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Behovsbedömning av detaljplan för Spelhagen 
1:7 mfl, Västra hamnsidan, Spelhagen, Nyköping, 
Nyköpings kommun 
 
Behovsbedömningen ska utgöra underlag för bedömning om genomförandet 
av kommande detaljplan kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Om så 
är fallet ska kommunen göra en miljöbedömning av planen och upprätta en 
skriftlig redogörelse, miljökonsekvensbeskrivning (MKB).  
 
Behovsbedömningen bör även avgränsa vilka frågor som ska behandlas i en 
miljökonsekvensbeskrivning i enlighet med 6 kap Miljöbalken (MB) och 4 kap 
34 § Plan- och bygglagen (PBL) alternativt behandlas i planbeskrivningen. 

Syfte med detaljplan och kommande detaljplaneläggning (Planen) 
Syftet med detaljplan är att Spelhagen 1:7 ska utvecklas i huvudsak för 
bostadsändamål med möjlighet till verksamheter mot torgyta och kaj. På 
fastigheten Spelhagen 1:4 finns det i gällande detaljplan P05-51 möjlighet att 
bygga bostäder. I detta planarbete ska studeras en möjlighet för en annan 
struktur av kvarteren och en högre exploateringsgrad. Viktigt är allmänhetens 
tillgänglighet till kaj och bra stråk till närliggande hamnområden. Viktigt är även 
den nya bebyggelsens anpassning till omgivande bebyggelses karaktär. 

Nulägesbeskrivning (Platsen) 
Planområdets norra delar används idag för verksamheter. I den södra delen 
finns delvis parkering, hamnbodar, gräsytor och bryggor. I den västra delen 
finns en båtmack, ramp för upptagning av båtar, båttvätt mm. Marken i 
området är förorenad i vissa delar och bärigheten är dålig.  

Enligt fördjupade översiktsplan för Nyköpings tätort och Skavsta är området 
utpekat som befintligt verksamhetsområde där förutsättningarna för handel 
och övriga centrumfunktioner bör säkerställas, främst i och kring de befintliga 
äldre karaktärsbyggnaderna. Hamnen och Spelhagen ska utvecklas så att det 
främjar besöksnäringen. En blandning av bostäder och verksamheter ska 
eftersträvas. Planförslaget bedöms vara förenligt med fördjupade 
översiktsplanens intentioner. 
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Ställningstagande till miljöbedömning och avgränsning av MKB 
Planen berör ett område som idag är delvis bebyggt med hus för 
verksamheter. Resterande ytor är gräsytor eller asfalterade ytor för gator, 
parkering eller hamnsverksamhet. (Platsen) 
 
Planen anger förutsättningar för att omvandla befintliga byggnader till bostäder 
med möjlighet för verksamheter- kvartersmark. På fastigheten Spelhagen 1:4 
finns i gällande detaljplan P05-51 möjlighet att bygga bostäder utmed vattnet. 
Nuvarande planarbete ska studera möjligheten för en högre 
exploateringsgrad. Resterande ytor ska vara park, kaj och gata- allmän 
platsmark. (Planen) 
 
Planen medför att det blir fler bostäder i området. Planen medför även en 
strukturering och effektivare användning av den allmänna platsmarken. 
Översvämningssituationen ses över och åtgärdas vid behov samt 
markföroreningar identifieras och saneras vid behov. (Påverkan) 
 
Den samlade bedömningen av ovanstående aspekter och deras kumulativa 
effekter är att planförslaget kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 
Kommunen ska därför påbörja en miljöbedömning av planförslaget och 
upprätta en MKB.  
 
MKB föreslås avgränsas enligt nedan:  

• Tidsmässig avgränsning: Fullt utbyggt område inklusive påverkan 
under byggtiden.   
 

• Geografisk avgränsning: Omfattar aktuellt planområde, men även 
aspekter så som grundvattnet och påverkan på Stadsfjärden ska 
beaktas. Detta eftersom det kan komma påverkas direkt eller indirekt 
av exploateringen.   
 

