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- Tjänsteskrivelse
- Plankarta
- Planbeskrivning
- Samrådsredogörelse
- Granskningsutlåtande

Samråd för Rättstjänaren 9 samt del av Rättstjänaren 8, Väster, 
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- Tjänsteskrivelse
- Plankarta
- Planbeskrivning
- Behovsbedömning
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- Granskningsutlåtande
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SVÄRTA-HULT 2:1  
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Ansökan om bygglov för upplag 

- Tjänsteskrivelse
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Livsmedel 

Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt 
livsmedels- och foderlagstiftningen i Nyköpings kommun 

- Tjänsteskrivelse
- Taxedokument
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Yttrande över Medborgarförslag om att införa farthinder 
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- Tjänsteskrivelse/Yttrande
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- Tjänsteskrivelse/Yttrande
- Medborgarförslag

Yttrande över Medborgarförslag om att anlägga ett utegym i 
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- Tjänsteskrivelse/Yttrande
- Medborgarförslag
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- Medborgarförslag
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Samhällsbyggnad 
Plan- och naturenheten 

Samrådsredogörelse  Datum 
2019-08-08 

Dnr 
SHB19/59 

   

 

 
 

 

 

 

Detaljplan för del av Ytterbostugan 1:27, Uttervik, 
Nyköpings kommun 

 
Hur samrådet bedrivits 

Förslag till detaljplan, upprättat av Plan- och naturenheten, Samhällsbyggnad, 
har varit föremål för samråd under tiden 2019-02-27 t.o.m. 2019-03-27. 
Handlingarna har funnits tillgängliga i Stadshusets foajé och på kommunens 
hemsida.  
 
Handlingarna har skickats till berörda myndigheter, kommunala 
remissinstanser, föreningar, organisationer och sakägare enligt särskild 
förteckning. 
 
Totalt har 13 skriftliga yttranden inkommit, varav 3 st utan erinran. Yttrandena 
finns i sin helhet hos Samhällsbyggnad. 
 
Följande har inkommit med yttranden utan erinran mot planförslaget: 
2019-02-27, E.ON Energidistribution AB  
2019-03-12, Räddningstjänsten  
2019-03-14, Division Barn Utbildning o Kultur 
 
Följande har inkommit med synpunkter på förslaget: 
2019-03-11, Naturskyddsföreningen  
2019-03-18, Lantmäteriet 
2019-03-24, Privatperson (KJ) 
2019-03-19, Vattenfall Eldistribution AB 
2019-03-19, Sörmlands museum 
2019-03-26, Länsstyrelsen 
2019-03-26, Privatperson (KA) 
2019-03-26, Privatperson (AJ) 
2019-03-26, Privatperson (MJ) 
2019-03-27, Privatpersoner (LoMH) 
 

Sammanfattning 

Synpunkter från samrådet berörda mestadels höjder på ny bebyggelse och 
påverkan på landskapsbilden. Efter samråd har siktlinjer mot viken från 
befintliga bostäder nordväst om planområdet studerats. Resultatet visar att 
nya byggnader underordnar sig den befintliga bebyggelsen och upplevelsen 
av sluttningen kvarstår. Det långa avståndet mellan befintlig bebyggelse och 
den nya innebär liten risk för försämrad sikt mot viken. Dessutom har byggrätt 
för marken söder om naturremsan begränsats då höjdskillnaden där gör det 
svårt att placera en huvudbyggnad utan stor påverkan på landskapet.  
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Dagvattensituationen har sedan samrådet studerats ytterligare och mer 
bestämmelser lagts till. 

Planbeskrivningen har uppdaterats med ändrad beskrivning av vilka 
gemensamhetsanläggningar som de nya fastigheterna bör få del av.  
 
Ytterligare information om kulturhistoriskt värde inom planområdet samt bilder 
på befintliga brofundamenten har lagts till i planbeskrivningen.  

 

Ställningstaganden 

Plan- och naturenheten föreslår följande revideringar av planhandlingarna: 
 
-Ett område avsett för dagvattenläggning läggs till i plankartan 
-Bestämmelse om förbud mot samt krav på marklov för hårdgörning av mark 
har lagts till i plankartan 
-Reglering av höjd på plankartan ändras till 4,5 meter byggnadshöjd 
-Marken mellan Naturområde och dagvattenområde i plankartan får endast 
bebyggas med komplementbyggnad 
-Planbeskrivningen uppdateras med mer information om dagvatten, analys av 
siktlinjer, kulturhistoriska värden samt fördjupning av vilka 
gemensamhetsanläggningar nya fastigheter bör få del av.  
 
I övrigt görs inga ändringar i planförslaget med anledning av synpunkterna. 

 

Yttranden och bemötanden 

Sammanfattning av inkomna synpunkter samt bemötanden med förslag på 
åtgärder:  
 

Avsändare  

Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen har mottagit förslag till detaljplan för samråd enligt 5 kap. 11 § 
plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Detaljplanen handläggs med 
standardförfarande. 
 
