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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 inom området är mestadels mycket kuperad, tomterna har ofta stora partier med berg i dagen 
och kan därför bitvis upplevas lite karga. Ut mot gatan har en del av fastigheterna anlagt en mur av 
gjuten betong eller natursten och sedan fyllt upp marknivån för att på så vis skapa en planare tomt. 

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 P O 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 7-9 (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 17).

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 
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omfattas av de nya bestämmelserna. 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.
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Planförfarande
Ändring av detaljplan handläggs med standardförfarande enligt (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).

Planområdet
Läge
Planområdet innefattar fyra stycken mindre områden och är beläget i den centrala 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
cirka 95 222 kvm.

Figur 3. Lokaliseringskarta och plan-
område 7-9
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Planområdesändring
Lövlund 16, 22, 23, och 24

För fastighet Lövlund 16, 22, 23 och 24  ändras egenskapsbestämmelsen från B1 (en och tvåbostadshus) 
till B (bostäder) med anledning av att det ligger radhusbebyggelse där idag, och fastigheten då blir 
planenlig. 

Haren 11

För fastighet Haren 11 utökas egenskapsbestämmelsen till att omfatta även C (centrum) för att 
möjliggöra verksamhet inom fastigheten. 

Lövlund 1

Detaljplanen utökar även egenskapsbestämmelsen för Lövlund 1 från endast B (bostäder) till att omfattas 
även av K (kontors verksamhet) och R (kulturell verksamhet).

Inom fastigheten Lövlund 1 utökas egenskapsområdet ”gata” mot söder, för att öppna upp för en 
möjlighet att vid framtida behov kunna anlägga en gång och cykelbana eller genomföra en breddning 
av Vikingavägen. Egenskapsgränsen dras in med cirka 11 meter, och gaturummet får i och med det en 
ungefärlig bredd av 20 meter i stället för 9 meter som det är idag (2019).  

Bilden visar ny egenskapsgräns för Lövlund 1
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Fastighet Area m2 Ägoförhållande