• Saklig avgränsning: MKB ska i första hand belysa följande aspekter:  
   - Buller 

- Markföroreningar, deponigas och miljöfarlig verksamhet 
- Geologi, geoteknik och skredrisk 
- Översvämningsrisk 
- Grundvatten 
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- Dagvatten 
- Gestaltning, landskaps- och stadsbild 

 
Nollalternativet innebär fortsatt användning av marken som nuvarande med 
parkering och parkytor. Markföroreningarna ligger kvar i marken och 
översvämningsrisken kvarstår då inte kajen byggs om.  
 
Jämförelsealternativ 1 föreslås vara att exploatera området enligt förslag, med 
hus upp till sex till sju våningar. Jämförelsealternativ 2 föreslås vara att 
exploatera med lägre hus och glesare placering av byggnaderna, liknande 
gällande detaljplan P05-51. 
 
Efter avgränsningssamråd med länsstyrelsen kan en mer exakt bild av MKB:s 
omfattning/avgränsning redovisas. 
 
 
Tidigt samråd 
Referensgrupp / myndighet som medverkat i tidigt samråd gällande denna 
behovsbedömning 
MYNDIGHET NAMN Datum 
Plan- och naturenheten, 
Nyköpings kommun 

Christel Guillet 2016-06-27 

 
Tidigt samråd med Länsstyrelsen gällande denna behovsbedömning 
KOMMENTAR NAMN Datum 
Länsstyrelsen yttrade sig den 12 februari 
2015 över ett förslag till detaljplan för samma 
område. Förutsättningarna har ändrats och 
kommunen bedömer att förslaget nu kan 
antas innebära betydande påverkan på 
miljön. Länsstyrelsen delar kommunens 
bedömning.  
 
Avgränsningssamråd ska enligt 
behovsbedömningen hållas med 
Länsstyrelsen om 
miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning 
och omfattning. 
 
Ett preliminärt förslag till avgränsning av 
frågor som ska behandlas i MKB har tagits 
fram. Länsstyrelsen vill redan nu 
framföra  att i tillägg till de frågor som 
redovisas under saklig avgränsning bör 
följande aspekter belysas i MKB: 
 
- Påverkan på riksintressen för 
kulturmiljövården (se nedan) 
- Påverkan på riksintresse för naturvården 
och friluftslivet  
- Påverkan på vattenkvalitén i Stadsfjärden 
(miljökvalitetsnormerna för vatten) 
 
Riksintressen för kulturmiljövården 
Planområdet ligger mellan två 
riksintressen för kulturmiljövården; 

Torbjörg Sekse och 
Ebba Gillbrand. 

2016-08-25 
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Nyköping (D 57) och Arnö-Stora 
Kungsladugården (D 56) enligt 3 kap. 
6 § miljöbalken. Hänsyn ska tas till 
riksintressena oavsett om en planerad 
verksamhet eller åtgärd ske innanför 
eller utanför det redovisade områdets 
gränser. Det väsentliga är om 
riksintressenas värden riskerar att 
skadas påtagligt.  
 
Länsstyrelsen delar bedömningen att 
gestaltning, landskaps- och stadsbild 
bör belysas i en MKB, liksom 
påverkan på befintlig kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse från olika tider 
inom och intill planområdet. Vilken 
påverkan respektive 
jämförelsealternativ kommer att ha på 
riksintressena, stadsbilden och 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
på östra och västra hamnsidan bör 
analyseras.  
 
Länsstyrelsen delar bedömningen att 
utformningen av ny bebyggelse och 
övriga ytor måste göras med god 
anpassning till riksintressena, 
stadsbilden och omgivande 
bebyggelse vad gäller skala (volym 
och höjd), placering, gestaltning och 
materialval. Höga krav bör ställas så 
att den nya bebyggelsen kan bidra till 
att riksintressena stärks. Detta bör 
styras genom 
utformningsbestämmelser. Befintlig 
industrihistoriskt värdefull bebyggelse 
behöver värderas ur ett 
kulturmiljöperspektiv och i möjligaste 
mån bevaras och anpassas varsamt 
till nya behov. 
 