Syftet med planen är att möjliggöra byggande av småhus på en del av 
fastigheten Ytterbostugan 1:27. Planen möjliggör fem nya småhustomter. 
Bebyggelsens omfattning har begränsats för att anpassa till landskapsbild och 
omgivande bebyggelse. En del av området har planlagts för naturmark för att 
skydda artrika flora. Avlopp för ny bebyggelse ska anslutas till befintlig 
gemensamhetsanläggning i området för att inte försämra vattenstatusen i 
Utterviken. Planen föreslår upphävande av strandskydd inom planområdet. 
 
Under samrådet ska länsstyrelsen bevaka och samordna statens intressen 
och ge råd om tillämpningen av 2 kap. PBL. Länsstyrelsen ska särskilt bevaka 
de frågor som i ett senare skede kan leda till att länsstyrelsen överprövar 
planen i enlighet med 11 kap. 10§ PBL. Länsstyrelsen ska vid samrådet: 

• verka för att riksintressen enligt miljöbalken tillgodoses, 

• verka för att miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken följs, 
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• se till att strandskydd inte upphävs i strid med gällande bestämmelser 

• se till att mellankommunala intressen samordnas 

• se till att bebyggelse eller byggnadsverk inte blir olämpliga med hänsyn 
till hälsa eller säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller 
erosion. 

 

Länsstyrelsens synpunkter – ingripandegrunder enl. 11 kap. 10§ 
PBL 
 
Miljökvalitetsnormer 
Vatten - dagvatten 
Länsstyrelsen anser att en dagvattenutredning bör tas fram som underlag för 
den fortsatta planeringen. Främst behöver grundvattennivån i planområdet 
undersökas. Detta motiveras av marken i området domineras av lera, som 
sannolikt har begränsad infiltrationsförmåga.  
En ökad ytvattenavrinning på grund av hårdgörning av mark inom 
planområdet kan bl.a. leda till att en ökad mängd näringsämnen avleds till 
recipienten, som i dagsläget är övergödd. Detta kan i sin tur bidra till att 
äventyra möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormen för vatten (MKN). 
 
Behov av skyddsåtgärder kan behöva säkerställas i planen. 
 

Länsstyrelsens upplysningar/synpunkter enligt annan lagstiftning 
Om det öppna diket får vara kvar och inte berörs av byggnation eller andra 
åtgärder så bedöms ingen dispens från biotopskyddet krävas. Om kommunen 
vill ta bort eller kulvertera diket så ska dispens sökas hos Länsstyrelsen. 
 
Bemötande: 
Dagvattensituationen har sedan samrådet studerats ytterligare. Grundkartan 
har uppdaterats med mer information om de diken som berörs av 
dagvattenledning från intilliggande fritidshusområde. Plankartan har 
uppdaterats med bestämmelser för att förbjuda hårdgörning av mark, 
säkerhetsställa dagvattenhanteringen från fritidshusområdet samt att inte ny 
bebyggelse placeras olämpligt med hänsyn till dagvattenflöde vid stora regn.  
 
 
Lantmäteriet 
Angående anslutningar till befintliga gemensamhetsanläggningar  
 
När detaljplanen har vunnit laga kraft är det Lantmäteriets uppgift att inom sökt 
förrättning bedöma om en fastighet ska anslutas till befintliga 
gemensamhetsanläggningar eller ej. Lantmäteriet inhämtar uppgifter från 
genomförandebeskrivningen för att se hur genomförandet är tänkt att utföras.  
 
I detaljplanen anges att det ” YTTERBOSTUGAN 1:27 har idag andel i 
UTTERVIK GA:1, GA:2, GA:3, GA:4 och GA:9, (samt andra 
gemensamhetsanläggningar som inte berör planområdet). Det vore lämpligast 
om de nya fastigheter som avstyckas inom planområdet tilldelas andelstal i 
alla gemensamhetsanläggningar som Utterviks samfällighet förvaltar, både 
tekniska och de för rekreation. Alternativt är det möjligt att bilda separata 
gemensamhetsanläggningar för de 5 nya fastigheterna om det är nödvändigt. 
För avlopp måste dock fastigheterna ansluta sig till det gemensamma 
reningsverket.”  
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Utterviks samfällighetsförening förvaltar följande gemensamhetsanläggningar:  
• UTTERVIK GA:1 för väg från Uttervik till allmän väg 513  
• UTTERVIK GA:2 för dricksvatten,  
• UTTERVIK GA:3 för reningsverk och utfallsledning,  
• UTTERVIK GA:4 för befintliga vägar inom befintlig detaljplan,  
• UTTERVIK GA:5 för dagvattenledningar i form av dike och kulvert,  
• UTTERVIK GA:6 för klubbstuga och områden för fritidsaktiviteter  
• UTTERVIK GA:7 för hamnområde  
• UTTERVIK GA:8 för allmänna naturområden  
• UTTERVIK GA:9 för Sophanteringsanläggning med källsortering, 
 
Uttervik ga:8 som fortfarande finns som gemensamhetsanläggning ingår 
numera till stor del i ett naturreservat Uttervik (se karta nedan som visar 
naturreservatet). I naturreservatsbeslutet finns en redogörelse för 
Länsstyrelsen samråd med kommunen om att detaljplanens område för 
grönområde sammanfaller med naturreservatet. 
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Uttervik ga:8 består av alla allmänna områden, naturområden, 
skogssområden m m inom detaljplan, utom de områden som ingår i Uttervik 
ga:4 och ga:6, se nedan.Gemensamhetsanläggningen bildas 2008 och har 
inte omprövats sedan naturreservatet bildades.  
 