Vargen 6 1791 Privatägd

Vargen 7   687 Privatägd

Vargen 8   862 Privatägd

Vargen 9   971 Privatägd

Vargen 10 1015 Privatägd

Vargen 11 901 Privatägd

Vargen 12 850 Privatägd

Vargen 13 1068 Privatägd

Vargen 14 1057 Privatägd

Vargen 17 988 Privatägd

Räven 1 904 Privatägd

Räven 2 955 Privatägd

Räven 3 992 Privatägd

Räven 4 1045 Privatägd

Haren 2 770 Privatägd

Haren 3 803 Privatägd

Haren 4 852 Privatägd

Haren 5 875 Privatägd

Haren 6 870 Privatägd

Haren 8 1270 Privatägd

Haren 9 1304 Privatägd

Haren 10 1250 Privatägd

Haren 11 1717 Privatägd

Haren 12 1658 Privatägd

Haren 13 920 Privatägd

Haren 17 705 Privatägd

Haren 29 722 Privatägd

Haren 30 1123 Privatägd

Haren 31 834 Privatägd

Haren 37 1065 Privatägd

Haren 38 200 Privatägd

Lövlund 1 4516 Nynäshamns 
kommun

Fastighet Area m2 Ägoförhållande

Lövlund 4 816 Privatägd

Lövlund 7 943 Privatägd

Lövlund 8 863 Privatägd

Lövlund 9 753 Privatägd

Lövlund 10 771 Privatägd

Lövlund 11 793 Privatägd

Lövlund 12 1234 Privatägd

Lövlund 15 752 Privatägd

Lövlund 16 124 Privatägd

Lövlund 22 125 Privatägd

Lövlund 23 124 Privatägd

Lövlund 24 124 Privatägd

Lövlund 25 1757 Privatägd

Tallkotten 1 948 Privatägd

Tallkotten 2 882 Privatägd

Tallkotten 3 904 Privatägd

Tallkotten 4 2138 Privatägd

Tallkotten 5 1439 Privatägd

Tallkotten 6 1566 Privatägd

Tallkotten 7 1510 Privatägd

Tallkotten 10 913 Privatägd

Tallkotten 11 735 Privatägd

Tallkotten 12 953 Privatägd

Brage 8 1098 Privatägd

Brage 10 1026 Privatägd

Brage 14 942 Privatägd

Brage 15 980 Privatägd

Brage 16 1024 Privatägd

Brage 18 865 Privatägd

Brage 19 957 Privatägd

Brage 20 1068 Privatägd

Markägoförhållanden
Nedan presenteras markägoförhållandet för de olika fastigheterna inom område 7-9.
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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 (ÖP 2012) 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 det inte finns något behov 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 § plan- och bygglagen eller 6 kap 11-18 §§ miljöbalken. 

Gällande detaljplaner 
För området gäller detaljplan S1 fastställd 29 januari år 1915.
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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 värde-
kriterier 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 7-9.
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 plan-
beskrivningen. 

Konsekvenser

Markförhållanden 
Ändringen av detaljplan innebär införande av egenskapsbestämmelser för kvartersmark, rivingsförbud, 
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 detaljplanen inte kommer att medföra 
någon betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen eller 6 kap 11-18 §§ miljöbalken. 
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 § plan- och bygglagen. 

Det kan alltså uppstå en ersättningssituation för kommunen vid ändring av detaljplan S1. Ersättnings-
kravet 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 byggnadsarean 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. 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 skall 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 ur-
sprunglig 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 föränd-
ringar och tillägg på huvudbyggnad kan genomföras om den anpassas till den befintliga byggnaden 
och omgivningens karaktär. Husets volym från gatan bör inte ändras och huvudbyggnadens 
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 under-
ordna 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 plan- och bygglagen (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 kommunstyrelsen.

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

Genomförandetid
Genomförandetiden är 15 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 9).

Fastighetsplan
Planområdet för ändring av detaljplan 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 7-9.
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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 17. För 
mer information hänvisas till avsnittet ”Värdering av bebyggelse” på sid 16.

Sakägare 
Berörda sakägare är de som ingår i tabellerna blå, grön och gul på sid 17.
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Värdering av bebyggelse inom detaljplan S1

Värderingsprocess
Värderings- och analysmodell på sidan 10 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 sid 10).

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 område 7-9
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 15 i planbeskrivningen. Här 
nedan redovisas vilken skyddsklass varje fastighet har. De fastigheter som tabellen på sid 8 redovisar men 
som ej är representerade här nedan berörs inte av planändringen. 

Grön skyddsklass

Vargen 6

Vargen 7

Räven 2

Räven 3

Haren 6

Lövlund 7

Lövlund 9

Lövlund 11

Tallkotten 5

Brage 14

Gul skyddsklass

Vargen 8

Vargen 9

Vargen 14

Vargen 17

Räven 1

Haren 2

Haren 4

Haren 5

Haren 8

Haren 9

Lövlund 4

Tallkotten 4

Tallkotten 6

Brage 15

Blå skyddsklass

Haren 12

Lövlund 1

Tallkotten 7

Brage 16
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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
Centrala delen av Nynäshamn

delområde 7-9

Kartområde 7 Kartområde 8

Kartområde 9
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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 genom-
slagskraft. 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 år 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. Hallman ansåg dem stela, ogästvänliga och att de rent estetiskt saknade någon slags 
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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
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7. Vikingavägen och Skolgatan
Historik
Nynäshamn anlades av Hjalmar Sjögren år 1901, dåvarande ägaren till Nynäs gods. Sjögren är även grun-
dare till stadens uppbyggnad och struktur då han formade den första stadsplanen i slutet av 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 teo-
rier 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. Arbetar-
bostäderna 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.

Delområde 7: Fastigheterna Vargen, Räven,
Haren, Lövlund, Tallkotten och Brage

I delområde sju ligger en del av fastigheterna Vargen, Räven och 
Haren som är belägna strax norr om stadens centrum. Flertalet av 
fastigheterna gränsar mot ett berg- och skogsområde i väster och i 
övrigt mot villabebyggelse. 

