av äldre villabebyggelse som uppfördes mellan år 1913-1915 med tidstypiska 
mindre arbetarbostäder för Kungliga telegrafverkets verkstad byggda av Nynäshamns villastad AB. Detta 
område är det enda området som fortfarande är intakt och endast innehåller gamla arbetarbostäder 
uppförda av Nynäs villastad. Hållaren gränsar i sydväst mot ett område med lite högre flerfamiljshus 
uppfört på sjuttio-talet och i övrigt åt låg villabebyggelse.

Bild: Nynäshamns kommun, bilden visar den större hustypen som Nynäs villastad lät uppföra.

Karaktär
Kungliga Telegrafverket lät i början på 1900-talet bygga ett antal arbetarbostäder till sina anställda. Den 
mindre typen av byggnad kallades för ”stugan” och var ett enfamiljshus. Huset har tidstypiska detaljer 
för den nationalromantiska stilen med spröjsade fönster som har åtta små rutor i varje fönsterbåge. 
Taket är ett ganska brant sadeltak där entrédelen på en del av husen är något flackare, takets beklädnad 
är enkupigt lertegel. Förstukvisten är öppen med ett räcke av trä. Fasaden är klädd med liggande 
enkelfasspont där man kan anta att hörnen är gerade då detta byggnadssätt var brukligt då huset 
byggdes. Mellan våningsplanen har panelen fått en midja med liggande brädor och längst ner där 
träpanelen möter sockeln har fasaden en vattbräda med en lutande trälist för att skydda sockeln mot 
regn och fukt. Husets grundmur har tidstypisk spritputs. De större modellerna av samma hustyp är 
byggda i enhetlig stil men är invändigt inredda med flera olika lägenheter för att rymma flera familjer. 

I detta område finns även en större modell av flerfamiljshus med dubbla ingångar, en på varje kortsida. 
Troligtvis innehöll huset fyra separata lägenheter från början. Denna hustyp skiljer sig från de mindre 
husen i både utförande och material. De större husen är även de uppförda i ett lite nationalromantiskt 
uttryck men har Mansardtak – ett sadeltak med två olika taklutningar inom de båda takfallen och 
det finns även två jämnt placerade takkupor på varje långsida av huset. Fasaden har från början varit 
spritputsad men består idag av liggande träpanel i likhet med en del av de mindre hustyperna. De 
stora fönstren är av flaggtyp i arkitektonisk jugendstil där den övre delen består av en småspröjsad del 
och nederdelen av en enda stor ruta, medan de mindre fönstren är småspröjsade. Denna hustyp har 
hel källare med putsad grund och små tvåluftsfönster. Entrén har en tidstypisk hög betongtrappa med 
kraftigt räcke i trä. Husen inramas av staket eller häck, in till entrén finns ofta en vacker tidstypisk trägrind 
med kraftiga grindstolpar i stenmaterial.
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Bild: Nynäshamns kommun. Fönster detaljer från den större hustypen av Teliaarbetarbostäder.

Trädgårdarna är relativt plana och lummiga med både stora fruktträd och andra nyttoväxter så som 
bärbuskar av olika slag, vilket avspeglar en egnahemsträdgård under början av 1900-talet. På tomterna 
växer i dag även annat både nyare och äldre växtmaterial såsom syrener, stora rosbuskar och nyare 
thujor och ädelcypresser, det finns även en del äldre tallar i området. En del av de större husen är i dag 
tvåfamiljshus där mittlinjen på huset utgör en gräns och där trädgården sedan är uppdelad med varsin 
del. Husens placering på tomten har ingen speciell struktur inom området utan är varierande.

Bilderna visar tidstypiska trägrindar som ofta 
pryder ingången till fastigheterna i området. Höga 
betongtrappor med trappräcke i bemålat kraftigt 
trä är mycket karaktäristiskt för Telihusen och bör 
därför bevaras.

Bilder: Nynäshamns bildarkiv
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Kulturhistoriskt värde

Byggnadsvärde
De flesta av husen är i välbevarad byggnadsvolym och har även många tidsenliga originaldetaljer kvar så 
som ursprungliga träfönster med tvärspröjs  takutformning med lertegelbeklädnad, bevarad fasad, hög 
entrétrapp i betong och trappräcken i järn, vilket genererar ett högt arkitektur- och byggnadshistoriskt 
värde.