Denna gemensamhetsanläggning bör omprövas och eventuellt helt upphöra 
att gälla eftersom det numera är till stor del ett naturreservat.  
 
Lantmäteriet ser gärna att genomförandebeskrivningen förtydligas vad 
gäller de nya planområdets behov av del i övriga befintliga 
gemensamhetsanläggningar, speciellt behov i nedanstående 
gemensamhetsanläggningar bör beskrivas. 
 
• UTTERVIK GA:5 för dagvattenledningar i form av dike och kulvert,  
• UTTERVIK GA:6 för klubbstuga och områden för fritidsaktiviteter  
• UTTERVIK GA:7 för hamnområde  
 
Planbeskrivningens genomförandebeskrivning diskuterar vidare:  
Alternativt är det möjligt att bilda separata gemensamhetsanläggningar för de 
5 nya fastigheterna om det är nödvändigt. För avlopp måste dock 
fastigheterna ansluta sig till det gemensamma reningsverket.  
 
Vidare står det i detaljplanen att:  
Anslutning av ytterligare hushåll till avloppsreningsverket prövas i ett separat 
ärende till Miljönämnden. Som underlag vid en sådan anmälan behövs 
provtagningsresultat från provtagning under fritidshusområdets högsäsong 
som visar att ställda riktvärden inte överskrids.  
 
Om inte provresultatet visar att området kan anslutas till reningsverket blir det 
svårt att ansluta dessa nya fastigheter till Uttervik ga:3. 
 
Strandskydd  
Planområdet korsas av diken/ev ett naturligt mindre vattendrag. Genererar 
detta vattendrag strandskydd? Strandskydd bör i så fall upphävas även för 
detta mindre vattendrag. 
 
Bemötande: 
Planbeskrivningen har uppdaterats med ändrad beskrivning av vilka 
gemensamhetsanläggningar som de nya fastigheterna bör få del av.  
Diken i området genererar inte strandskydd.  
 
Plan- och naturenheten håller med om att godkända provresultat är en 
förutsättning för att kunna ansluta nya fastigheter till ga:3. Baserat på dialog 
med miljöenheten och samfälligheten bedömer vi att förutsättningarna för att 
uppnå godkänt provresultat är goda.  
 
Vattenfall Eldistribution AB 
Vattenfall Eldistribution AB, nedan kallad Vattenfall har tagit del av 
remisshandlingarna för rubricerat ärende och lämnar följande yttrande. 
 
Vattenfall har elanläggningar inom och i närheten av planområdet vilket visas 
av bifogad karta, röd linje = 10kV högspänningsledning, blå linje = 0,4 
kV lågspänningsledning. Heldragna linjer är luftledningar och streckade linjer 
är markförlagda kablar. Ledningarnas läge i kartan är ungefärligt. 
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Nätstationer visas som svart blixtförsedd kvadrat. 
 

 
 
Tillkommande bebyggelse kommer att anslutas från befintlig nätstation i 
området. 
 
Kontakta Vattenfalls kundtjänst i god tid före byggstart för nyanslutning 
och byggström. 
 
Eventuell flytt/förändringar av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall, 
men bekostas av exploatören. 
 
Vattenfall har ej något ytterligare att erinra mot rubricerat ärende. Vattenfall 
informerar därför endast om följande krav, se övrigt. 
 
Övrigt 
Offert på eventuella el-serviser, både byggkraft och permanent servis, beställs 
via https://www.vattenfalleldistribution.se/el-hem-till-dig/ eller på 
telefon: 020–82 10 00. 
 
Vid eventuella schaktningsarbeten skall kabelutsättning begäras. Detta 
beställs via Post och telestyrelsens www.ledningskollen.se. Om ärendet 
brådskar kontakta Vattenfalls kundtjänst på telefon: 020–82 10 00, kostnaden 
för utryckningen debiteras då beställaren. 
 
Befintliga elanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av 
plangenomförandet. 
 
Vattenfalls markförlagda kablar får inte byggas över och Vattenfalls 
anläggningar måste uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår av 
Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. 
 
Bemötande: 
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Befintliga anläggningar ligger inte inom planområdet och bör inte påverkas av 
planens genomförande. Förutom vid åtgärder för anslutning.  
 
 
Sörmlands museum 
Bakgrund  
Sörmlands museum har ombetts att yttra sig rörande ett förslag till detaljplan 
på fastigheten Ytterbostugan 1:27, Uttervik, Nyköpings kommun. Syftet med 
detaljplanen är att möjliggöra byggande av småhus inom planområdet.  

Historik och nulägesbeskrivning  
Området har under lång tid haft en relativt stor industriell betydelse. Redan 
under 1600-talet omlastades malm från Tunabergs bergslag vid 
lastageplatsen i Mörkviken för vidare utskeppning i Bråviken. Under 1900-
talets början återtogs brytningen i den närliggande Mangangruvan. Manganet 
köptes av Norrbottens Järnverk AB som behövde metallen för att stålet, som 
bröts i Lappland, skulle få rätt smidighet. Manganet fraktades till 
lastageplatsen vid Galtviken och gick sedan med pråm till Oxelösund för 
omlastning.  