 
Bilagor 

o Bilaga 1 Checklista för behovsbedömning med miljöaspekter och 
kommentarer 

 
 
 
Henrik Haugness  Sofia Bergqvist 
Chef Planeringsenheten  Planhandläggare Planeringsenheten 



 Dnr BTN15/111 5/11 
 

  
 

Bilaga 1 Checklista för behovsbedömning 
MILJÖASPEKT Kan ett genom-

förande av planen 
antas medföra 
betydande miljö-
påverkan 

KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

JA OSÄKER NEJ 
Verksamheter enligt 4 
kap 34  § PBL eller 
enligt Förordning om 
MKB 3 § eller 
bilaga 3  

  X  

Biologisk mångfald     
Riksintresse naturvård   X Riksintresse för 

naturvård för 
Nyköpingsån.  

Natura 2000-habitat*   X  
Skyddad natur   X  
Värdefull/känslig natur   X Nyköpingsån är en del i 

det regionala 
naturvårdsprogrammet.  

Grönstruktur    Nyköpingsån är av högt 
värde ur grönstruktur-
synpunkt i FÖP. 

Friluftsliv     
Riksintresse friluftsliv   x Nyköpingsån är av 

riksintresse för friluftsliv.  
Strandskydd  x  Området kommer att 

omfattas av 
strandskydd vid 
genomförandet av 
planändringen. 
Strandskyddet ska 
studeras i följande 
planprocess.  

Värdefullt friluftsområde   x Nyköpingsån med dess 
kringområden är ett 
friluftsområde med 
många nyttjare. 

Grön förbindelse i FÖP   x Nyköpingsån är värdefull 
natur i FÖP:en, orange- 
värdet ska bevaras. 

Befolkning     
Jämställdhet   x Planen ska medge viss 

blandning på bostäder 
och verksamheter. Viktigt 
med utformningen av de 
allmänna platserna och 
stråken. 

Integration   x Främst 
bostadslägenheter med 
inslag av olika 
verksamheter.  



 Dnr BTN15/111 6/11 
 

  
 

Barns perspektiv    x Planområdet ligger så 
till att man inom 200 
meter når det mindre 
parkområdet i 
Spelhagsområdet (vid 
Gästabudsvägen/Karne- 
valsvägen), liksom 
själva slottsområdet. 
Grönområdet i 
Spelhagen är inte 1 
hektar stort, vilket man i 
kommunens fördjupade 
översiktsplan satt som 
en gräns. För att nå 
slottsområdet måste 
man passera 
Hamnvägen. 
För att nå skolor, måste 
man också passera 
Hamnvägen. Inom 
planområdet finns branta 
kajkanter. 

Ålderssammansättning   x Blandade storlekar på 
lägenheterna kan ge 
blandad åldersfördelning. 

Människors hälsa     
Buller  x  Tillkommande 

verksamheter får inte 
vara av sådan karaktär 
att de orsakar 
störningar på 
omkringliggande 
bebyggelse. För 
tillkommande bostäder 
kan det bli frågan om 
visst buller från östra 
hamnen, och dess 
restauranger och 
krogar. Detta rör sig 
främst om sommartid. 
I anslutning till plan- 
området finns också 
småbåtshamnen. 
En bullerutredning måste 
tas fram under 
planarbetet. 

Vibrationer   x  
Magnetiska fält   x  
Radon   x Lågriskområde 
Allergi   x  
Miljöfarlig verksamhet  x  Inom planområdet finns 

en sjömack och en 
båtbottentvätt. Dessa ska 
flyttas till annan plats vid 
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byggnation av bostäder. 
Sanering av marken efter 
macken kan behövas. 

