
Nynäshamns
Kommun

PROTOKO' \
Kommuns§rels. I
Sammanträdesdatum 2018-04-25

Beslutsunderlag
- Bilaga Protokollsutdrag - MSN § 325 2017-12-07 - Detaljplan Kullsta 2.pdf
- Bilaga Kullsta plankada Antagande.pdf
- Bilaga Kullsta planbeskrivning Antagande.pdf
- Bilaga Kullsta granskningsutlåtande.pdf

Arbetsutskottets försla g ti ll komm u nstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att

1. Granskningsutlåtandet godkänns,
2. Detaljplan för Kullsta 2 m.fl. antas enligt 5 kap, 27§ Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL),

Yrkande
Harry Bouveng (M) yrkar avslag, höjden på huset med I våningar anses vara för högt.

Daniel Adborn (L) och Maria Gard Gunster (C) bifaller förvaltningens förslag.

Proposition
Patrik Isestad (S), ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget till beslut.

Patrik Isestad (S), ordförande ställer proposition på bifall till Harry Bouveng (M) avslag för höjden på huset
med B våningar som anses vara för högt och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla avslaget till
beslut.

Kopia: Akten

Tjä nstestä I le / ha nd I ä g g a re

Planering och samhällsutveckling
Albin Törnberg
E-post: albin.tornberg@nynashamn.se
Tel: 08-520 688 66

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Detaljplan för Kullsta 2 m.fl.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att

1. Granskningsutlåtandet godkiinns.
2. Detaljplan för Kullsta 2 m.fl. antas enligt 5 kap. 27§ Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL),

Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att utveckla stationsområdet Nynäsgårds station och skapa förutsättningar för
ny bostadsbebyggelse med cirka 110 lägenheter i 4-8 våningar med möjlighet för centrumändamål i

bottenplan. Granskning av planförslaget ägde rum 24 maj - 19 juni 2017. Synpunkter från
granskningen har sammanställts i ett granskningsutlåtande och antagandehandlingar har upprättats.

Bakgrund
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 oktober 2015, §197 att ge miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja planläggningsarbete. Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden godkände detaljplanen och granskningsutlåtandet den 7 december 2017
(MSN § 32s 2017).

Detauplanen innefattar Kullsta 2 som ägs av AB Nynäshamnsbostäder och Nynäshamn 2:13 och del av
fastigheten Nynäshamn 2:1 som ägs av Nynäshamns kommun. Planområdet ligger vid
pendeltågsstationen Nynäsgård, cirka en kilometer från Nynäshamns centrum. Fastigheterna Kullsta 2:13
och Kullsta 2 har tidigare varit bebyggda med garage men utgörs idag av grusad parkeringsyta,

asfalterad väg till pendelstationen samt sly och träd. Nynäshamn 2:1 utgörs av gatan Kullstagränd och

fungerar som utfart för bensinstationen och kiosken norr om planområdet. Öster om planområdet, längs

Centralgatan, ligger kulturhistoriskt intressanta arbetarbostäder, de så kallade Telihusen. Byggnaderna
består i huvudsak av ljus puts med rödmålat trä i detaljer eller övre gavelstycke och är 2-3 våningar
höga.

Granskningshandlingar har upprättats i april 2017 och granskning ägde rum 24 maj till 19 juni 2017.
Synpunkter under granskningstiden berörde bland annat hushöjderna och dess eventuella påverkan på

de befintliga Telihusen och fastigheterna söder om planområdet. Efter granskningen har ett
granskningsutlåtande upprättab den 10 november 2017. Utlåtandet redovisar inkomna yttranden med
förvaltningens kommentarer och ställningstagande. Planhandlingarna har uppdaterats till
antagandehandlingar, Yttranden under granskningen har endast lett till ett fåtal bestämmelser som styr
gestaltning av det södra punkthuset.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900 (i dess lydelse efter
I januari 2015).
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Datum
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Nvnäsham ns
kömmun

PROTOKOLL
Miljö- och samhållsbyggnadsnämnden
Sammanirädesdalum
2017-12"07

!',' /' ,'''
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\.,/ | /2
Mikael Gustafsson
Planeringschef

Plats och tid
Landsort, plan 7, 20L7 -12-07 kl. 13:00-17.08

Beslutande
Daniel Adborn (L), ordförande
Inger Andersson (S)
Ove Forsberg (S)

Johnny Edholm (S)

Anki Lindeberg (S)
Bengt Holwaster (MP)

Bodil Toll (M)
Agneta Hagström (M) §§ 307-324, 326-338
Fredrik Sönnergren (M)
Peter Wennerberg (C)
Antonella Pirrone (KD)
Robeft Norberg (PP) §§ 325, 328

Icke §änstgörande ersättare
Robert Norberg (PP) §§ 307-324, 326-327 , 329-338
Emma Solander (MP) §§ 307-309,373,3L2

Paragrafer

§§ 307-338

Justeringens plats och tid
Hus A, 2017-12-13 kl 10.00

Jäv
Agneta Hagström (M), meddelarjäv § 325 och deltar inte i beslutet utan ersätts av
Robert Norberg (PP).

Therese Säfström, nämndsekreterare, meddelarjäv § 325 och deltar inte i handläggningen utan

ersätts av Patrik Larsson, arkivarie.
Peter Wennerberg (C) meddelar jäv § 328 och deltar inte i beslutet utan ersätts av Robeft
Norberg (PP).

Del juslorade prolokollel oll€ntllggörs genom detla anslag.
Beslutsinstans: IViljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Sammankädesdatum: 201 7-1 2-07

Beslutsunderlag
Plankarta
Planbeskrivning
Granskningsutlåtande

Skickas till
För kännedom:
MSN
Planeringschef
Stadsbyggnadschef
Nynäshamnsbostäder

) )

) /' ,-.'
Therese Säfströr.nilsekretera re § § 307 -324, 326-337

r03

Anslag

'I 04

Underskriflter

Anslaget tas ned: 2018-01.04Anslåget säns ilpp: 2017'1 2'14
Förvaringsplals Iör protokollet: miljö- och

i

-,,-//Yn/,/" lt"U
Bodil Toll, ju,sterare .,

.ii
.l ;",,ir: :.: .'; ./)

Pätrik Laissoh, sekreterare, § 325

Underskrilt I^ Utdragsbesty&ande
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PFOTOKOLL
Miljö- och samhållsbyggnadsnämnden
Sammantrådesdatum 201 7-1 2-07

Nynäsham ns
t<ommun

PROTOKOLL sidass

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Sammantrådesdalum 201 7-1 2-07

Sida 34

Msn § 325/2017 MSNl20rsl0738l2L4

Detatjplam för Kulffista 2 mr,fl. XVynäslaamrm
Beslut outa godkämnamde Enför amtaEarade

Miljö- oclr samhä!lshygEnradsnämrndens heslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut Plcv

1. Granskningsutlåtande godkänns

2. Detaljplanen för Kullsta 2 m.fl., Nynäshamn godkänns och överlämnas till
kommunfullmäktige enligt 5 kap.27 § Plan- och bygglagen 2010:900 (pBL).