Helhetsmiljövärde
Villor i varierande storlek som uppfördes mellan år 1913-1915 med tidstypiska mindre arbetarbostäder 
för Kungliga telegrafverkets verkstad och är byggda av Nynäshamns villastad AB. Detta område är det 
enda intakt bevarade område som endast innehåller gamla arbetarbostäder uppförda av Kungliga 
Telegrafverket. Detta genererar ett mycket högt samhälls- och industrihistoriskt värde för hela platsen. 
Husen har under många år utgjort förutsättningar för att Telegrafverkets arbetare hade någonstans 
att bo och gör därför att dessa byggnader sammankopplas starkt med själva verkstadsanläggningen. 
För alla dessa personer som levt sitt liv och bott i dessa fastigheter och i förlängningen även för övriga 
Nynäshamnare, har byggnaderna ett högt social- och identitetsvärde.

Bild: Atelier Ekegren. Ett av Telegrafverkets arbetarbostäder under uppbyggnad, huset stod klart år 1913.
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3. Kullsta
Nynäshamn anlades av Hjalmar Sjögren år 1901, dåvarande ägaren till Nynäs gods. Sjögren är även 
grundare till stadens uppbyggnad och struktur då han formade den första stadsplanen i slutet 
på 1800-talet. Staden delades in i tre delar; med industri och arbetarbostäder i norr, handel och 
egnahemsvillor i mitten och bad, rekreation och finare societetsvillor i söder. 

Stadsplan S1 är ritad av Per Olof Hallman och antogs år 1915. Planen bygger vidare på Sjögrens 
teorier om Trädgårdsstad där låg bebyggelse med i huvudsak villor och radhus dominerar, men även 
låga flerfamiljshus med en maxhöjd på två våningar plus vindsvåning föreslogs. Många städer under 
1800-talet utformades som raka strikta stenstäder vilka Hallman ansåg inte var avsedda för människor 
att växa upp och leva i, han ansåg dem stela och ogästvänliga, han menade att de rent estetiskt saknade 
någon slags hemkänsla. Han förespråkade istället att bebyggelsen i Nynäshamn från början skulle 
underordna sig naturen och försiktigt integreras bland hällmarkerna med sin tallskog. Hallman föredrog 
den orörda naturen och menade att stadens bebyggelse skulle utformas med hänsyn och respekt för 
landskapet. Hans planering och arkitektur följer naturens naturliga utformning med slingrande gator 
vilket skapar en naturlig pittoresk miljö. Hallman menade att städer skulle skaps med tanke på trivsel för 
de som bor i området och inte med hänsyn till de som eventuellt vill hitta lätt när de turistar där. 

Delområde 3: Område Kullsta, fastigheterna Mården och Malmtäppan

Området Kullsta ligger i den norra delen av staden som 
från början var ämnad för industrier och arbetarbostäder. I 
närområdet ligger flera av de större typerna av arbetarbostäder 
som Kungliga telegrafverket lät uppföra runt 1910. De 
bostäderna var ofta små och undermåliga. När arbetarna fick 
möjlighet att ta ett egnahemslån och det såldes tomter inom 
området så uppfördes det även ”egnahemsvillor” på platsen. 

Fastigheterna är byggda mellan 1920-1930-talet. Husen är 
uppförda av bl.a snickare Otto Gustafsson och Ingenjör Axel 
Hjalmarsson. En del av husen har renoverats och gjorts om 
över tid medan andra är nästan helt intakt, konstruktions och 
materialmässigt. Det finns fortfarande många tidstypiska detaljer 
kvar så som gesims där takfoten möter vägg, spritputsad fasad 
och lertegeltak. Flera av byggnaderna har även originalfönstren 
kvar med valsat glas. 

Karaktär
Bebyggelsen inom området Malmtäppan består mestadels 
av egnahemsvillor uppförda av bl.a snickare Otto Gustafsson 
och Ingenjör Axel Hjalmarsson. En del av husen har renoverats 
och gjorts om över tid medan andra är nästan helt intakt, konstruktions och materialmässigt. Det finns 
fortfarande många tidstypiska detaljer kvar så som gesims där takfoten möter vägg, spritputsad fasad och 
lertegeltak. Flera av byggnaderna har även originalfönstren kvar med valsat glas.