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. I detta 
område hittar man en rad olika egnahemsbostäder där det första 
huset är uppfört redan år 1906 och det senaste 1986. Fastigheterna 
längs Vikingavägen är typiska exempel på hus uppförda med hjälp av 
egnahemslån. Delområde 7: Kartbild
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Inom kvarteret Haren finns även ett lite större flerbostadshus uppfört 1986, i byggnaden bedriver man en 
näringsverksamhet på gatuplanet. I detta område finns ett antal arkitekters verk representerade, bland 
annat kommuningenjör Tore Wikell, Ingenjör Axel Hjalmarsson och snickare Anders Månssons, vi hittar 
också kataloghus från Boro-, Vibo- och Vetlandahus på platsen.

Bild: Nynäshamns kommun. Bilden visar ett exempel på ett välbevarat hus som Ingenjör Axel Hjalmarsson ritat 
under 1930-talet. Bilden till vänster är tagen år 1980 och bilden till höger år 2018.

Karaktär

I området finns en mängd olika hustyper varav de flesta är upp-
förda under första halvan av 1900-talet. Under denna tidsperiod 
fick Ingenjörerna en mycket framträdande roll i samhället, inte 
minst vad gäller byggnation av olika hustyper, vilket medförde 
att de hantverkare som tidigare arbeta som husritare och 
konstruktörer blev åsidosatta. Detta avspeglar sig även på 
denna plats där ett flertal ingenjörer är representerade så som 
Tore Wikell, Tor Englo och Axel Hjalmarsson. Man kan se exempel 
på detta när man rör sig på platsen då husen har mycket olika 
formspråk och arkitektur. Ett hus som sticker ut lite extra är 
Ingenjör Axel Hjalmarssons verk, ett hus uppfört 1930 som är 
placerat lite högre i terrängen och av ansenlig storlek för att 
vara ett enfamiljshus inom området. Hjalmarsson verkade flitigt 
i Nynäshamn under första halvan av 1900-talet, han är grundare 
till Nynäshamns Scoutkår (1927) och har även ritat Nynäshamns 
stadsvapen och byggnaden Annexet (1932). Annexet låg på 
Centralgatan mittemot malmtorget, tyvärr så brann byggnaden 
ner år 1975.

Fasaderna på husen är mycket varierade inom området, här 
hittar man både stående och liggande träpanel, gult och 
rödbrunt tegel, mexitegel och spritputs. Flera hus i området 
har eller har tidigare haft fasader klädda med eternitplattor. 
Eternitplattorna 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 träpanel eller annat material, men i ett par fall 
finns fasaden helt bevarad.

Bild: Nynäshamns kommun(2018). Bilden 
visar en detaljbild på fasad och balkong-
konstruktion på 1930-talet. Huset är ritat av 
Ingenjör Axel Hjalmarsson.
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Även taken är klädda med olika material så som lertegel, betongtegel och plåt. Många av husen har 
sina originalfönster i trä bevarade men även dessa varierar i form och utseende, här hittar man allt från 
småspröjsade rutor till fönster av större modell med endast en stor helglasad ruta. Entrén till husen 
nås ofta via en mycket tidstypisk högre betongtrappa med tillhörande järnledstång. Husgrunderna är 
mestadels höga och spritputsade men det finns även suterränghus som följer markens sluttande nivå. På 
en del av husen finns tidstypiska detaljer välbevarade, exempelvis balkong med järnräcke och järnstaket.

Tomterna är relativt stora, runt 1000 kvm, husen är mesta-
dels placerade med entrén mot gaturummet. Husets 
placering inom tomten varierar dock eftersom marken är 
mycket kuperad. Fastigheterna Haren och Vargen gränsar 
direkt mot ett bergigt skogsområde, vilket medför att 
byggnadernas baksida ofta ansluter direkt mot bergets 
sluttning. Längs bergsluttningarna växer tallar och annan 
blandvegetation. Tomterna har ofta stora partier med 
berg i dagen och kan därför bitvis upplevas lite karga, 
det finns dock en del större fruktträd som man kan anta 
planterades på platsen när trädgårdarna från början 
anlades. Ut mot gatan har en del av fastigheterna anlagt 
en mur av gjuten betong eller natursten och sedan fyllt 
upp marknivån för att på så vis skapa en planare tomt.