Jäv
Agneta Hagström (M), meddelarjäv på frågan och deltar inte i beslutet utan ersäfts av
Robeft Norberg (PP).
Therese Säfström, meddelarjäv på frågan och deltar inte i handläggningen utan ersätts
av Patrik Larsson, arkivarie.

Reservation
Bodil Toll (M) reserverar sig mot beslutet och meddelar att hon inkommer med en
skriftlig reservation innan justering. Reservationen biläggs protokollet.

Arbetsutskottets förslag titl beslut
Arbetsutskottet beha ndlade ä rendet 20t7 - Ll-23 § 3L5

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till nämnden utan eget ställningstagande.

Förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

1. Granskningsutlåtande godkänns

2, Detaljplanen för Kullsta 2 m.fl., Nynäshamn godkänns och överlämnas till
l<ommunfullmäktige enligt 5 kap.27 § Plan- och bygglagen 2010:900 (pBL).

Sanrnnanfattning
Syftet med detaljplanen är att utveckla stationsområdet Nynäsgårds station och skapa
förutsättningar för ny bostadsbebyggelse med cirka 110 lägenheter i 4-8 våningar med

möjlighet för centrumändamål i bottenplan. Granskning av planförslaget har ägt rum 24
maj - 19 juni 20L7 . Synpunkter från granskningen har sammanställts i ett
granskningsutlåtande och antagandehandlingar har upprättats.

Yrkanden
Peter Wennerberg (C), Antonella Pirrone (KD), Bengt Holwaster (MP), Ove Forsberg
(S) och Daniel Adborn (L) yrkar på bifall till förvaltningens förslag,

Bodil Toll (M) och Fredrik Sönnergren (M), yrkar på återremittering till förvaltningen
för ytterligare arbete.

Fropositionsordning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Bifall till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag eller bifall till BodilTolls (M)
yrkande om återremittering.

Propositiein
Ordfdrande ställer proposition enligt fastslagen propositionsordning och finner att miljö-
och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge bifall till miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Plankarta
Planbeskrivning
Granskningsutlåtande

Skickas till
Akten
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Sammanlrådcsdalum 2017'12 07

l\) LUtb f u/4 rl{,t 1

Nynäsha mns
[<ommun

TJÄNSTEUTLATANDE Sida 1

Nvnäshamns
kömmun

Datum
2017-11-15

Vår beteckning

Skriftl[g resenvatiom, Eällamde § 325

Reservation msn 32512017 Detaliplan ftir Kullsta m fl.

Vi moderater nödgas tyvåin' yrka avslag till detaljplan för Kullsta då vårt yrkande om återemiss
inte vann gehör.
Vi ser gäma en nödvåindig utveckling av stationsområdet Nyniisgårds station ftir att skapa

Iiirutsättningal for ny bostadsbebyggelse. Synpunkterna gäller punkthuset om åtta våningar,

annars är boenden i närområdet positiva.
Det är olyckligt att detta punkthus presenterades i ett senare skede diir ingen hänsyn har tagits till
grannal och kulturmiljö. I Nynäshamns tätort är det ont om kulturhistoriska byggnader/områden

och de fä som finns kvar måste bevaras.
Därmed inte sagt att nya, moderna, ftftätande byggnationer inte är välkomna!
Det måste finnas ett samspel.

Nynäshamn den 7 decqmber 2017

4urr", § X,
BodilToll (M)

Utdragsbestyrkånd'

))

Tjänsteställe/handläggare

Miljö- och samhällsbyggnadsftilaltningen
Monica Nilsson
E-post: monicaj.nilsson@nynashamn.se
Tel: 08-520 684 63

Beslutsinstans
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Detaljplan för Kullsta 2 m.fl, Nynäshamn
Beslut om godkännande inför antagande

Förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

1. GranskningsuUåtande godkänns

2. Detaljplanen för Kullsta 2 m.fl., Nynäshamn godkinns och överlämnas till kommunfullmäktlge
enligt 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL).

Sammanfattning
Syftet med detauplanen är att utveckla stationsområdet Nynäsgårds station och skapa förutsättningar för
ny bostadsbebyggelse med cirka 110 lägenheter i 4-8 våningar med möjlighet för centrumändamål i

bottenplan. Granskning av planförslaget har ägt rum 24 mal - 19 Juni 20U. Synpunl(er från
granskningen har sammanstlillb i ett granskningsuflåtande och antagandehandlingar har upprättats.

Bakgrund
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 oldober 2015, §197 att ge miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja planläggningsarbete.

Detaljplanen innefattar Kullsta 2 som ägs av AB Nynäshamnsbostäder och Nynäshamn 2:13 odr del av
fastigheten Nynäshamn 2:1 som ägs av Nynäshamns kommun. Planområdet ligger vid
pendeltågsstatlonen Nynäsgård, cirka en kilometer från Nynäshamns centrum. Fastigheterna Kullsta 2:13
och Kullsta 2 har tidigare varit bebyggda med garage men utgörs idag av grusad parkeringsyta,
asfalterad väg Ull pendelstationen samt sly och träd. Nynäshamn 2:1 utgörs av gatan Kullstagränd och
fungerar som utfart för bensinstationen och kiosken norr om planområdet. Öster om planområdet, längs

Cenkalgatan, ligger kulturhistorisld intressanta arbetarbostäder, de så kallade Telihusen. Byggnaderna
består i huvudsak av ljus puts med rödmålat trä i detaljer eller övre gavels§cke och är 2-3 våningar
höga.

Granskningshandlingar har upprättats I april 2017 och granskning ägde rum 24 maj till 19 juni 2017.
Synpunlder under granskningstiden berörde bland annat hushöjderna och dess eventuella påverkan på

de befintliga Telihusen och fastigheterna söder om planområdet. Efter granskningen har ett
granskningsutlåtande upprättats den 10 november 2017. Utlåtandet redovisar inkomna yttranden med
förvaltningens kommentarer och ställningstagande. Planhandlingarna har uppdaterats till
antagandehandlingar. Yttranden under granskningen har endast lett till ett fåtal bestiimmelser som s§r
gestaltning av det södra punldhuset,

))107 108
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Nynäsha mns
[<ommun

..))t tÄrusreurlAraruoE
Dafum Vår betsckning
2017-11-15 MSN/2015/07S8/214-69

Side 2 FilrJ Nvnashamns
ö kdmmun Diarienummer: 201 5.0738

0bjektnumme r: 507 1BB

Daturr: 2017-11-.10

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900 (i dess lydelse efter
1 Januari 2015).