Kartbild: Delområde 3



      dnr. 2017/0450                                  Samrådshandling, februari 2020
                                 Ändring av detaljplan för S1
33

Bild: Nynäshamns kommun. En välbevarad egnahemsvilla där alla karaktäristiska drag är välbevarade.

Inom fastigheterna Malmtäppan finns även ett gammalt torp som enligt ägaren byggdes på 1860-talet 
ute på Yxlö (Ekudden). Huset flyttades in till Nynäshamn på 1880-talet. Enligt en hus-förhörslängd 
bodde där ett par vid namn Björkman under åren 1886-1887. Byggnaden tillhör ett av  de äldre husen i 
Nynäshamn.

Kulturhistoriskt värde

Byggnadsvärde
Egnahemsvillorna Malmtäppan visar bitvis ett 
tydligt exempel på fasadarkitektur och byggnads-
konstruktion av egnahemsvillor under 1920-1930-
tal. De ofta spritputsade fasaderna och den vackra 
genisövergången med sin trappformation till 
takfoten utgör fina exempel på tidstypisk arkitektur 
tillsammans med de ursprungliga fönstren med 
draget glas och inger därför ett arkitekturhistoriskt 
värde där autenticiteten är hög.

Helhetsmiljövärde
Fastigheten Mården är en del av ett industriellt 
större sammanhang där många människor i Nynäshamn på något sätt har varit inblandade och skapar 
därför ett högt socialhistoriskt sammanhängande värde representativt för Telegrafverkets områden 
av arbetarbostäder. Fastigheterna Malmtäppan avspeglar ett typiskt egnahemsområde med blandad 
tidstypisk bebyggelse för tidsepoken och uppväxta trädgårdar med blandat tidstypiskt material och inger 
därför både ett byggnads-, samhällshistoriskt och miljöskapande värde. 

Husen är placerade ganska nära gatan med en tydlig entré och en större privatare del på baksidan. 
Tomterna är mestadels plana och väl uppväxta med både nyttoväxter så som fruktträd och bärbuskar 
men även äldre syrenhäckar och solitärer finns representerade. Det finns också en del stora äldre tallar 
och björkar inom området.

Bild: Nynäshamns kommun



      dnr. 2017/0450                                  Samrådshandling, februari 2020
                                 Ändring av detaljplan för S1
34

4. Vaktberget, gamla vattentornet
Nynäshamn anlades av Hjalmar Sjögren år 1901, dåvarande ägaren till Nynäs gods. Sjögren är även 
grundare till stadens uppbyggnad och struktur då han formade den första stadsplanen i slutet 
på 1800-talet. Staden delades in i tre delar; med industri och arbetarbostäder i norr, handel och 
egnahemsvillor i mitten och bad, rekreation och finare societetsvillor i söder. 

Stadsplan S1 är ritad av Per Olof Hallman och antogs år 1915. Planen bygger vidare på Sjögrens 
teorier om Trädgårdsstad där låg bebyggelse med i huvudsak villor och radhus dominerar, men även 
låga flerfamiljshus med en maxhöjd på två våningar plus vindsvåning föreslogs. Många städer under 
1800-talet utformades som raka strikta stenstäder vilka Hallman ansåg inte var avsedda för människor 
att växa upp och leva i, han ansåg dem stela och ogästvänliga, han menade att de rent estetiskt saknade 
någon slags hemkänsla. Han förespråkade istället att bebyggelsen i Nynäshamn från början skulle 
underordna sig naturen och försiktigt integreras bland hällmarkerna med sin tallskog. Hallman föredrog 
den orörda naturen och menade att stadens bebyggelse skulle utformas med hänsyn och respekt för 
landskapet. Hans planering och arkitektur följer naturens naturliga utformning med slingrande gator 
vilket skapar en naturlig pittoresk miljö. Hallman menade att städer skulle skaps med tanke på trivsel för 
de som bor i området och inte med hänsyn till de som eventuellt vill hitta lätt när de turistar där.