Bild: Nynäshamns 
kommun. Bilden visar 
Nynäshamns stadsvapen 
ritat av Axel Hjalmarsson

Kulturhistoriskt värde

Byggnadsvärde
Fastigheterna Räven är välbevarade och visar tydliga exempel på arkitektur av egnahemsbostäder 
uppförda under 1930-talet. Här hittar man tydliga exempel på bevarad tidstypisk slät fasadarkitektur och 
lertegeltak. Flertalet av byggnadernas fönster är bevarade med bågar av trä och glas av blåst eller valsad 
typ. Husen har höga spritputsade grunder med betongtrappa och ledstång i järn. Tomterna inramas av 
järnstaket med kraftiga grindstolpar i granit och matchande pargrindar av järn. Husen i detta område har 
hög autenticitet vilket inger ett högt arkitekturhistoriskt värde.

Fastigheterna Haren och Vargen är områden av i hög grad mycket varierande 
karaktär, här har det hänt mycket med en del byggnader under årens lopp 
medan en del hus fortfarande är helt intakta. Förändringar som har skett 
inom området är att fasader har bytts ut, takkonstruktioner har förändrats 
och en hel del andra om och tillbyggnader har utförts på en övervägande del 
av fastigheterna. Det finns dock undantag så som Haren 12 ritad av ingenjör 
Axel Hjalmarsson. Haren 12 är uppförd i modern funkisstil med national-
romantiska stildrag så som ett mjukt rundat burspråk centrerat på fasadens 
framsida, burspråket avslutas uppåt med en balkong som inramas av ett 
mycket tidstypiskt järnräcke. Taket är valmat med beklädnad av lertegel. 
Fasaden är spritputsad och mycket välbevarad. Byggnaden har även kvar sina 
original fönster och innehar därför ett högt autenticitetvärde vilket även inger 
ett högt arkitekturhistoriskt värde. Fastigheten innehar även ett lokal- och 
personhistoriskt värde då den är ritad av en av samhällets flitigaste husritare, 
Ingenjör Axel Hjalmarsson.

Som avgränsning mellan varje fastighet 
har man använt sig av antingen staket 
med stående ribbor av trä eller tidstypiska 
järnstaket. En del fastigheter har med hjälp 
av växtmaterial skapat avskildhet.
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Helhetsmiljövärde
Inom området ser man ett tydligt exempel på 
hur gatustruktur och byggnation inom staden 
har fått anpassa sig till den naturligt kuperade 
omgivningen. De delvis skogbeklädda bevarade 
berg och klippformationerna som möter 
fastigheternas baksida är mycket karaktär-
iserande för Nynäshamn vilket inger ett högt 
miljöskapande värde för platsen. 

Fastigheterna Räven och en del av fastigheterna 
Vargen och Haren avspeglar ett typiskt egna-
hemsområde med blandad representativ 
bebyggelse för tidsepoken. Tillsammans med 
den tidstypiska inramningen av fastigheterna 
med bland annat järnstaket och grindar inger de 
både ett byggnads- och samhällshistoriskt värde.

Bild: Nynäshamns kommun (2018) Bilden visar 
fastighet Haren 6
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8. Via och Prästgården
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.

Karl Güettler 
En av de arkitekter som satt sin prägel på det tidiga Nynäshamn 
är Karl Güettler. Karl Güettler föddes 1879 i Norge och flyttade 
till Stockholm år 1900. I Stockholm utbildade han sig till arkitekt 
på Kungliga Tekniska högskolan och 1905 öppnade han 
eget arkitektkontor i Stockholm. 1906 gifte han sig med Aina 
Maartman och de bosatte sig i Nynäshamn. Karl Güettler kom att 
vara verksam som arkitekt i Nynäshamn fram till 1913, därefter var 
han bosatt i Djursholm. Innan han avled 1947 hade han hunnit 
utvecklas från nationalromantiker till funktionalist. Hans första 
större arbeten var Högloftet och Nyloftet på Skansen.