Alf Olsson
Förvaltningschef

Beslutsunderlag
Plankarta
Planbeskivning
GranskningsuUåtande

Skickas till
Akten
Sökanden
KS

För kännedom:

För åtgärd:

Maria Landin
Tf Stadsbyggnadschef

PLAN BESKRIVNING
Detaljplan för Kullsta 2 m"fl. bostäder vid Nynäs Gård

ANTAGANDEHANDLING
Standardförfarande enligt PBL 201 0:900

(i dess lydelse efter januari 201 5)
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SYFTE OCH INLEDNING

Planbeskrivninqen är ett väqledanclc tlol<ument som anger föruLsättningar och syftct mccl planen.

Den Förl<larar planerrs innehåll, l<onsel<vetrscr om clen genomförs och hur dcn sl<a clenomFöras.

Planbesl<rivningen sl<a läsas tillsammans med plankartan där de bindande planbestämrnelserna

finns. Detaljplanen är oberoende av avtal ellel anclra överensl<ommelser.

Planförslaget beclöms sakna intresse för allmänhcten, är av minclre betydelsc och [örenliq med

översiktsplanen satnt antas inte rned[öra en betydande inverkan på rnil.iön. Dctaljplanen kom-
mer därför atl handläggas med stanclardl'örFarande enligt plan- och bygqlagen 20.10.900 (i dess

lydr:lsc cflcr I jantrari 20'5).

ln led n ing

Planhandlingar
I)ctaljplalcrr bcstår av {1o:a oliha lran<llilgat sorr
slir liisrs tillsrrrrrrrs. l rlrrrtonr rlenrLrr phl
lrcslirLr rirrq ittr,,rr

" l)lrnhrrtr
' I rstiqlrttsli,rtCcl'trirttl
' (,rrrrtslitriLrqsLrtlrlrttrik

t rrrk'r 1r'rnrtrgrrrrlcL ru lrlrtrlrrnillirrqrrn.t
lr. t ,',., ,'i, ,lrr 'r . r 'i",

" (,coicl,nish ritrerlrirru. Nr,rconsrLlt.

l()16o6 li).rc\ -l|l-ol l.l
" ( | ,r' ,, r ,.r,, \,,r, ..r, , I

l(114, 0.1 ll. rc\ -lo l6 1l o.)

. llrrllcr or lr r ilrrtli,rrsrrtlcilrrinL, trq ,,, lr

vägl-alili, r\I I .\l«.rstili, 2()I6.0(r I3, rcv
2017 -04 03

" l)rqrrlllnrrtrtlrirq. \\ liS. rlrtcrrt
',rlt, {'r,,r", t',.1 )(,'_- 

''i

" ( )rcr.sLkLliS rrrillr)tclirrisli nrrr.lirrrrrlclsi,l,rrirq.
\r,r'c,,rrsitlL 2017 -04 05

" IlLrlrLr']ri:rtotisl. 1ri'rl.,trLrirrg. Nrrlislrrrrn:
lt,,nilrrrrLt. lolI t)I i9

" Solstrrrlicr. \\ lritt rrrliitcLitt'r. lol. l) I l l

llcssa hanrllinstr firrrrs tillu,iinuligr hos

r ri1 li, oclr :,rnrlrrillslri rqqn:rrlr,li'rrr,rlt nirrqen i

\\ niislrrlrrrs liotrrtriLttr.

Vad är cn detaljplan?
i:n LkL;rljphr irrni'irrlllr Ireslritrrrrclscl orrr lrLrr

trrrlliin lirr lrtlrrlrlls oclr rrrri tkn sht;rnriinilrrs
till. L)etaljplrrncr rir tr jrrrirlisht Irirrlrrrrlc lrrrrrl
linq oclr str r:s rr l)lrn oclr bi qqlrrrlcrr. \llLuiiurrr
iIlressclr \rillli nrol Crrslijirla lirl irll r]r clr rlr)(l
lrcllrctslrlsninu oclr plrncn liqrl r s,,hr s,rnr

iqt rrrtrl 1i)r lrcslLrt onr lrrqgl,»

Ba l<g ru nd

[3akgrund planuppdraget
1)lrtnLrlrptlrrrqct lrrrr iritittrtr rtr r n rrr,,i,l,lrr orrr

plrrrinrlrirg itrrrr Nr rriislrrnrrrrlrr,str,lrr sorn r ill

rrpyrfirra [iclbostarlshus in,rtn ornririct. N'lilji)

oclr srt nllrllslrr agLlrtlsrriir r rrrLcr qrr ilt'n ll
oktolrcr l()Ii. iI91. rriljii oL lr rrrrrlriillslrr.rrg

n;rrlslirrrllLninqcn t rrlrptllr,l ltt liLrilr.r rlctrrljlrlrnr

liir listirllrctcn Krrllstr I oclr Nr nrislrrnrrr l;1.1

srnrt rlcl rr- listiqlrctcrr \r Lriislrrnrr -l: l.

l)]rrrcr r rr lrr srurrrril LLn(l( r s( l)lcrnl)rr nrrlrr(i
llII6. l.lter srnrrrrL l lrrr crr srrrrrr,lsr,rllrlirrrlsi
tl,gils illrnr. oclr lirrslrrg.r't lrrl lrcrtlrclrtl tt
tctIilrrrr. ( ilrrrshninll lr tlt'lrllPlrrrln rigrlr' Lrtrr

Lrr(l(r' nriri iLrni -]ttl:

Planens syfte och huvudrJrag

.-rtrrr.r.,1,1,..l:1,1.r,,.L,il,,,1,., r,,.,r

s.il t ninqrrl rrl I trtr cclill slrti()r1s( )lrlrr(lcl 1rc(] r1\

lroslrrlslrclrrutclsc nictl nrir]lir'lrct lill ccritnurl
riutlrrnrrl i lrotlt'rrrrrringrrnl S\ llc{ ;ir i)clisr r{t
..r1....tt rll |.rr 1,..,.il .... .r | ilr .. l: :,rt.,.,r
onrnrlcL lllti (.('rtltlgiltrn tlll \r r;isgrr(l
slili()lr.