Delområde 4: Vaktberget, gamla vattentornet

Kungliga Telegrafverket uppförde år 1918 en 
reservoar för sjövatten till tvättställ och brandposter 
i televerkstaden. Reservoaren är uppförd i gråsten 
och finns kvar än idag. Den rymmer 300 kubikmeter 
och konstruerades av Henrik Kreüger som även låg 
bakom införandet av armerad betong i Sverige i 
början av 1900-talet. Han arbetade även som assistent 
på Tekniska Högskolans avdelning för Väg och 
vattenteknik.

Då det var ont om vatten användes sjövatten i 
reservoaren. En elektrisk nivåmätare var via en 
luftledning förbunden med verkstaden. Sjövattnet 
pumpades i en ledning från Bensinviken, där ett 
pumphus byggts. I Bensinviken mynnade även 
avloppsledningen från verkstaden ut.

År 1927 övertogs reservoaren av Nynäshamns 
vattenverk och blev i och med det stadens första 
vattentorn med dragna ledningar till stadens invånare.

Bild: Nynäshamns kommun. Gamla vattentornet på 
Vaktberget.
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Bild: Nynäshamns kommun. Nynäshamns första vattentorn, en reservoar för sjövatten.

Karaktär
Vattenreservoaren vid Vaktberget var Nynäshamns första vattentorn och har en murad rund konstruktion 
i gråsten. Taket är av formgjuten cement som är täckt med torv för att smälta in i omgivningen och 
därmed synas så lite som möjligt uppifrån. Det har murats in en träkonstruktion i en del av byggnaden 
som även inrymmer en dörr till själva reservoaren. Reservoaren rymmer cirka 300 kubikmeter vatten.

Vaktberget ligger i nordöstra delen av Nynäshamns 
stad, ungefär en kilometer från centrum. Bergs-
området gränsar i norr till ett litet skogsområde 
och i övrigt till företagsfastigheter eller ett område 
med flerbostadshus. Platsen kännetecknas av hög 
kuperad terräng med toppiga berg i dagen och höga 
tallar. Bergs-sidorna är bitvis ganska branta medan 
andra är flackare och består av skrevor och stigar. I 
bergssluttningarna växer varierande växtslag så som 
tall, björk och annan blandskog.

Bild: Nynäshamns kommun (2018) Landskapsvy över 
Vaktberget.

Bild: Nynäshamns kommun (2018) Detaljbild över 
vattenreservoarens konstruktion.
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Kulturhistoriskt värde

Byggnadsvärde
Kungliga telegrafverket som lät bygga reservoaren är ett av Nynäshamns genom tiderna största 
företag och har satt stora avtryck i och omkring staden, byggnaden är en del av industrimiljön som 
helhet och inger därför ett industrihistoriskt värde. Ingenjör Henrik Kreüger konstruerade en mängd 
olika byggnadsverk åt telegrafverket vilket inger ett högt arkitektur-, person- och kontinuitetsvärde 
över byggnaden. Vattenreservoaren har med sin konstruktion även ett högt byggnadsteknikhistoriskt 
värde, byggnaden avspeglar också dåtidens tankesätt om utformning av samhällsberedskap i början av 
1900-talet viket även inger ett samhällshistoriskt värde.

Helhetsmiljövärde
Vaktberget är ett mycket karaktäristiskt berg och skogsområde för Nynäshamn, det utgörs av bitvis 
ganska branta hällmarker med tallar som sluttar ned mot havet. Här är det av stor vikt att de höga kala 
naturligt formade berghällarna bevaras för att på så vis förstärka den så varierande topografin som 
kännetecknar staden. Området innehar både höga natur-, kultur- och samhällshistoriska värden.
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5. Via och Malmgatan
Historik
Nynäshamn anlades av Hjalmar Sjögren år 1901, dåvarande ägaren till Nynäs gods. Sjögren är även 
grundare till stadens uppbyggnad och struktur då han formade den första stadsplanen i slutet 
på 1800-talet. Staden delades in i tre delar; med industri och arbetarbostäder i norr, handel och 
egnahemsvillor i mitten och bad, rekreation och finare societetsvillor i söder. 