Güettler ritade sedan bland annat flera olika sjukhus men också 
industribyggnader och personalbostäder för Graningeverken 
och en stor mängd villor bl.a. i Nynäshamn och på Djursholm. 
I Nynäshamn var han, som tidigare nämnt, bosatt och verksam 
under perioden 1906 till 1913. Han ritade själv den villa där 
familjen bodde och där han hade sitt kontor. Bild: Wikipedia, Karl Güettler (1879-1947)

Han ritade under denna tid en stor del av de tidigast uppförda husen i Nynäshamn. Troligen hade han 
någon form av samarbete med Nynäs Villastad AB, inte bara gällande Nynäs hafsbad. De villor han 
ritade i Nynäshamn är tidstypiska i sitt jugend- och nationalromantiska formspråk. De smälter in i den 
omgivande, kuperade terrängen. Byggnadskropparnas volym och tak är mycket varierade med stora 
tunga tak eller oregelbundna tak med många branta takfall och utskjutande takkupor. Byggnaderna 
var ursprungligen färgade i mörkt brunt, gulbrunt eller falurött. På Nynäs hafsbad ritade Güettler 
Badhotellet, Strandhotellet och Casinot. Han har även ritat torpet prästgården som är beläget strax norr 
om Centrumkärnan.
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Torpet Lövlund 
Torpet Lövlund uppfördes i början av 1800-talet och var dagsverkstorp under storgodset Nynäs. Senare 
under 1800-talet ingick det i den grupp av torp och gårdar, som avstyckades från huvudgården och av 
vilka det bildades ett bolag, som kom att bli grunden till samhället Nynäshamn. I slutet av 1800-talet 
ägdes torpet av doktor Alarik Ljunggren. Stugan närmast vägen är den äldsta och användes under lång 
tid som bostad för Nynäs skogvaktare. Den andra stugan är delvis uppförd av virke från en tegellada, som 
tidigare fanns vid hamnen. Groparna från tegeltillverkningen kan ännu ses i skogskanten intill vägen.
 
1908 byggdes Kooperativa arbetslaget en ny större byggnad väster om torpet åt Alarik Robert Ljunggren 
som kallade huset ”Nya Lövlund”. Han var son till dr Alarik Ljunggren som bodde kvar i ”Gamla Lövlund”. 
”Nya Lövlund” blev sedermera prästgård när församlingen köpte in huset i mitten av 1930-talet och 
prästen Jarenius flyttade in 1935. Då tullen 1928 flyttade från Landsort till Nynäshamn blev ”Gamla 
Lövlund” tullstation. Tullstationen var inrymd i det äldsta huset och tullvaktmästaren bodde i det andra 
huset. Tullen blev kvar fram till 1960-talet då man flyttade till hamnkontoret.

Bild: Lillieroth, Carl-Gustaf (1907-04-05-1983-04-10) Gamla Lövlund då det bedrevs 
tullverksamhet i fastigheten.
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Delområde 8: Fastigheterna Lövlund och Präst-
gården.

I delområde åtta ligger fastigheterna Lövlund som är belägna strax 
norr om stadens centrum. Fastigheterna gränsar i söder mot ett 
centrumområde med lite högre bebyggelse i form av flerfamiljshus 
med verksamheter i gatuplanet. I övrigt gränsar området mot lägre 
villabebyggelse i öster och väster och till Viaskolan i norr. Inom 
området är markterrängen relativt flack utan berg i dagen.