( )nrlrrlct sr)1r ti(litllfc rrrrr;ints ii,r PrrlicL:inqsiin
tlrnrrl. rir rlct lirrstr t rrlr'lriqr'L lijl ilc sotrr rr':r'r
hollcktir t nrctl pcnrlc,Jraqct till Nr rrislrrrrrn. .\r
irrirllr onrrrtlct nrcil lrrstiiilL'r klr llotr slrtltons
rrrrlrtlcl nr. r rllrrlilir I ;ltl \ islr:r i Oclr trrrligarr'

r11 l)xss(rr. Srnrlirliqt qcr ilct rrri,jlir,lrct lirr
irrrrrrrrc t Nr nirslrrrrr irlt l),) li\ rr or:h lritlrrr ti11

i'r r nrcl lrlrrclrrl lrelolknirrrl. [ )r':rsrtonr stiirlis
turcl<rrlagct fbr bcf I ntlir l<oi I cliLivttaF li oclr
sct r itc t i1li, L 9t r gorll iirr:Lrtsirttninqlt till cLt

tttinsLrL ltclr,rr rr lrrrsp,rr:tcr nrctl lril.

Plannrocessen efter
granskningssl<edet

L1t, r qt:anskrringcr lllr ftl rrllrrlrLrrrlr lrrl,iLs 1rrrl.
rlrit irrli,rnrnrr st nprrrl.lel lcilor isrs. I Irrniilirrg
rrrrta skiclirs rrrr lirr lorllirirrrrrrrlt i rriljir ,rr:lr

:rrrnlriillslrr il!lrrrilsnrinrnrlcn. l )ctlliplrLrrcn lrnrrrrs
sc'tlrrr r itlrtri', li,r\t Lill l.()jrnrrLrs{t rclst rr or:lr

scrlrtr li,r rrrrlrtglnrI i JrotrrrnLrnlulltniilitil.r'. ( )rt
Llctrrljplrrrcr rrrtr irlir irr clklrqri,l r irrrcr rlcr lrrql

linII trr'rcclior cllcr rrntrqirrilct oclr rllrtltct'
krrr lrrq1l,rr lrt'r illrs.

A rtrqrrrlrharr(llii(J rr!vcill)tr 201 /
Detälipl.ncn lör Kullsta 2 m.fl

113

Af La!rr(lrhitrdling, f ov.nrt)cr 7(ll /
lei:ljpläncn fiir (ullsti 2 Dr.fl

5

114

(lfr. 2(l 5.07:lB dfr- 201 ti.07:ill

Samrad un0errattel$€
Gränskrinq,

Gransknings
utlåtände

Antagande Laga kraft



PLANOMRADET

L.äge, Areal oe l"r

lV a rkägoförhå lla nclen

1.,ä g e

l)tlnonrlrclct liqqer r iil lrrtl]strlriirril, trrr'llrrrt

Nt rrisurrrls l,t t rtk'] trtqsslrlior t ot 1r (.t trlt rtlgrt I rtt.

r:irlir Cf liilonrcLct ltrLr i\trriislrrrttrts ctrtll tLIrl.

lurrn iiqcrr s{tiiclitr siq- lrirrts rrcil ottrrrclc'1s lrt'l:t

r,;.istra sidr. Nortliist otn planotluiiclcl: Iltrns ctr

l,r''r,,ir,,'lr.lt.,rttrl'l Ir.l,""lrll' rrr

olr riirlcl {lnns ct t bc Ilntligl I rostirdsotttritdc rncrd

llcre villrr frin 1920 trlct.

Areal
l)lrnorrrrrrkls st()rlcli,ir cr 1..1 lrr oclr ttlqot cLr

r iliiiu kopplirrq nrtllrtn (.cttlrrlL,rttitn oclr Nrtris
grrrL sLr{i,,rr.

Markägoförhållanden
Nt riiislrrnrn J: I :ir,.s rr N\ niishilllrrs It,tttLtrttLt.

\li Nr,nä-.harrrnsbostii<lcr riqcr KLrllst;r l: l.i t,clr

l'rrllstr -1.

t.""''1..;,:r.;li|

..' 0',r'' ",' lt''', '

...'*'
r'f. ir,I

t.
rJY

" '')

I>l,natttirfu /t.ggr i trolrlii.t/rt th/t, ,tr N)/Lt.t/ruLt /,tl0tl.

lt/,rtutnnh,i ,, tr/,titt Ill/ tiil llm,\/ /iltl \t i.rhur*Lt i ,t,lt,i/
dt \i kt,tliilrltt lrr ,iltlilt .til,il .l\tu/rtih/,'/.

Aftiqan( ch.ndli nq, novcilbrr ?{l I 7

Dct qcn för l(lllste 2 n.flI tts
Af laqail(lrhrndlif q novenrber 20 I 7

Detallplaflcn för Kuil' ' m.F

)

7

116)

TI DIGARE STALLN I NGSTAGAN DEN

l(ommunala treslut

Översil<tspla n

l.n lirrtiitrrirrg nrt'rl rrrr lrosliirlcr i ctl ( cnt1rIt
l;iqr i \r niislrrnrrr rncrl tillqrrrrq till r1,,.1 l.,,llcl.tir
Italilt, scn-icc och tcl<nisl< intrastrrrlitrrr är i Linic

urL il irrcr:silitsPliLncn (( )l)1. rntrl,cn r\ lioLrrLrrrrn

lll)nrrlitirlc I I olitrrlrcr 11)Il

(lcnorn atL tillfirta nya {lcrbostarlshrLs mctl
l rr r tsrrit tcr slirprs t n lrlr rrrlrtl lrcll rlt,.r'l:t' nrcrl

rrrillL rrpplrtclsclornrcr rirr lrLrl sonr rlorlincrrrr
bciintliga lädiugatrlc bostarlsotntåtlct irlaq.
r illii't qtt socirLt lrrlllrrrr lrrstrrlsttpcr iicr
11i'ncrrtiors oclr hrr]trrtltiinsctnir.

,\tt kuntta r,älja bocuclctyp rilrn att bchii\rt fl]'lt:a
Irrn oltcrr iir socillt lriLllllLrt. I lcr lr,,r'nilc i

i:cnlrrlr Nrnislrrnur sliit lict rrrrrlr'rlrgct 1i;r (l('rr

lolltlrt lrlrtLi'ls oclr ser r iccr t'rlisrLLulrt tcn.

Flncrgi lian sj)xl:as gcnorn att utnyttja bc[irrt
lirrr lrcbrqqclscstt rrlitult'r,,clr Lnlrrsl Lrlitrrr. lrn
nrirrsl.rrl klinrrtllrr i'r'liln Iln oclis:r nrs l,cu,,nr
clI lnilrsJirl IrrIsl)()r tl)( l]()\.