Stadsplan S1 är ritad av Per Olof Hallman och antogs år 1915. Planen bygger vidare på Sjögrens 
teorier om Trädgårdsstad där låg bebyggelse med i huvudsak villor och radhus dominerar, men även 
låga flerfamiljshus med en maxhöjd på två våningar plus vindsvåning föreslogs. Många städer under 
1800-talet utformades som raka strikta stenstäder vilka Hallman ansåg inte var avsedda för människor 
att växa upp och leva i, han ansåg dem stela och ogästvänliga, han menade att de rent estetiskt saknade 
någon slags hemkänsla. Han förespråkade istället att bebyggelsen i Nynäshamn från början skulle 
underordna sig naturen och försiktigt integreras bland hällmarkerna med sin tallskog. Hallman föredrog 
den orörda naturen och menade att stadens bebyggelse skulle utformas med hänsyn och respekt för 
landskapet. Hans planering och arkitektur följer naturens naturliga utformning med slingrande gator 
vilket skapar en naturlig pittoresk miljö. Hallman menade att städer skulle skaps med tanke på trivsel för 
de som bor i området och inte med hänsyn till de som eventuellt vill hitta lätt när de turistar där.

Delområde 5: Fastigheterna Elefanten

I område fem ligger del av fastigheterna Elefanten som är belägna i den del av staden som från början 
endast bestod av industrier och arbetarbostäder. 

Området är delvis kuperat med ett mindre 
berg centralt placerat i mitten av kvarteret, 
fastigheterna ligger sedan runt själva 
berget. I väster gränsar området mot en 
del av Nynäshamns tennisklubbs banor 
som även har sitt klubbhus här. Klubbhuset 
är uppfört på 1980-talet. Lite norr om 
dessa ligger ett par av Telegrafverkets 
större fastigheter. I öster finns ett litet och 
lummigt skogsparti och söder om kvarteret 
är ett mindre villaområde beläget. Här 
hittar man en rad olika egnahemsbostäder 
uppförda mellan 1914-1937 som är typiska 
exempel på hus som tillkom med hjälp av 
så kallade egnahemslån vilket var lån till 
lägsta tänkbara ränta för att på så vis skapa 
förutsättningar för vanliga arbetare att ha 
råd att skaffa sig en egen fastighet. Kartbild Delområde 3, Nynäshamns kommun
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Bild: Nynäshamns kommun t.v. (1974) t.h. (2018).Välbevarat hus, ritat av snickare Anders Månsson.

Karaktär
De flesta byggnaderna inom detta område har snickare Anders Månsson ritat, här kan vi se ett antal 
exempel på hans arkitektur. Anders Månsson var mycket produktiv i vissa perioder vilket har avspeglat 
sig här. Månsson var även arbetarkommunens ordförande mellan åren 1920-1921 och ordförande i 
kommunfullmäktige 1928-1936. 

Flera hus i området har eller har haft fasader klädda med eternitplattor, plattorna uppfanns av 
Österrikaren Ludvig Hatschek i slutet av 1800-talet och fick sitt genombrott i Sverige i början av 
1930-talet. På en del av husen har eternitplattorna tagits bort och ersatts med annat material så som 
mexitegel eller träpanel men i ett par fall finns fasaden bevarad. Takbeklädnaden är överlag lertegel 
men någon enstaka byggnad har bytt till betongtegel. Många av husen har originalfönster i trä, av 
tvåluftsmodell eller med de små spröjsade rutorna bevarade. Entrén till husen nås via en mycket 
tidstypisk högre betongtrappa med tillhörande järnledstång. Husgrunderna är mestadels spritputsade.

Tomterna är relativt stora, runt 1000 kvm eller mera, husen är placerade med entrén nära gaturummet 
och den större och mera privata delen ligger 
bakom huset gränsande mot bergknallen. 
Inom området ser man tydliga exempel på de 
kala hällmarkerna som är så karaktäristiska 
för staden, tomterna följer markens formation 
som har fått styra bebyggelsen över lag. I 
trädgårdarna växer stora uppväxta fruktträd 
och bärbuskar som vittnar om dåtidens 
nyttoträdgårdar. Här växer även en del större 
tallar och annan blandvegetation bland de 
kala bergsformationerna. Eftersom flertalet av 
fastigheternas tomter på grund av berget är 
kuperade och sluttar ut mot gatan har en del 
av dem låtit bygga en stenmur ut mot vägen 
på framsidan, marknivån har sedan fyllts upp 
mot muren och på så vis blivit planare. Som 
avgränsning mellan varje fastighet har man 
använt sig av antingen tidstypiskt staket med 
stående ribbor av trä eller en häckväxt.