I detta område är fastigheten ”Nya Lövlund” belägen, huset är uppfört 
1908 och benämns idag som Prästgården då fastigheten under en 
period varit i Nynäshamns församlings ägo och tjänstgjort som bostad 
åt prästen. Från början tillhörde hela detta delområde ”Nya Lövlunds” 
mark, det styckades emellertid av i början på 1930-talet. På platsen 
växte sedan upp en mängd egnahemsbostäder mellan år 1935-1939.  
Här ser man tillexempel prov på några mindre villor, ritade av Maj 
Johannesson på Skagervikshus och här ser vi även ett antal exempel 
på Stadsingenjör Tore Wikells arkitektur av lite större funkisinspirerade 
villor. År 1979 byggdes också en radhuslänga upp inom området, 
längan är ritad av Ingenjör Petter Fagerlind. 

Karaktär
Villan ”Nya Lövlund” (prästgården) är uppförd i en tidstypisk jugend 
och nationalromantisk stil. Husets har rödmålad träfasad med ligg-
ande fjällpanel nedtill och stående panel från takfoten och uppåt 
på gavlarna. Fönstren ligger i liv med fasaden och de flesta är av 
tvålufttyp men det finns även tre och fyrluftsfönster. Bågarna är vit-
målade och tillverkade i trä, de är småspröjsade upptill med en hel 
ruta på den nedre delen. Taket är ganska brant och av mansardtyp 
med flera takkupor i utsmyckad stil, beklädnaden är lertegel. 
Byggnadens grund är gråfärgad putsad natursten. 

Egnahemsvillorna inom området är av varierande slag men här 
dominerar de funktionalistiska inslagen. Även om flera av bygg-
naderna från början hade tegelfasad så var fasaden slät utan onödig 
dekoration och uppförda i ”lådaktiga” volymer. Endast ett litet 
takutsprång ovanför ytterdörren stör den annars jämna fasaden. 
Flacka pulpettak med lertegel beklädnad dominerar på platsen. 
Fönstren är ofta av tvåluftstyp och tillverkade i trä med valsat plan-
glas. Husgrunderna är företrädesvis ganska låga och putsade. Entrén 
når man genom en tidstypisk betongtrappa.

Delområde 8: Kartbild

Bild: Sveriges Stadskalender år 
1947 där Tore Wikell nämns.

1979 tillkom en radhuslänga inom området, ritad av Ingenjör Petter Fagerlind. Radhuset är uppbyggt 
som en långsmal byggnad som delas upp i flera mindre bostadsdelar med en liten tillhörande tomt på 
fram och baksida av byggnaden. Fasaden består av bemålade modulblock i lättbetong och längs med 
den södra långsidan på huset löper en lång balkongkonstruktion i trä, där varje enskild familj har sin 
privata del.
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Längan har ett ganska brant sadeltak beklätt med betongtegel, längs ena takhalvan finns ett antal tak-
kupor av plåt jämnt fördelade. Fönstren i takkupan är av enluftstyp där själva bågen är mycket smäcker, 
övriga fönsterbågar på byggnaden är även de av enluftstyp men av kraftigare slag och tillverkade i trä.

Fastigheterna Lövlund ligger i en lite flackare del av Nynäshamn, tomterna är relativt plana och varierar 
i storlek där prästgården är störst med 4516 kvm och radhuslängan minst med 124 kvm/ fastighetsdel. 
Tomterna har en del äldre lite högre växtmaterial som omgärdar de privata ägorna. Här hittar man även 
en del äldre fruktträd och bärbuskar. Ut mot gatan finns de gamla grindstolparna av granit bevarade och 
på en del fastigheter hänger järngrindarna kvar på sin ursprungliga plats.

Bild: Nynäshamns kommun. Prästgården år 1980. Bild: Nynäshamns kommun. Prästgården år 2018.