( )nrrrrlcts ccrrlrrll lliqr'. rltrr lrtrr strLrlitrr sonr

plaufirrsLagct inncbir och att bc(inrlig itrfrastlrili
trtr rurriinrls gcr li»rr(siitlninqrrr ii,r en lirtlllrrr
s I [r1c!i isli lrt'1rr rlgcls. Lrt i cr:li1ini1 or:lr lrrrslrrlLrirrrl

nr( (l Iillurrcsurscr:. I)la[], irslrqcl stiinrnrCr cliiIlirr
r.il,,', r, r' rrr,Ll,',rLr.il .1,1',r,rr ir,,,ti.'r .t.

Fördj upad översi ktsplan
1,1, , .;,,r , .,'1, ,,', ' 11, I l,.r'. r' I r )" ',

\r rrislrrLrrlr slrtl. tltr glrrlr strrlcn. rnllrq('r ir\

k.nrrrrLrrrtLrllnrili{i11c l5 sr'ptorlrcr ll)0 l. lili'('slr:i
pLrrrorrtrrrlcl rLlr er-l,lrs nrcrl tr lr[rrrLlrrl

bcbyggclsc siL sonr llcrbostarishus, rrrlltus riclr

srrrrlrLrs liinrls jrirrrr iirli Lr. I ir oLrrrrtlL I lrirr clrrc

\rll( n ti:i lrlrtrl onr I,rkrll ,,r Ir iliilrriirnrc li,rslrs
sonr rrppr iirnrrinll.

I rlcn rrrr lirrLtul,etlc irrcrsilitspLrrrrn liir \i
nrislrrnrns s{N(1. srrrslr(l( rr r iLI lrrr ct. artlaqcn
rrr kornrrrrrnlrrllrniihtiqc i oItoLrcr l()Il. 111|11'qr

plrrr,,rrrrtlct srrrrr lrlrnilsLrtl l lcr lrostiiilrr. lrru
Lltls,,ilr :r'r'r ii:, rt'rhsrrlr,:ttr sllr lrirlrr till rtt
sli,rl,rr nri t'slrrlsnriis:,iqr urilj.rcl i \r nrislrrLrrrls

stril. llclrrttclscn slir rrrr tiit otlr rrrirrrrl lirt
att slirpr lcrrrrrlr nrilj.cr.

I)llrnli)rslrqct lilti'slrLt crr Lrlrti:klirrq trrcrl rrtic
rarlc lrostiirlcr rrrcrL nriijliqlret till lrostiirlcr nrcrl

r erlisaLrilrcter lrinils nrcrl j;irrri iirlcrr. r Lll.r't stiinr

nrct r al i» crcns trrid iic l;lth ii)riliLrprtlc or cl
silitsplrncrrrr

Gällande detaljplaner
l'ii,r planornrirlct linns tr:c gällantlc de tiljplancr,
S I9r, S lli-) och S I ll. l)cssa rtnqcr rilL lriarlicl
shir iLrrr itrrths lol grmuciirrrhnrrrl. q-lttr oclt prlh.
(irrrrq or:lr i:rkclrriittn t plarrorureticts sirtlrrr rli'l
rir iilrrg prr Lr lr tcrsrrrrll.. rlcL bchirlcr atqlirilrs
lot rrt slikrL rllrrlirrlrclcns itli()rrsl IilL slrtioncn

l) /, t t rn.t ri l. ii r r.! i //, t rla lLt, r lllt /, ut t:
l/:/rL/// atttirk ii rilri.nl lo/n !1t t,lt,ituliltui/. .qt/tt |iL lt/t/:Ilul /)nt' ri.,,u n/,mntirb.t ilhrilnito

dnr. 201 5.07:18 dfr 7o1 li {)7:lll



FORUTSATTN I NGAR OCH FORSLAG

l-listoria

Tidigare marl<användning
\rrrisl,rrLl strtti.n lrcttc LLriIrLrtruli!r'tt irtrllstlt

slrlirrrr oclr irrr iqrlcs l()()1 i s,trtrlratrrl trt.,l rll
Nlnäsbarran irppuatk:s liit tm iili. I rn[gt I Iär:ads

r'Lortontislir klrt;tri tr irn I()O I I()0(r lrLrtrrs lrrtlt

iiirttt r!i'n. (.('r 1l rirlqil in i,r lt \t trirsl iit. rr t iil illrr
lriil tirltrr. I iir riqt lrrrrns inqt u lrcl»tq11.isc irtotrr

onirrrlcl llrrnL ar l1).lt ) lrtlqrlcs lrtrscLt sottl iitr

i<iaq 6nns lsvar cls{cr orn planclruliclct. I ltlsctr
hrllrrs lclilrr sc rr rrclt rLlqjotrlc rrlrc'irrtlroqt;irit r till
I tlcqtrlr crl'r'l s r i r l.slerlstlirlt r.

|.rrlret l:li,rrorris[,t lirrlrrtr ltrrr l()il i,ell l)lrLlt

lirrlrtt ltrn l()(r I lnrrrs itttlerr ,,r ritl i I rksrlllll< l i

irrslLrtnirrll till plrnonrrrrlct r iil clt rr lriit. ticltrr l .rt

t irrl rorr letlrI ir t'r jrirrvriqcrr lrttrtts rlrtt:li lttrtttt
onrrlLrlr'1. lrit nsirrslrrIiont rr r:rr iintrtt irrtc rrtlrrll.

L)r'tidir:rstc sl)rr(l r\ riillrrrrr oclr iltrrgt
lzinqorna 1ri Kullsra 2: l3 och Kullsta 2 {irrrs

i Ll.on,rnrisIr liilrlrrr lirn l1)11). I ]rrrtrrl sr rtr

l,t ggrtrrlrr liinrgs grl rrrLrr s,,trr skttlli' kLttrtrr

. ..r ,,.r. i, 1,r,.,, r .. .,.1. 'r.l:'r .1, r l, , r. \ , r

bclsinstatiotrt:tr hnns mt:ri pä ck:trrta harta. ( )a

lrrqt'liinlolnrr lrrrrs lirer in l)r -lol)l) trrlt l. r ilktl
han scs |;i flvgl'nt,,,. ttrin 2006. lthu iir galagcn

r.r'r,,,t r,,. l,r,1.r,1, .,'.l "r .r\ i I'

or lr ;r:trllsr Lor. llllt I li rrrrcn Nt tritsqrrtl slrLliort

1rttlr"ilcs otrt rrniler l(lt)8 otlr llII l. Plrtt1r'l trritt
tirdiirrrldes och licli rniitcssprir.