Bild: Nynäshamns kommun (2018). Hög stenmur för 
att på så vis få planare tomt.
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Bild: Nynäshamns kommun (2018) Bilden 
visar ett exempel på eternitfasad och 
bevarade gamla fönster inom området.

Bild: Nynäshamns kommun (2018) Bilden visar ett exempel på eternitfasad och bevarade gamla 
fönster inom området.

Kulturhistoriskt värde

Byggnadsvärde
Fastigheterna Elefanten visar trots en del ombyggnationer ett 
tydligt exempel på fasadarkitektur på egnahemsvillor under 
1920-1930-talet. Inom området kan man bitvis se tydligt 
exempel på fasadarkitektur och byggnadskonstruktion av 
egnahemsvillor under 1920-1930-talet. Husen har ofta en slät 
fasad där funktionalismens enkelhet har uteslutit all onödig 
dekor. Takkonstruktionen är varierande medan beklädnaden 
till huvudsak består av lertegel. En del av husen har hög 
autenticitet vilket inger ett högt arkitekturhistoriskt värde. Med 
tanke på att huvuddelen av byggnaderna är ritade av en och 
samma byggnadsherre (Anders Månsson) så genererar det 
även ett personhistoriskt värde. 

Helhetsmiljövärde
Inom området ser man ett tydligt exempel på hur gatustruktur 
och byggnation inom staden har fått anpassa sig till den 
naturligt kuperade omgivningen. Den delvis skogbeklädda 
bevarade berg- och klippformationen som är centrerad på 
platsen har på ett naturligt sätt omgärdats med bebyggelse 
vilket ger ett högt miljöskapande värde för platsen. Fastig-
heterna Elefanten avspeglar ett typiskt egnahemsområde med 
blandad representativ bebyggelse för tidsepoken. Tillsammans med sina lummiga uppväxta trädgårdar 
där blandat äldre växtmaterial ofta är bevarat inger därför både ett byggnads- och samhällshistoriskt 
värde.
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6. Centralgatan och mopedum
Historik
Nynäshamn anlades av Hjalmar Sjögren år 1901, dåvarande ägaren till Nynäs gods. Sjögren är även 
grundare till stadens uppbyggnad och struktur då han formade den första stadsplanen i slutet 
på 1800-talet. Staden delades in i tre delar; med industri och arbetarbostäder i norr, handel och 
egnahemsvillor i mitten och bad, rekreation och finare societetsvillor i söder. 

Stadsplan S1 är ritad av Per Olof Hallman och antogs år 1915. Planen bygger vidare på Sjögrens 
teorier om Trädgårdsstad där låg bebyggelse med i huvudsak villor och radhus dominerar, men även 
låga flerfamiljshus med en maxhöjd på två våningar plus vindsvåning föreslogs. Många städer under 
1800-talet utformades som raka strikta stenstäder vilka Hallman ansåg inte var avsedda för människor 
att växa upp och leva i, han ansåg dem stela och ogästvänliga, han menade att de rent estetiskt saknade 
någon slags hemkänsla. Han förespråkade istället att bebyggelsen i Nynäshamn från början skulle 
underordna sig naturen och försiktigt integreras bland hällmarkerna med sin tallskog. Hallman föredrog 
den orörda naturen och menade att stadens bebyggelse skulle utformas med hänsyn och respekt för 
landskapet. Hans planering och arkitektur följer naturens naturliga utformning med slingrande gator 
vilket skapar en naturlig pittoresk miljö. Hallman menade att städer skulle skaps med tanke på trivsel för 
de som bor i området och inte med hänsyn till de som eventuellt vill hitta lätt när de turistar där. 