På den aktuella fastigheten har tidigare en lada funnits vilken nu är riven. Från 
den tidigare körbron till ladans övre del finns fortfarande två fundament av kall-
murad natursten bevarade.  

Bebyggelsen i området utgörs idag av blandad fritidshusbebyggelse från 
1900-talets senare del, och bedöms inte ha några utmärkande kulturhistoriska 
värden. 
 
Kulturhistoriskt utlåtande  
De kulturhistoriska värden som berörs av den nya detaljplanen utgörs främst 
av de två fundamenten till den tidigare körbron. Dessa bidrar till en ökad 
förståelse för platsens historia och tidigare verksamhet. Fundamenten tillmäts 
historiska och pedagogiska värden. De är också karaktärsskapande och 
tillmäts därför landskapsmässiga värden. Museet rekommenderar att dessa 
bevaras och förses med skyddsbestämmelser i detaljplanen.  

Marken har under mycket lång tid brukats som åker, vilket äldre 
lantmäterikartor från 1600-talets senare del visar. Att marken brukats som 
åker under så pass lång tid utgör i sig ett kulturhistoriskt värde. Därför innebär 
bebyggandet av marken en förlust av dess agrarhistoriska värden.  

Sörmlands museum anser dock att platsen och bebyggelsen i övrigt är mycket 
förändrad, vilket gör läsbarheten av det historiska landskapet begränsad. 
Detta underlättar förutsättningarna att bebygga marken. Platsens rika historia 
som i huvudsak är kopplad till den malmbrytning som länge förekommit i 
området utgör dock i sig ett mycket viktigt kulturhistoriskt värde. Museet 
rekommenderar att denna historik på olika sätt bör lyftas fram i planeringen, 
t.ex. i en kommande namnberedning. 
 
Bemötande: 
Ytterligare information om kulturhistoriskt värde inom planområdet samt bilder 
på brofundamenten har lagts till i planbeskrivningen. Plan- och naturenheten 
ser det dock inte som nödvändigt att lägga till skyddsbestämmelser för 
brofundamenten. Det västra fundamentet ligger inom mark som är avsedd för 
dagvattenhantering och inte får bebyggas. Den södra ligger på mark med 
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byggrätt, men det är inte troligt att fastighetsägare kommer att välja just den 
platsen att bygga på då höjdskillnad intill är stor. Mer troligt är att de betraktar 
fundamentet som ett trevligt inslag på tomten.   
 
Ingen namnsättning kommer att göras i samband med genomförande av 
planen. 
 
Naturskyddsföreningen  
Mina synpunkter: Planområdet utgörs av vallmark med högst måttliga 
biologiska värden. 
Eventuellt måttligt läckage av näringsämnen skulle inte missgynna den 
värdefulla fiskyngelkammaren i Mörkviken. Att strandskyddet naggas i kanten 
ger effekt bara på skrivbordet. 
 
Bemötande: 
Noterat. Plan- och naturenheten bedömer det dock önskvärt att begränsa 
näringsläckage till viken. Dagvattensituationen har sedan samrådet studerats 
ytterligare och beskrivs i planbeskrivningen. Bestämmelser för att förhindra 
hårdgörning av yta och bevara nuvarande diken har lagts till på plankartan. 
 
Privatperson (PJ) 
Mina synpunkter: Bygget får inte skymma sjöutsikten för de boende runt 
omkring och inga två våningshus 
 
Bemötande: 
Byggnadshöjden (höjden från mark till takfot) är 4,5 meter i 
granskningsförslaget. I samrådsförslaget angavs byggnadshöjden relativt 
havsnivån men detta har ändrats till att ange från marknivå för att vara 
tydligare. Inför granskning har siktlinjer från befintliga byggnader till viken 
studerats. Resultatet visar att nya byggnader kommer ligga betydligt lägre än 
befintliga och på sådant avstånd att risk för försämrad sikt mot viken är liten.  
 
Privatperson (KA) 
Mina synpunkter:  Vyn för boende och besökare i Uttervik kommer att 
förändras påtagligt om denna plan godkännes enligt förslaget. Det är 
en gammal kulturbygd med en landskapsbild där vackra inslag av bl.a. öppen 
mark,hamn och havsutsikt kommer att minska beroende av hur hus placeras. 
Jag önskar därför att placeringen av hus tas i beaktande på ett sådant sätt att 
landskapsbilden kvarstår i så hög utsträckning som möjligt. Enligt tidigare 
muntlig uppgift från fastighetsägaren av Ytterbostugan 1:27, var tanken att tre 
fastigheter skulle styckas. Om det blir fem fastigheter blir det svårare att 
behålla den unika vyn och utsikten. Ev byggnader önskar jag ska vara lika 
övrig bebyggelse i området, d.v.s. enplanshus med låg takvinkel. Önskemål 
om att högsta byggnadshöjd i meter över angivet nollplan sänks med minst 1 
meter på område Bd1e1. Önskemål om att det endast är en fastighet inom 
området Bd1e1, för att vyn och utsikten för boende och besökare inte ska 
försämras. För att inte vy och utsikt för boende och besökande ska försämras, 
så önskar jag att det finns begränsningar i träd och buskars höjd över havet. 
Angränsande fastigheters utsikt ska inte försämras. Naturområdet önskar jag 
ska fortsätta vara ängsmark, ej träd eller buskar. 
 