Bebyggel se

Pågående marl(användning
l rslir,llrctctrrL LLrll.t;r l: I I oelr KLrllrt t .1 tLtl.rir',

irlrl'11 1,1 11511i1 llrrkt t iniist trr. rtsllllclttl t lirl tlll

lrt tirlt lstrrliorrcn :rLnrl slr otlt Ltiiri. Nt ritirllrtlrtrt
1: I Lrtqirr: rI qrl;rrt KLrllslrqt.iirtil r,clr I-lrllll( r'i]l

srrnr rrll;rrl lirt lrr rrsiilnr:rc]i|tt ,rtlt l.i,,sllt'tl tlot t

onr IlrrrrrnirrrrlrI ( )s](r'1) r Pl,ttrrtrrtrtrLll. lrirttlr,
(.trlr;rli1rtlrLr. liililcr rlc :ri I'rtllrtli LclilrLLsctr.

llr oqn,riler o,t :ir' .1 .'r r rtnirqrt lriiqrt rtclt lrrtl: ll
s,Lrlcl i lrrrr LrLl.rr[,rr lir,, PLtL. ttittl rirrlrtrrl;rt trri i

rlcLrrIii r t'1lcr irvrc gavelstyckc.

l(u I tu rh isto ri a

I r.lilrLrs,'r iir i. cnliiqt Lliu( [s r)Irlr. littn slir]r
ocli lrc[rnncr si!, i cn hornoqcn rrrrljcl ,1rclägna

Pr lrtilr siLlor onr (.r'nttrlqtlrLrr oclr rnirrrii'r',,rn
\t rriislr;rrnrrs rii(rr lr( tstL(l s,,Ll iltllst r lstrrrl.

.l 
elilrtrstn L pplirrtLs \()lr irl)( (rrl)()sliirlcr till It'

lcrrrircrkct: r'crl.stiit['r rrrrrt :rr l9]t) l(l() | !j()r
rlcs cLr plrrrriLrilrinq sonr srilicr strillcr 'li lilrLrscrrs

r lirrlc sonr liLrlLirrlristor isiil intrcsrrrrl lrt lriqgclsi
i strilcrr Slitililrlrt:tritnntclslr irrliirtlr'. liir rtL

ilcs:r intc:l.r l.r,rrrrrrr rrtt filnrr:lirrs. I lrrstiinr

rrciscrrrr inqicL riicn rtl l)c\rr,l r1c rrirrlclLrlh

t riiilqr rtlrL rLrr

llrrscn rir llcrbosratlslrus ritrrlc av Vil<ror I [,rlm
qtlrr. nrcrl cgrl irrurrrgrr 1n lrrrlc lrrnr och lrrlr
siLlrrn. I )r' iiltislr r rrirntcr nl ril Lrppfirnlr 19lo

rrrcrl rrrrLrsrrltrk. { Ir scrr 1-r.rrr l()l(I lrrrr trrr lrL:lrr

rerrintrr ,,i-lr crr r inilsrrrrinq. I luscns trk rir sl
tlrItali l,lritltLe nrrrl lcltcscl cllcr rirrll lrllon9111111

nor. l lsrrlclrtl rir t ljLrst Ircitlc prrts. I lLrscrt nrcrl

lrt utct trli lrrr ilri,rlirijrl l)rn('l i)i q,i\ r'lri1)( tsrftr,r
oclr lrliliLrpor irrrrnr,rik' rr nrirrkrirLl prrnt'1.

l'r'rirlqrr:thlrrr lrr:i9lrs rr sl()rx lrllrr or'1r lrji)rlirLr

soLrr portnrotir r icl Lrrlrrlcr rrr. Strrlictcn lir i trii
nrt'tl r crtih,rlr spjiilor.

\ irl plrnlrirllnirrq slil liultirrrnillili'r. 1rrrL1sl,a1, ,,clr

lrrgqnrtrlr'r irtr enlclrs. l .n kultLrrlristot isli bccli,nr

nirl lrrr rgjolts ri l.rnrrrrLrncrr lirr rtt Lrcllitrrc
lcrl,,r isr r tllir li,,rtst hr t rr,,r r Plrr rcrrs li,rr crlili
r,.rL,rrlc skLrllc lrr Pr rk'n kLrltirrlrLst,,rislir lrclrrtrlcl
:,r'n. (irLLrrrll,Lrrlit'rr i lrlrrrrlirrslrgit iirrtl tIrr rrrr
bcbyugclscn ska ta hiinsl'n lill lrcfirtJin bcb,rg

gclsc oclr rlrs. LLrltrrr:lrist,rrislir rlirricr. Kr ltLtr

lristor i:lir hort:t lir crscl rctl,rr islr. l)l si(l 18.

lrorllLrrcrrr r]trllrnllsl)Lrll\t iir rltiic orl lro

rtr(lslrui( rr onr I i rrnirrilrr s,,rl strr lmnr iir
'lcJilrirscn slir rrrprssrrs i lrriltl. sr rtt nr lrelrril

11r'lsi' int, rlonrinc'rrr itr rn ('r'nt rrli,.rLrn. Likrsr
sl\ir (lr' .inl)irssirs i Plrccrinq srr ;r(l 'l t lilrttscl
lortlrr;rntk klLrr Lrpplcrrs Lnr :trrtiontn tlrrl, r rlt'
,r t :t irlr r r L'tltrrliorrt'n intc ili)llr't rlt't rr l)Lrr]it lrir

rrIt t ll rrrrriftrr lrctlrrrr iilt( l)r\(rliil LLl)l)lr\('lri( rl

rLr Ii'ltlrLrst rr IIiLn Pctrr,nl,r'n,,clr lrL'lrorr l rlirr lirr
inrc rnpr."rs i lri,irl.

I Ir;rnrtLrJt'r [r,rnrrcllrclrrqq.lscn rrtl lrilrlr trr
oliIrr lrclrrqgcl:tg Lrl,1rrr trt,rl,rlillt rrttrtcl. [)r'n

l''nh iirtr nntiil,'/.1)iu l00t.,q,utt,gt/,inuou,t /iqgr /,it,1.t niEttr,r

lr) kr//.l/t ) o,1, Kn//r/,r :: I ). I itto Lrltil/L,t.li,iu \rir/lurt.r
ktttttt

Aflaq.fielraf(llinq, fovcfrt)cr 20 I 7

llrtaljplarrn för (ullslr 2 m.fl

I'17

Atrt r!rfdchinrl ifq novrnrbIr 20 I 7

uctaljplincn l'ör (!llst, 2 nr.fl

I

118

l/l^,.lik) lil,lnnt<l,it!|nn tu)/ .t/,t/tutu, /tdil tuit .ld dr /tt,gtl ;i
okiint. Iloto iltl//r,t litiil X)lii.ltutn.t kar/ulil

I i)io liiti,.t/il/kttit t// .tt' lt t rllrrli.t/rrirl: / iiln.wilr 'lt,liltrtt

I li/trr nnd ilLrn.\.it ut !,ttrt/t l\t h/LV/

'li'/iha.tu.' k,t*t;ii.rti.tki htilht /nk L/,itt uil lttitr/

dfr. 201 5.0718 rlnr.20 5.(17:iB
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(nir lLLrrlr(l Irirq (,cntr.eLqrrtlrr. tr.eu titliql I()tltt

Ill ,,clr rlco rtLtrln. slLrrlrLl 1.rirul slrtiorrsotrtrltltt
lrrrrr tirLirlt l()()ll tirl

Ny bebyggelse
1)lrrrrLorsl;rqct iLrrrclrlir rlt 1,lrrrrL,t1rl nrrt l- l,rr qrrr
lcinrlrittrrl irnLl rrs trll lrostrirlcr nrcrl rrrirllirllrct till
CC,rlrLr!n\ ('IlisNIl]r( l i l)()llr lll)lillt.