Delområde 5: Fastigheterna Morkullan och Malmtäppan

Nynäshamns gamla badhus är byggt år 1948 och ritat av arkitekt John Åkerlund. Åkerlund (1884-1961) 
var resande i arkitektur och praktiserade privat, han var utbildad elektroingenjör men hade ingen 
arkitektutbildning utan var skolad vid Torben Gruts arkitektkontor där han arbetade en tid, från 1909 
hade han dock en egen arkitektbyrå i Stockholm. Man kan se hans verk från Abisko högt upp i norr 
till Simrishamn på Österlen i Skåne.
Han ritade allt från större offentliga 
byggnader så som kyrkor, skolor och 
badhus till mindre egnahemsvillor.

Den traditionella svenska byggnads-
stilen var Åkerlunds främsta 
inspirationskälla, men han hämtade 
även motiv från annat håll så som den 
tyska modernistiska funktionalismen 
som hade stor genomslagskraft 
under mitten av 1900-talet i Sverige. 
Utmärkande för hans byggnader är 
anpassningen till landskapet, den goda 
funktionen, den stilmässiga friheten och 
de stora trivselvärdena.

Kartbild delområde 6
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Nynäshamns första badhus som låg på Trehörningen lades ned år 1915 på grund av kolbrist, vilket 
gjorde att badmöjligheterna för kommunens invånare begränsades rejält.  Nynäshamnarna kämpade 
under många år med att få till ett badhus men kommunen var ekonomiskt ansträngd och hade ingen 
möjlighet att finansiera ett bygge själva. Nynäshamns sim- och livräddningssällskap, som fått överta 
tidningen Nynäshamnsposten av Anton H Lindell, började istället intressera sig i frågan. Tack vare vinsten 
från tidningsförsäljningen och olika medfinansiärer så som en del privata företag kunde byggnationen 
äntligen genomföras. Landshövding Karl Lewinson invigde det nya varmbadhuset den 22 nov 1941 och 
cirka 150 gäster var inbjudna, varav de flesta av dem hade bidragit på något sätt till badhusets tillkomst. I 
byggnaden inrymdes förutom en varmbassäng även en bostad för badmästaren och en tvättanläggning 
som även den inrymde en arbetarbostad.

Bild: Nynäshamns biblioteks bildarkiv (1961) Badhuset Bild: Nynäshamns kommun (2018) Badhuset

Bild: Gösta Rising Nynäshamns bildarkiv (1971).    Bild: Tvätteriet, Atelier Ekegren, Nynäshamns 
bildarkiv (1957).

Karaktär
Nynäshamns badhus är ett av de första kommunala varmbadhus som byggdes i Sverige och stod 
klart 1948. Byggnaden är uppförd i ett svenskt exempel på den tidiga modernistiska arkitekturen 
som härstammar från Tyskland och avspeglar funktionalismen som växte fram under första halvan av 
1900-talet. Typiskt för denna byggnadsstil är släta fasader med sammanhängande fönsterband och rena 
linjer utan onödig utsmyckning där byggnadens funktion mera får styra arkitekturen. Fasaden består av 
det mycket tidstypiska gula teglet, taket är ett pulpettak med flack lutning och är beklätt med så kallad 
Sal-papp. Taket består av flera olika sektioner, arkitekterna började använda sig av detta byggnadssätt 
på offentliga byggnader i slutet på 1940-talet för att skapa en variation i arkitekturen. Byggnadens 
originalfönster har bytts ut till nya år 2010-2011.
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Egnahemsbostäderna inom området är uppförda under 1930-talet och är tidstypiska för den tiden. I 
slutet av 1800-talet bildades egnahemsrörelsen i Sverige. Rörelsen uppmuntrade att även arbetarklass 
skulle ha möjlighet att äga sin egen fastighet och en bit mark. När företagandet och industrialismen växte 
i staden blev även behovet av bostäder större och större och i och med att staden byggdes ut med olika 
områden och vägar kunde fler och fler köpa sin egen tomt och uppföra ett hus vilket även avspeglar sig i 
denna stadsdel.

Bild: Nynäshamns kommun (1980) Bild: Nynäshamns kommun (2018)

Karaktär
Inom området finns 16 stycken fastigheter. Förutom det gamla badhuset är det egnahems bostäder 
av blandad typ som dominerar i området. En fastighet i norra delen utgörs av parkering och parkmark 
(återvinningsstation), fastigheten ägs av Nynäshamns kommun. I söder gränsar området till ett fler-
bostadshus och i norr har Nynäshamns tennisklubb en del av sin anläggning. Åt öster breder liknande 
villakvarter ut sig och i väster gränsar området mot järnvägen. Husen är uppförda mellan år 1928-1948. 