Föroreningar  x  Inom Spelhagen 1:7 
behöver provtagning tas i 
mark och byggnaders 
plattor för att se 
föroreningar och 
saneringsbehov. 
Deponigas kan 
förekomma i marken och 
måste utredas i 
kommande planprocess. 

Markföroreningar x   I samband med 
ombyggnaden av 
Spelhagsvägen och 
kajen har föroreningar 
Konstaterats, vissa 
delar har sanerats. 
Det har varit båtvarv 
och slipertillverkning i 
området.  
Flera undersökningar 
har gjorts tidigare. För 
det aktuella plan-
området ska en 
sammanställning av 
befintliga 
undersökningar göras 
och kompletteras i 
bristande punkter utifrån 
dagens förslag på 
byggnation av bostäder 
i en större utsträckning. 

Fysisk tillgänglighet   x En ombyggnation av kaj 
och före detta 
verksamhetsområden ger 
ökad tillgänglighet. Viktigt 
vid utformning av allmän 
plats är att alla ytor blir 
tillgängligt för alla med ex 
lutningar men även tryggt 
och med bra 
orienterbarhet.  

Rekreation och friluftsliv    x Nära å-promenaden och 
promenad längs 
Stadsfjärden med sina 
grönytor.  

Människors säkerhet     
Ras och skred x   Skredriskområde, ska 

utredas i den geotekniska 
undersökningen. 

Översvämning x   Ny kaj och 
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bostadsbebyggelse 
måste höjas för att ta 
höjd för översvämningar 
och klimatförändring. 

Trafiksäkerhet   x Trafiksäkerheten kommer 
att bli bättre vid 
ombyggnation av 
Spelhagsvägen, tydligare 
gaturum och stråk för 
gående och cyklister. 

Farligt 
gods/skyddsavstånd 

  x  

Trygghet och säkerhet   x Trafiksäkerheten kommer 
att bli bättre vid 
ombyggnation av 
Spelhagsvägen, tydligare 
gaturum och stråk för 
gående och cyklister. 

Djur och växtliv     
Natura 2000-fågel*   x  
Fridlysta/rödlistade arter   x Rödlistade arter har varit 

observerade i 
Stadsfjärden.  

Värdefulla/känsliga arter   x  
Mark     

Geologi och jordarter x   En översiktlig geoteknisk 
undersökning är gjord 
2003 för området. 
Markförhållandena är 
dåliga och en mer 
detaljerad geoteknisk 
undersökning måste 
göras för att se markens 
beskaffenhet.  

Topografi  x  Området är plant men 
lågt i sina punkter. 
Marken måste höjas för 
att inte vara i riskzonen 
för översvämning. 

Erosion   x  
Vatten     

MKN Avrinningsområde  x  Stadsfjärden har dålig 
ekologisk status och 
uppnår inte god kemisk 
ytvattenstatus. 

Skyddsområde   x  
Ytvatten   x  
Grundvatten x   Grundvattenytan ligger ca 

0,6-0,7 m under markytan 
i området. Hur detta 
påverkas vid exploatering 
måste utredas.   

Dagvatten x   Dagvatten är under vissa 
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perioder problematiskt i 
området. En dagvatten-
utredning ska göras. 

Spillvatten   x Området kopplas till 
kommunens ledningsnät. 

Luft      
Miljökvalitetsnorm 
utomhusluft* 

  x  

Klimatfaktorer     
Lokalklimat   x   
Ljusförhållanden   x En solstudie ska göras 

för att se den nya 
bebyggelsens påverkan 
på kringområdena och på 
varandra. 

Hushållning 
mark/resurser 

    

Energianvändning el 
och uppvärmning 

  x  

Energianvändning 
transporter och 
kommunikationer 

  x  

Kollektivtrafikförsörjning   x Busshållplatser ligger ca 
500-600 m från 
planområdet. 