\trlrnlor sl;inttl ntot Ii,lilrLL:cn loreslrs c t

pLrrrILlrLrs i Irrrr irninqrrorlr trr lrnrcllcl ior
lrostiirli r i {inr rrrninqrr. I plrrrorrrlerlL ts sirrirr

rl|1. rrIrlrrrli,r lrranlc[. Lillrrts ('tl l)unlitl)u! i rrllr
r rnirrgrrt. l)iir orrgivrrirrilcr trl rlct lierr lriiqr c

lrrrs lrrqq,ts nrcrl crr rrtrlrcttr plrterirrrl i tct

t irttrler. Srrt r r ll il,.r lrostatlslrLrs ilcs I ni;l I ilt,hrI t il I

,rrr',','\,rl,rrl,t il,'r,'''.,,.r"'r,r.

I)lrrrol rlr r lct: sr clilsl la ilcl l'irtcslrs ir cllr t-r'rn

lir rltcrsnrllli till lllnriirr phlsnrrr{. 1,rrrli. lirr rtr
srilicLstiillr qarrq oclr crkt'lrirqcn tlrrr (.crttrrlgr

lrn r1(r lilL slrli()n()nr'l(lcl \ rirr.crr liircslrs ot lisrt

rrlt lrrL'rltlrs srlr)t llcs ('rr 1r('r lrllgiint,liq Llll()l Dr

rrirg ntt il r illrlrr oclr sittrn,ri iqlrctt r.

I planotnriiclcls söclra clel ltinns cn läulrunl<t tlit
ik l Lrctlonrs liirrrl)lirll rtt lcrlr rhtrrttCrr,rclr lrr
sotr lrctcilskrrp lirr irrcrsriirrtrrinqrr r irl knlttrgrt

rcqnt;rll.

5tadsbild och gcstältning
l .n trLllil errnioclt L,riirsclrrlrrirt rrii,llan strrl
oclr lrrrrl lrrlrrtl tilL LrlrlrlrrLtninq,,rr out st;rrlcrrs

irlentitct oclr .,t rrlsl rLlr1. L )rrlr.rrs r r L lcr.r L ill

\rrrii:lrrnrrs s1r(l;it irll( liislrrtrr. I IrrL crlrrlr.rri
Lrtl,,ttn,tr ri riItigr lirr lrLrr sLrLrltn slir Lrppiells
or'1r rit oclisr r Llirigr lirr l;rrrrl:lirpslrilrli n.

| .rr rrtr t r:klinLl r\ stilii)ni()ntfr(lct Nt nitsgiitrl
l.r,rrtrtr intt ltrn lrli (,r lt\ (.ulra till Nrrriis
Ir,r rr. ,l , ii',ttrl, ,, l. .r 1.t.,..,.il |,.tt t\

llirr( strLr()nsl,itc rrrerl r rriir Irislior soIt ltelirlkrr
onrtåtlcI iivct l]cr titrmar pzi riy.1,;nct r>cir mccl

Iorstcr sonr ilt r rr1r1rsilit ili cr: sIrtionsoIIrrtrlt t.

I )ctrllplrrrcrr lillrtcr ccnlrLrruiirrclart rrl i lrot Li,rtr r
rrinqrrrnr. l)( ttr i l()r'rt rr ntinclt c. l)i)s1x(lsulifr
ickt strlrrnrlc \ ( rlislllrlr( lcr. trLl crcntpcl lrLrLilr

cilcr cali. r.iliict irrncbiir cn stiirrc licxibilitci i

rtl;irrrlningtn ,rclr lrctcrlsIrp li,r rtt irtrt.cklr
\r nrisqrll strtiorr

\r.r',,.r.'.rl,l,r.r,,t . l.l ,r' ,, t,lr r'\1.
Lii(lr:( sfrtir)lrs()nlrrilt' ririr lrirqr t ltLrs lrlir crt rlcl
rr tlcn tnr sL;rrlshilikn l,lr Nrrrtslrrrl stllion
i \r nrishrnrrr. i r m lirrr r lningrr tLllrits lrLrscu

rrm fnnrlrirr lililrLrscn. i strr(iorcrrs riot:rr rlcl. I

PlfrrotnILrlcts srjtirr cIl tillrls (Ll l)Lilrli1l1L1r ] rllr
r lrirrL,;rr. .\tt tlr't tilll.,rrrrel lrocrrclc qcr rrrrrlc r

lrq till r iss Lttirlirrl sr'r'r ir:t or:lr lrrntlcl. rlcls i tlc
nva bygglradcrlra oclr ckrls tili lrcfirrtlig scn.icc
or:lr hrnLlel c( nl rill i r)r rcrl
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ilclrrqgcl.,. rr korrnrer rLlL 1,1i Itkrt :trtlslrilrlen

oclr lrlr r ril s\ nlir,l lrxlr l)c1r(lcllrtsslrLil!rl( rt r)(ll

Nrriisrrrr,crl" r irrlLil't. I).rl slorsll ;rrtrt krtrt

l.Of Ir|r rl ( r ir rl i trl s jiilr r sli I i()lis( )ll ll'il(l( {. s( rlll

irlrrq lrc.t:rr er olrt'lrturll nrrrL. I lltlichrttrr rrrol

slrI 1( )n,r1 )rlrrr(l( 1 1irriirtrllrs sot tl clt I'r,ttsr'1,r t l l:;

rri plrrrrlirslrqtL. \r nri.lrLtrrrr o<:lt ptrrtltltrrls
sIrl i()f ( r) \r ttas.qrt'Ll rlili()ll rlI lll()lls('l'r:r s( )llI ( ll

trLllig lrrrtrrlsolt lir lrt's,rhrtrt' :r,tlt kolttltter tttt'tl

lril Ir;rrr \r rlislrrnrrsr;,irqcrt oclr lrrr lrc'sijkrtc

s.nr k,rnrn ict nrtrl prrr,1c1ll1I tlrit' sl lliotrsotrrlt
rlct iil Lleu liirstr i Nr rriishairrns t;i1()r l. l)( l

lrirlrc pLrn[rilrrr,,ct nrcil Irostlitlcl,rclt ntir]lig
lrct lrll r crlisrnrlrclcr i l)()ltc11l)ltlrl lrlir lltt rtt
oricntcrr sig cttcr ocLr l)lir ('lt tr\l{ lrrrtltrriiikc ti)r
starlor, sanrtidigL som de bciiurliglL'lclihrtsctr
, rcl'sr slir r rtt r sr nliqrt 1j-rtr slitLiottsotltrrrlt'1 rlcll

\rr,l ('lt lrr(]lrrrlht tirr ortCrts llistolia.