Kulturhistoriskt värde

Byggnadsvärde
Fastigheten ”Nya Lövlund” (prästgården) är en mycket välbevarad villa uppfört i ett nationalromantiskt 
formspråk med jugend inslag. Karaktäristiskt för stiltypen är exempelvis det tunga taket och den slutna 
fasaden med spröjsade fönster. Huset är uppfört år 1908 och ritat av arkitekten Karl Güettler som även 
ritat ett antal andra bevarade byggnader både i Nynäshamn men även på andra ställen i Sverige, som 
exempel kan anges högloftet på Skansen vilket inger ett högt person- och arkitekturhistoriskt värde 
för fastigheten. Byggnaden är i sin helhet mycket välbevarad vilket inger ett högt autenticitetsvärde för 
villan. Fastigheten vittnar även Nynäshamns tankar om villastad och ingår i ett sammanhang tillsammans 
med ”Torpet Lövlunds” historia vilket bidrar till ett högt byggnadshistoriskt- och miljöskapande värde. 
Med tanke på att huset även under en period varit i församlingens ägo och tjänstgjort som prästbostad 
utfaller ett socialhistoriskt värde på fastigheten.  

Egnahemsbostäderna inom  fastigheterna Lövlund visar trots en del ombyggnationer ett tydligt exempel 
på fasadarkitektur på egnahemsvillor under senare delen av 1930-talet när funktionalismen haft sitt 
genomslag i Sverige. Husen har ofta en välbevarad slät fasad där funktionalismens enkelhet har uteslutit 
all onödig dekor och avspeglar väl ”funkis” byggnadens arkitektur vilket genererar ett högt autenticitet- 
och arkitekturhistoriskt värde.
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Med tanke på att huvuddelen av byggnaderna är ritade av en och samma person, Stadsingenjör Tore 
Wikell så genererar även dessa byggnader ett lokal- och personhistoriskt värde. 

Radhuslängan är mycket välbevarad i sitt slag med intakt fasad och takkonstruktion. Längan är tidstypisk 
för sjuttiotalets radhusbebyggelse och avspeglar bebyggelseutvecklingen med förtätning inom äldre 
stadsdelar och genererar ett samhälls- och arkitekturhistoriskt värde.

Helhetsmiljö värde
På platsen ser vi ett exempel på hur ett område kan utvecklas under ett sekel, i början av 1900-talet fanns 
endast villan ”Nya Lövlund” med sin stora trädgård belägen här. I slutet av trettiotalet styckas den stora 
tomten sedan upp vilket öppnar upp för villabebyggelse på den centrumnära ytan. På sjuttiotalet växer 
sedan behovet av bostäder och en radhuslänga etableras på platsen. Hela detta skeende som platsen 
tydligt visar upp, genererar ett högt byggnads- och samhällshistoriskt värde för hela området.

Bild: Nynäshamns kommun. Fastighet Lövlund 16, 22, 
23, 24 år 1980.

Bild: Nynäshamns kommun. Fastighet Lövlund 16, 22, 23, 
24 år 2018.
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9. Tallkotten och Brage
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 den 
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 9, kartbild

Delområde 9: Fastigheterna Tallkotten och Brage

I delområde nio ligger fastigheterna Tallkotten och Brage som är belägna i utkanten av stadens centrum 
i nordlig riktning. Området gränsar i söder mot centrumdelen av staden och i övrigt mot villabebyggelse. 
Topografin i området är väldigt varierande, en del av husen är placerade på en berghäll eller längsmed 
en sluttning medan andra är belägna i 
en planare del. De flesta husen är relativt 
centrerade på tomterna, ofta med långa 
slingrande trappor från gatuplanet upp till 
fastigheten. Övervägande del av byggnaderna 
på fastigheterna Brage är uppförda mellan 
1906-1909 av Nynäs Villastad AB, byggnaderna 
är mindre enfamiljshus som från början 
var ämnade för uthyrning men som idag är 
privatägda. Det finns även ett hus ritat av 
Ingenjör Arnold Löfgren på platsen. Inom 
fastigheterna Tallkotten (tidigare grankotten) 
är arkitekturen mer varierad, här finns 
exempel på både Arnold Löfgren, Tore Wikell, 
Karl Güettler och trävarubolaget Borohus 
byggnadsverk. Under denna tidsperiod fick 
Ingenjörerna en mycket framträdande roll i 
samhället, inte minst vad gäller byggnation 
av olika hustyper. Detta medför att de hant-
verkare som tidigare arbeta som husritare och 
konstruktörer blev åsidosatta. Detta avspeglas 
även väl inom detta område.
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Bild: Bilden visar ett välbevarat hus inom fastigheterna Tallkotten.