Gång och cykel   x  
Större/annat opåverkat 
område 

  x  

Naturresurser **   x  
Landskap     

Landskapsbild  x  Den tidigare öppna ytan 
kommer att bebyggas 
med hus och ändra 
landskapsbilden från 
Stadsfjärden. 

Bebyggelse     
Stadsbild   x Den tidigare öppna ytan 

kommer att bebyggas 
med hus och ändra 
stadsbilden. 

Gestaltning   x Den nya bebyggelsen 
måste gestaltas med god 
anpassning till sin 
omgivning, riksintresse 
för kulturmiljö, östra 
hamnsidan och västra 
sidans industribyggnader 
och nya bostäder. 

Kulturmiljö      
Riksintresse   x Planområdet ligger ca 

150 m från 
riksintresseområde.  

Fornminne   x  
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Byggnadsminne   x  
Övrig värdefull 
kulturhistorisk miljö 

  x Östra hamnsidans 
struktur, västra sidans 
industrilokaler. 
Detaljplanen får utreda 
om någon byggnad ska 
bevars. 

Ev andra väsentliga 
aspekter 

  x Planen innefattas i 
riksintresse för 
högexploaterad kust. 
Strandskydd kommer att 
återinträda i och med 
planändringen och måste 
hanteras i planprocessen. 

Utbyggnadstid  x  Omgivningen kommer att 
påverkas under 
byggtiden av byggtrafik 
mm.  

     

 

Miljömål 
Begränsad 
klimatpåverkan 
Frisk luft 
Grundvatten av god 
kvalitet 
Levande sjöar och 
vattendrag 
Myllrande våtmarker 
Hav i balans 
Ingen övergödning 
Bara naturlig försurning 
Levande skogar 
Ett rikt odlingslandskap 
God bebyggd miljö 
Giftfri miljö 
Säker strålmiljö 
Skyddande ozonskikt 
Ett rikt växt- och djurliv 

Bidrar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Motverkar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
x 
 
 
 

 

Osäkert 
 
 
 
 
 
 
x 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Berörs ej 
 
x 
x 
 
x 
 
 
x 
 
x 
x 
x 
x 
 
 
x 
x 
x 

 

Samlad bedömning    Kryssa bort det som inte 
gäller 

Ett genomförande av planen har ingen påvisbar negativ effekt på miljön, hälsan eller 
hushållning med mark, vatten och andra resurser 
Trots att ett genomförande av planen kan få negativa effekter blir dessa inte så 
betydande i detta fall då förebyggande åtgärder beskrivna i bifogad handling kommer 
att vidtas. Konsekvenserna redovisas i planbeskrivningen. 
Ett genomförande av planen kan få en betydande påverkan på miljön, hälsan eller 
hushållningen med mark, vatten eller andra resurser. En MKB enligt 4 kap 34§ PBL 
erfordras. 
Andra lokaliseringsalternativ för projektet bör utredas.                                                                                                              
 

1  Kommentarer till checklistan  
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2  Om planen anger förutsättningar för kommande tillstånd för sådana 
verksamheter eller anläggningar som anges i bilaga 3 till Förordning 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar bör en miljöbedömning 
påbörjas. 

3  *= om bedömningen är ja eller osäker för dessa aspekter bör en 
miljöbedömning påbörjas. 

**= om möjligt, ange hur stor andel av planens yta som efter genomförandet 
kan antas komma att omfatta sedan tidigare inte ianspråktagen och/eller 
planlagd natur/park (grönmark). 
 
 
Referensmaterial som har använts vid denna bedömning 
Titel Källa Aktualitet 
FÖP för Nyköpings tätort och Skavsta Nyköpings kommun 2013 
NYGIS Nyköpings kommun 2016 
Behovsbedömning för detaljplan för Spelhagen 
1:7 mfl 

Nyköpings kommun 2014-03-07 

VISS Länsstyrelsen  
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