Bemötande: 
Byggnadshöjd har ändrats till 4,5 meter för hela planområdet. I 
samrådsförslaget angavs byggnadshöjden relativt havsnivån men detta har 
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ändrats till att ange från marknivå för att vara tydligare.  Inom området som i 
samrådsförslaget betecknades Bd1e1 ryms två tomter 
 
Minsta tillåtna tomtstorlek är satt till 2000 kvm vilket är den storlek som många 
tomter i det intilliggande fritidshusområdet har. Den totala ytan bostadsmark 
inom planområdet är Planområdets totala yta är 11013 kvm. Med 
begränsningen på tomtstorlek kan totalt fem tomter bildas. Dock kan 
marklutning och diken inom området påverka hur fastighetsägare väljer att 
dela upp tomter. Om de väljer att dra fastighetsgränser vid befintliga diken så 
ryms bara fyra tomter. Plan- och naturenheten bedömer dock att även fem 
tomter är acceptabelt.  
 
Kommunen har inget mandat att förbjuda plantering av träd eller buskar, 
varken inom detaljplanerat område eller utanför. Det är även svårt att i en 
detaljplan styra exakt placering av byggnader. I detaljplaneskedet känner man 
inte till allt som påverkar byggförutsättningarna. Vi uppmuntrar till samtal 
mellan fastighetsägare om placering av byggnad och vegetation. Inför 
granskning har siktlinjer från befintliga byggnader till viken studerats. 
Resultatet visar att nya byggnader kommer ligga betydligt lägre än befintliga 
och på sånt avstånd att risk för försämrad sikt mot viken är liten. 
 
Privatpersoner (LoMH) 
Kommentarer och synpunkter från ägarna av den berörda fastigheten  

 
 
Sammanfattning: 
Ägaren av marken Ytterbostugan 1:27 avser att genomföra ett byggprojekt 
med upp till 5 st relativt stora hus i Utterviks fritidsområde. 
Som boende i närområdet har vi getts möjlighet att inkomma med synpunkter 
angående projektets inverkan på boende och miljö, i samband med den 
utredning som gjorts av Nyköpings kommun. 
Vi är negativt inställda till projekt av flera anledningar som vi redogör för 
nedan. Det är uppenbart att markägaren står att vinna på projektet då 
försäljning av tomterna sannolikt kommer att inbringa betydande summor. 
Samtidigt kan konstateras att i princip samtliga övriga intressenter kommer att 
stå som förlorare om detta projekt genomförs. Vi anser inte att det finns skäl 
att förändra den nuvarande detaljplanen. Vi anser att kommunen bör ge 
avslag på den inkomna ansökan om att skapa upp till 5 nya tomter inom 
området. Skulle kommunen välja att gå vidare med denna exploatering, i så 
fall önskar vi att ni beaktar nedanstående, främst angående höjden på 
eventuella byggnader. 
 
Skydda det öppna markområdet: 
I den nuvarande detaljplanen framgår tydligt intentionen att behålla det stora 
fältet, den stora åkermarken som öppen mark. Detta torde vara av särskild vikt 
eftersom större delen av fritidsområdet i övrigt består av skogsmark. De öppna 
marker som finns bör helt enkelt bevaras. Det område som nu planeras 
kommer att skymma utsikten till infarten till friluftsområdet Uttervik södra. Den 
som färdas på vägen får sin första kontakt med havet, med de öppna 
vidderna, just vid den plats som nu skall bebyggas. Det är också här som den 
gamla bondgården låg placerad och här återfinns fritidsområdets mest 
intressanta del, sett från ett kulturarvs perspektiv. Vi anser även att området 
redan är relativt förtätat med hela 284 st fastigheter. Vi anser att endast 
allmänna intressen kan och bör ligga till grund för en så här pass omfattande 
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förändring av den nuvarande detaljplanen. I fallet med den här exploateringen 
av marken föreligger ingen vinning för det allmänna. 
 
Hur höga byggnader får uppföras? – det framgår inte av det utsända 
materialet – en klar miss i handläggningen 
I materialet kan vi läsa ” Planförslaget möjliggör avstyckning av upp till 5 
fastigheter inom planområdet. Högsta exploatering per fastighet är 220 
kvadratmeter bruttoarea. Begränsningen innefattar komplementbyggnader 
som garage, carport eller förråd mm. Byggnadshöjden regleras till 15 
respektive 21 meter över angivet nollplan.”  Detta måste tyvärr anses vara en 
olycklig formulering av byggnadshöjden, att utgå från ett nollplan dvs. från 
höjden över havet. Eftersom terrängen är relativt kuperad, hur höga 
byggnader planerar kommunen egentligen att godkänna? 
För att kunna besvara den frågan måste man känna till höjden över havet på 
varje given punkt inom planområdet. I det material som skickats ut framgår 
inte var i terrängen som de eventuella byggnaderna kommer att placeras. Vi 
kan således inte avgöra var i terrängen dessa byggnader skall uppföras eller 
vilken höjd dessa byggnader kommer att få. Vi kan inte reda ut vilken höjd 
byggnaderna kommer att få, eller hur höga de kommer att bli över havet. Om 
ett hus uppförs på en punkt 9 meter över havet kan en 6 meter hög byggnad 
uppföras för att nå en godkänd nockhöjd om 15 meter inom området Bd1e1 på 
kartan. 
De 5 nya fastigheterna kommer att ansluta sig till Utterviks samfällighets 
vatten och avloppsnät. De kommer då att ingå som en del av Utterviks 
samfällighet. Inom hela samfällighetens område med så många som 284 st 
fastigheter gäller att endast 1-plans byggnader får uppföras och att dessa får 
ha en maximal höjd på 4 meter. Eftersom det område som nu exploateras 
utgör en del av samfälligheten Uttervik bör regeln om 1-plans hus gälla även 
för dessa nya byggnader. Varför väljer inte kommunen att begränsa 
bygghöjden till 4 meter även för dessa nya byggnader? Varför väljer man att 
dölja den tillåtna bygghöjden genom att utgå från havsnivån? 
 