Karaktär
På fastigheterna sammantaget finns en mängd olika hustyper varav de flesta är uppförda under första 
halvan av 1900-talet. Under denna tidsperiod fick Ingenjörerna en mycket framträdande roll i samhället, 
inte minst vad gäller byggnation av olika hustyper, detta medför att de hantverkare som tidigare arbeta 
som husritare och konstruktörer blev åsidosatta. Detta avspeglas även väl inom detta område där flera 
husritande ingenjörer finns representerade.

Fasaderna på husen består idag mestadels av träpanel eller mexitegel, byggnaderna har dock gjorts 
om över tid då äldre bilder visar att flertalet av husen tidigare har haft beklädnad av spritputs. Tak-
beklädnaden är varierande, här hittar man både valsad plåt, lertegel och nyare betongtegel. Husen har 
ofta lite högre spritputsad grund och en trappa i betong som leder upp till entrén. Eftersom en del av 
byggnaderna är placerade på en naturlig höjd finns det även en längre platsgjuten betongtrappa, ofta 
i flera sektioner, upp till huset. Det finns en del småspröjsade eller tvålufts originalfönster med träbågar 
bevarade på en del av husen medan andra har bytt till stora enluftsfönster. 

Tomterna inom området varierar storleksmässigt mellan 700-2000 kvm där de flesta ligger runt 1000 
kvm. Här kan man se ett ypperligt exempel på den 
stad som P O Hallman en gång lade grunden till, 
byggnaderna är placerade där de lämpligast får plats 
mellan dom böljande häll- och bergsformationerna. 
Fastighetsägaren har sedan fått lösa problemet 
med tillgänglighet till fastigheten på bästa sätt. 
Bergssidorna är bitvis ganska branta medan andra 
är flackare och slutligen mynnar ut i ett planare 
parti. I bergssluttningarna växer varierande växtslag 
så som tall, björk och annan blandvegetation 
medan de planare tomtytorna har mera planerat 
växtmaterial, så som fruktträd, bärbuskar och 
andra trädgårdsväxter. Fastigheterna avgränsas 
med hjälp av lummigt växtmaterial eller staket. 
Mot gaturummet hittar man även här kraftiga 
grindstolpar i granit eller betong, ofta med en 
tillhörande snidad järngrind.

Bild: Nynäshamns kommun. Bilden visar ett 
exempel på höjdskillnaden mellan gata och 
fastighet. 
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Bild: Nynäshamns bildarkiv. Till vänster visas en av fastigheterna Tallkotten år 1910, ritad av Karl Güttler. Till höger ser 
vi samma fastighet år 2018.

Kulturhistoriskt värde

Byggnadsvärde
Många fastigheter inom området är helt omgjorda, en del till oigenkännlighet. Om och tillbyggnader 
har över tid ägt rum, i och med detta har fasader och takkonstruktioner även förändrats vilket gör att det 
byggnadshistoriska värdet på platsen är lågt. Det finns dock ett par undantag (Tallkotten 7 och Brage 16) 
där byggnaderna är mycket välbevarade och har ett högt byggnads-, arkitektur- och autenticitetsvärde.

Helhetsmiljö värde
Området är mycket karaktäristiskt för Nynäshamn, det utgörs av bitvis ganska branta bergs och 
hällmarker som sluttar ned mot en planare yta. Här har husen fått underkasta sig naturens naturliga 
former och finna plats där det är möjligt. Det är av stor vikt att de höga kala naturligt formade 
berghällarna bevaras för att på så vis förstärka den så varierande topografin som P O Hallman en gång 
lade grunden för och som så väl kännetecknar staden. Området innehar därför höga Samhällshistoriska 
värden.
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Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden är 15 år från den dag detaljplanen vinner laga krafft. 

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
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 i februari 2020

Sanna Jonsson                 Maria Landin
planarkitekt   planchef 