Husens utformning är av blandat slag med tidstypisk arkitektur för första halvan av 1900-talet. Här finns 
flera av samhällets mest produktiva husritare representerade så som snickarna Anders Månsson och Otto 
Gustafsson samt byggmästare Erik Jansson. I området finns också ett kataloghus från Vetlandahus, ett 
av många kataloghustillverkare från Småland. Husens fasader består av spritputs, stående träpanel eller 
tegel. Takbeklädnaden är lertegel på alla hus utom badhuset som har papp och ytterligare något hus som 
i dag har svart betongtegel. 

Tomternas storlek varierar mellan drygt 600 kvm och 2844 kvm där badhuset innehar den största tomten. 
Tomterna är lummiga med stora fruktträd och annan grönska både av äldre och nyare slag, tillika en del 
större tallar. Avgränsning mellan tomterna sker ofta med enklare trästaket och vacker smidesgrind eller 
häck, även övriga uppväxta träd och buskar utgör avgränsning mellan fastigheterna. Tomterna är delvis 
kuperade med bara hällmarker på sina ställen.
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Kulturhistoriskt värde

Byggnadsvärde badhuset
Badhusbyggnaden i sig är en del av Nynäshamns kulturarv och har ett högt samhällshistoriskt 
värde. Simhallen var mycket efterlängtad och det var många människor som kämpade för att 
simhallsbyggnationen skulle gå att genomföra vilket frambringar ett identitetsvärde för byggnaden. 

Många invånare i Nynäshamns kommun har återkommande badat här under årens lopp, barn som gått i 
grundskolan i kommunen är uppväxta med simträning i lokalen vilket genererar ett högt socialhistoriskt 
värde. 

Byggnadens exteriör berättar om både funktionen som funnits i byggnaden tidigare men även om 
modern arkitektonisk byggnadsstil under tidigt 1900-tal och genererar ett arkitektoniskt värde för 
badhuset. 

Helhetsmiljövärde
Badhusbyggnaden i sig är en del av Nynäshamns kulturarv och har ett högt samhällshistoriskt värde. 
Simhallen var mycket efterlängtad och det var många människor som kämpade för byggnationen av 
simhallen skulle gå att genomföra vilket frambringar ett identitetsvärde för byggnaden. Många invånare 
i Nynäshamns kommun har återkommande badat här under årens lopp, barn som gått i grundskolan i 
kommunen är uppväxta med simträning i lokalen vilket genererar ett högt socialhistoriskt värde.

Byggnadsvärde egnahemsbostäderna
Egnahemsvillorna i området Morkullan och Malmtäppan visar bitvis ett tydligt exempel på fasad-
arkitektur och byggnads konstruktion av egnahemsvillor under 1930-talet. Husen har ofta slät fasad där 
funktionalismens enkelhet har uteslutit all onödig dekor. En del av husen har hög autenticitet vilket inger 
ett högt arkitekturhistoriskt värde.

Helhetsmiljövärde egnahemsbostäderna
Området representerar en mängd byggnadsstilar från 1930-talet och många av husen är relativt väl-
bevarade med många tidstypiska element bibehållna. De lummiga trädgårdarna med sina vackra 
järngrindar bidrar till högt miljöskapande värde. Det kuperade området med de kala hällmarkerna är 
mycket representativt för Nynäshamn som geografisk plats och genererar ett upplevelsevärde för platsen.
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Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden är 15 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. 

Handläggning
Planen avses antas av kommunfullmäktige.  Ändringen av detaljplan S1, handläggs med 
standardförfarande. 

Planavgift
Planavgift beskostas av nynäshamns kommun.

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

• Plankarta med bestämmelser
• Fastighetsförteckning
• Kulturhistorisk inventering, analys och värdering av byggnader och miljöer.

Medverkande
Ändring av detaljplan har upprättats av Nynäshamns kommuns miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning 
under medverkan av en arbetsgrupp med representanter från kommunala förvaltningar.

Nynäshamns kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Upprättad i februari 2020

Sanna Jonsson                 Maria Landin
planarkitekt   planchef 