Nuvarande fastigheter påverkas negativt av nybyggnationerna: 
Vi har relativt nyligen förvärvat vår fastighet i området. Vi blev intresserade av 
området pga den lugna miljön och de vackra vyerna. Vår fastighet ligger 
betydligt högre än de tomter som nu diskuteras. I rapporten berörs dessa 
höjdskillnader. Det är korrekt att vår tomt, och grannarnas tomter, ligger högre 
än de tilltänka nya tomterna. Våra tomer är dock relativt sluttande. Vi har alla 
varsin byggrätt, rätten att uppföra ytterligare en byggnad på våra tomter. 
Dessa hus kommer i så fall att byggas på en betydligt lägre nivå. Här kan det 
alltså bli tal om att havsutsikten förvinner helt, vilket måste anses påverka våra 
fastigheter klart negativt. Den typen av omfattande förändring av tex en 
havsutsikt är precis de aspekter som bör beaktas när kommunen väljer att 
ändra spelreglerna för de boende genom att genomföra förändringar i en 
gällande detaljplan för ett så här pass stort fritidsområde. Risken att detta skall 
bli ett stort problem för oss boende ökar så klart om den nya husen tillåts bli 
så höga som det antyds i materialet med hela 21 meter över havet i nockhöjd, 
(hur höga byggnader det nu egentligen innebär). 
 
Angående den miljögenomgång som gjorts har vi följande kommentarer: 
Vi anser att det radontest som berörs i materialet bör genomföras snarast. 
Detta kommer att bli speciellt viktigt om en eller flera barnfamiljer väljer att 
bosätta sig permanent på platsen. 
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Vi anser att den föreslagna inventeringen av biologisk mångfald som berörs i 
materialet bör genomföras innan projektet startar. 
Vi anser inte att det är motiverat att göra något som helst undantag angående 
det nu gällande strandskyddet. 
 
 
Bemötande: 
Marken inom planområdet är idag planlagd som området för 
jordbruksändamål. Detta säkerhetsställer dock inte att marken hålls öppen. 
Om markägare skulle låta marken växa igen eller plantera skog på den har 
kommunen ingen rådighet att förbjuda det. Den långa historian av jordbruk 
inom området har ett kulturhistoriskt värde. Dock är den ursprungliga 
helhetsupplevelsen av jordbrukslandskapet borta sedan fritidshusområdet 
byggdes.  
 
Den nya detaljplanen möjliggör för nya bostäder vilket betraktas som ett 
allmänt intresse enligt 2 kap 3 § Plan- och bygglagen. Föreslagen detaljplan är 
utformad för att inte olägenheter för andra fastighetsägare ska vara större än 
nyttan med nya bostäder. Den är utformad för att bevara de natur- och 
landskapsvärden som finns i området.  
 
Byggnadshöjden har ändrats till 4,5 meter från marknivån för att bli tydligare. 
Totalhöjd, som plankartan hade i samrådet, används ofta för kuperade 
områden eftersom markhöjden kan vara olika på olika sidor av ett hus. Men 
Plan- och naturenheten håller med om att konsekvenserna med planen blir 
alltför otydliga med den bestämmelsen och att det är bättre att använda höjd 
från marken, även om det kan begränsa hur byggnader kan placeras i 
sluttningarna.  
 
Inför granskning har siktlinjer från befintliga huvudbyggnader till viken 
studerats. Resultatet visar att nya byggnader kommer ligga betydligt lägre än 
befintliga och på sådant avstånd att risk för försämrad sikt mot viken är liten. 
Från den lägre delen av befintliga tomter kan mer vy skymmas, men inte i sån 
omfattning att planförslaget blir olämpligt. 
 

Planområdet är utpekat som högriskområde för radon. Det innebär att 

byggnader ska utföras radonsäkert så att gränsvärdet för radon inte 

överskrids. Det finns idag många olika tekniker för att bygga radonsäkert och 

Plan- och naturenheten bedömer inte att det kommer innebära någon 

svårighet eller att ytterligare utredningar behövs.   

 
Privatperson (AJ) 
Synpunkter: Motsäger mig bebyggelse av småhus och exploatering av 
Ytterbostugan 1:27 i Uttervik! 
 
Vid exploatering av Ytterbostugan 1:27, Nyköpings kommun är det av högsta 
vikt att fastigheterna blir envåningshus och en byggnadshöjd på högst 4,0 
meter. För att smälta in i redan befintlig bebyggt område. Begränsning av 
byggnadshöjd är också av största vikt för att ej skymma sikt o natur för vår 
fastighet som redan finns här sedan många år 5:113,  

 men även för vår grannfastighet   
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Bemötande: 
Byggnadshöjden är 4,5 meter i granskningsförslaget. I samrådsförslaget 
angavs byggnadshöjden relativt havsnivån men detta har ändrats till att ange 
från marknivå för att vara tydligare. Inför granskning har siktlinjer från 
befintliga byggnader till viken studerats. Resultatet visar att nya byggnader 
kommer ligga betydligt lägre än befintliga och på sånt avstånd att risk för 
försämrad sikt mot viken är liten. 
 
 
Privatperson (MJ) 
Se under bebyggelse ”Storleken på fastigheterna i området varierar mellan 
900 – 2.400 kv. Envåningshus gäller för området och en bygghöjd på 4,0 
meter”. 
Jag vill ha begränsning på byggnader till enplans (bygghöjd max 4 
meter) för att dom ska smälta in bland övrig bebyggelse (240 sommarstugor).  

Viktigt är att området  måste begränsas till enplan för 
att inte skymma för mycket för Trädgårdssångarvägen 6 + 8.  
 
Bemötande: 
Byggnadshöjden (höjden från mark till takfot) är 4,5 meter i 
granskningsförslaget. I samrådsförslaget angavs byggnadshöjden relativt 
havsnivån men detta har ändrats till att ange från marknivå för att bli tydligare. 
Inför granskning har siktlinjer från befintliga byggnader till viken studerats. 
Resultatet visar att nya byggnader kommer ligga betydligt lägre än befintliga 
och på sånt avstånd att risk för försämrad sikt mot viken är liten.  

Intressenter vars synpunkter ej tillgodosetts 

Sörmlands museum 
Privatperson (AJ) 
Privatperson (KA) 
Privatperson (LoMH) 
Privatperson (MJ) 

Medverkande tjänstemän 

Redogörelsen är sammanställd och kommenterad av planarkitekt Sofia 
Buhrgard 
 
 

Samhällsbyggnad 
Plan- och naturenheten 
 
 
 
 
Maria Ljungblom  Sofia Buhrgard  
Chef Plan- och naturenheten  Planarkitekt Plan- och naturenheten

   
  

 









NYKÖPINGS KOMMUN FÖRSLAG 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2019-09-24 

Justerandes signatur 

MSN§ Dnr MSN19/109 

Beslut om samråd för detaljplan för RÄTTST JÄNAREN 9 samt del av 
RÄTTST JÄNAREN 8, Väster, Nyköping, Nyköpings kommun 

Läge: korsningen Brunnsgatan/Repslagaregatan 

Sökanden: Björnbäckens Fastighets AB 

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för nybyggnation av ett 

bostadshus längs Brunnsgatan. Syftet är också att införa skyddsbestämmelser 

på kulturhistoriskt värdefull bebyggelse som finns inom fastigheten. 

Planområdet är beläget i korsningen mellan Brunnsgatan och Repslagaregatan på 

Väster i Nyköping. Planområdet avgränsas av andra bostadsfastigheter inom 

kvarteret Rättstjänaren i väster och i norr, Brunnsgatan i öster och Repslagaregatan 

i söder. På andra sidan Brunnsgatan ligger landstingsparken. Arealen är ca 0,2 ha. 

För planområdet råder 2 detaljplaner (P59-15 samt P81-14). I gällande detaljplan 

från 1959 finns en byggrätt för bostäder i tre våningar utmed Brunnsgatan. Övriga 

fastigheten får bebyggas med garage under markplanet. Ny detaljplan krävs 

eftersom nu aktuellt byggnationsförslag överstiger den tillåtna byggnadshöjden. 

Planförslaget innebär en nybyggnation av bostäder i fem våningar längs 

Brunnsgatan. Totalt kan ca 24 lägenheter komma att byggas. Förslaget möjliggör 

även för kontor samt handel i byggnadens bottenvåning. Den femte våningen 

föreslås indragen för att möta det intilliggande husets takfotslinje. Huset planeras få 

entreer både från gata och från gård. Angöring föreslås ske norrifrån över 

Rättstjänaren 8 då ny utfart mot Brunnsgatan inte bedöms som lämplig ur 

trafiksäkerhetssynpunkt. Planen skapar förutsättningar för att en 

gemensamhetsanläggning ska kunna bildas med de fastigheter som nyttjar samma 

infart. Parkering för bilar kommer till viss del att anordnas i planerat garage på 

Sågaren 6 och 9 då det inte finns tillräckligt med plats för att täcka hela 

parkeringsbehovet inom den egna fastigheten. 

Inom planområdet finns befintlig äldre bebyggelse med höga kulturmiljövärden. 

Dessa ges planbestämmelser som syftar till att skydda byggnaderna mot rivning och 

förvanskning. 

En behovsbedömning har upprättats och samråd sker med Länsstyrelsen 
under plansamrådet. Plan- och naturenhetens bedömning är att planförslaget 
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Det finns dock skäl att 
ändå belysa följande aspekter under planprocessen: 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN FÖRSLAG 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2019-09-24 

Justerandes signatur 

MSN § Dnr MSN19/109 

Framkomlighet och trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafik längs 

Brunnsgatan 

Påverkan på riksintresse för kulturmiljö samt bebyggelsens 

påverkan på befintlig stadsbild 

Gestaltning och utformning av bebyggelsen och gården 

Bullerpåverkan från Brunnsgatan 

Barnperspektiv och kvaliteten på gårdsmiljön 

Solförhållanden; skuggbildning på grannfastigheter 

Utredningar/analyser rörande geoteknik, trafikbuller, kulturmiljö och arkeologi har 

tagits fram. Den geotekniska utredningen anger att byggnaden bör grundläggas 

på stödpålar slagna till fast djup vilket ligger på 13-15 meters djup. Enligt 

trafikbullerutredningen kan bostadshuset utformas så att riktvärden innehålls om 

minst hälften av boningsrummen får placering mot den bullerskyddade gården. 

Den fördjupade kulturmiljöanalysen anser att planförslaget inte har någon negativ 

påverkan på befintliga kulturmiljövärden, stadsbilden och riksintresset för 

kulturmiljövården. Länsstyrelsen har vidare meddelat beslut om tillstånd till 

ingrepp i fornlämning och den planerade byggnationen kräver ingen arkeologisk 

insats utöver den redan genomförda arkeologiska förundersökningen. 

Kommunen kommer att skriva exploateringsavtal som bland annat reglerar att 

parkeringsplatser för bil till viss del behöver anordnas inom annan fastighet. 

Bakgrund 
Björnbäckens Fastighets AB inkom 2015-11-24 med en begäran om planbesked 

med syfte att ändra gällande detaljplan och pröva möjligheten till en högre 

bostadsbyggnation på platsen. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-12-19 § 161 att anta 

upprättad detaljplan. 

Beslutet överklagades av närboende till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen avslog 
överklagandena och beslutet överklagades vidare till Mark- och 
miljödomstolen. Domstolen upphävde nämndens beslut att anta detaljplanen 
med hänvisning till att planen saknade information om relevanta 
planeringsförutsättningar som behövs för att allmänheten ska kunna förstå 
planens innebörd och dess konsekvenser. Planbeskrivningen saknade 
information om att det för området finns två gällande detaljplaner, 
beskrivningen angav bara den ena detaljplanen. Vidare saknades en 
redogörelse kring de avvägningar som skett under processen kring placering 
av infart och varför alternativa infarter förkastats. Då domstolen upphävde 
beslutet på 

Utdragsbestyrkande 
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grund av bristfälliga planhandlingar har övriga invändningar från de klagande ännu 

inte prövats. 

Plan- och naturenheten föreslår därför att planprocessen görs om med 

planhandlingar som förtydligats kring planeringsförutsättningar och avvägningar 

under processen. 

Beslutsunderlag 

Behovsbedömning, plankarta, illustrationsbilaga, planbeskrivning, 

fastig hetsförteckning. 

Förslag till beslut 
Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att förslaget inte bedöms innebära någon betydande miljöpåverkan 

att förslag till detaljplan för RÄ TTST JÄNAREN 9 och del av RÄ TTST JÄNAREN 8 

får skickas ut på samråd 

Beslut till: 

Akten 

Sökanden 

Utdragsbestyrkande 
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Sida 1/6

Illustrationsbilaga till 
detaljplan Rättstjänaren 9 

Vy från Repslagaregatan, rondellen vid Brunnsgatan i förgrunden
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Illustrationsbilaga till 
detaljplan Rättstjänaren 9 
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Illustrationsbilaga till 
detaljplan Rättstjänaren 9 

 Vy över Brunnsgatan  söderut mot centrum
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Illustrationsbilaga till 
detaljplan Rättstjänaren 9 

Sektion över Brunnsgatan som visar hur byggnaden förhåller sig i höjd och skala till omgivande 
bebyggelse. 

Sektion över Repslagaregatan som visar hur byggnaden förhåller sig i höjd och skala till omgivande 
bebyggelse. 
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Illustrationsbilaga till 
detaljplan Rättstjänaren 9 

2018-03-20 kl. 08.00 2018-03-20 kl. 12.00 2018-03-20 kl. 18.00

2018-07-01 kl. 18.002018-07-01 kl. 12.002018-07-01 kl. 08.00

2018-09-01 kl. 08.00 2018-09-01 kl. 12.00 2018-09-01 kl. 18.00

2018-03-20 kl. 15.00

2018-07-01 kl. 15.00

2018-09-01 kl. 15.00

Solstudie befintlig situation 
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Illustrationsbilaga till 
detaljplan Rättstjänaren 9 

2018-03-20 kl. 08.00 2018-03-20 kl. 12.00 2018-03-20 kl. 18.00

2018-07-01 kl. 18.002018-07-01 kl. 12.002018-07-01 kl. 08.00

2018-09-01 kl. 08.00 2018-09-01 kl. 12.00 2018-09-01 kl. 18.00

2018-03-20 kl. 15.00

2018-07-01 kl. 15.00

2018-09-01 kl. 15.00

Solstudie planförslaget 


































































































































































































