I )r nrl lros{ttlsonrrr,lcLrr tttlortttas ttrcLl ltrirrsi rt

till bclintliga bvggnaclcrs placcring oclt lantisl<:r

pcts topogra[i, Nyuäshainrrs karzrktär 1<iinns igcrr

.',,.,ir.tl,r.. ri r.,' irlr' t'\.r'r'tt.i.rr 1rl\r\."
sig i lriiid tnol dc bchntiiga 'l cljhuscn iistcr onr

Plirrronrrrilci rlirl rlL LilLkorrrrrtltttlt' ltt ggttrclt t

nas n(rclilr(,i(1 i lrLn LLclsrl ilttt slir i'rt crstigr tlc

irclintliga boslatlshusen,*. f)ct är mcijligr tacli
varc shillnn<lcn i nrarhhojd tlär tlc bclintliga
lrostiirlcrrl litrltr hililrl iitr ili tillliottttrtrrrtlc oi:lt

rll I)lro(,nrrr(lcl llrr clr lrLltlitlr\ tttol sirtler. l)t ttl
inrrclrurait lirn rrningei hart Lillrtes lt;Lrrrlirt'
'l clihLLst rr.

l.iinq:t i sirtltr lrtl P11l1s(11 ctr Irt,L.l l»t,rlttrrlL,rrr

j:,,,,,,1 rr,'r"'..1.'.'.',.t.1.,,'. "r1'.,
cll l)Lrrlillr\ls ()lll illlil \ilrllllg,ll-Lirrcsl;r.. I)r tllt
si,rlrr PLrrrkt lrLrsr'1 lnl(' l)ir\ ( l l\rl' ttPPlcr clscrr rr
ItJilrL,sLrr lrrn stationsonrr:tilet sr lttlrirrcr iLrtc

hirjrlcn anpassrs till bcfintllu bytqnation. Lltijvcr
rnrqir cn tr,xklti,i,l tillrts lrissLopp oclr r ctttilr
LiorrsrrnlriLqr,.ni rrgrl slt(:l(i ul)l).

i\Ir'llrrn Llc rvr lrostrrlslrrrscn lilrcsLrLs rrirxlrt
LonrplctncntslrL.qqnlLtlct lLrr cr lit lprllicrittg s,tttt

i)(lisl I\irl sktilrlrL qrrrlrrne nl()l 1)LLll(f lrrrt jiirrr

r ltqcrt.

Bostäd er
llostrdslrclrrilrlcl:t'rr irrtill phrrrrrrrr 1(l( 1 lr(''irrr'

rrr iristrcutlc r i1Lrr. llclrir;urlst lirrslrilct bcstrr

,\. b.rä llcrl)os{äilshus mcrl srmmanlagt r:it:lra

I lo rrrr lrirlcrrlrcLcr. l'lrr I'orttPlcLttrirlq rrrcrl tltr
lrostrrlstt pt r i clL orrrltli' s,,trr tl,,tttittcrrs lLi r il

iabtiryggelsc !lcr öhad rnirjlighct iiir {11'ttkcdjor

sorrr Lrrrtltrlliltrr lirr loll. etr 1ro lirrr i olttlr<lcl

oclr r»iijlirlrlirr lirr rrrLlrr Ntrtiislrrrrrrrslrrrr rtt
flvtta in.

liclrrqtcl,,cn iir strrtt'qislit lrclirqcrr rriira lokrl oclr

tcgirlral kollehtivttnlili s()tn finns i Nynäshatrur,

siLnrt nr((l niithct till rchrc'rLiorrstrri)jliqlrctt r

qcrronr triirhclcLr till NiclisLrlratlt L. cr il)() ttli tct

sijrlcrLrt oclr Nr nlts (lrrtl sonr lrirrlcr pa strirr

ourrlr]r'rr cr I linr i iistcr ont lrlrttotrrraclt t.

I)e rrrrr lrOs:Lrlslru.,crr:l(irPlr ('ll ttrlliq lorlrl llot
slrirrtcrr. rrcrlrtrli,r"l llilrLrscLt s,rlr shr ttrL:tt lt:ilrt

tr ri ll,tr cl, r rt :t l,,,s t r.l,, l r tl t'n. [))( ]sl it(]5!,.lLt(l,l tllll
tillskrrprr: i nrt llrLrrrrrrnri I srrtn trrr,lliqqirt Lrt

lrlit-Ler tirr 1i'lrlrLrscr. I i)r' rt I :irli('rslrill:r 1l()(ll

tllrtlsrril]ircr iirr rlc lr,rcrrrlc sr rcqlcre; ir\ sli t(lfl
[rtlhn lrLrscrt qtrrOilr l,,,rsnrrrk sr)1]l iltlllct llt
nrlrlicn crrtlrtl Ilr lrelrrqtas tlctl li,rnrplttrrttrls
lrry.grrr,lcr. 5ol:lLrilicr lrrr gjorls r illir r isrtr rti
lrost;rrlsgrrrlrrrrrr llrr qoria s,,lli,rhrllartlt'rr. Sc

bilaga. Pii giirdarna Hnls rnöjlighct rtt au.)l:dna

t]rnr(nsanlrrr rrttplrLlsct' orrr nrinsl ]l nrltttrtl
trli sour lirtscs tnttl ljrt,hb.,,,rlrelrl li)r rlt sl'r|x
t n lrLrllcrslir rlrlrrl Lrlcl)l:rLs I)i tlrttlcrt. I r,itlqrr

Lhr. inlrln:lirr och riixtliqlrcL lrirl:rr rill ilcrt q,,rl,t

at rroslrirt n i strtiori:.onrratlt t.

IJostrtislrrrserr placerrs liirrgs nrctl tlctr trt r 1t,

l.'l . .r''r,,,1, t.. t.rtr.ll,.'l',,. lrr),'r(r lrrrr
Ir()t I()rr( n. I)cn li,tlrlilsnrirlli s,,Ll bilrLrs sl'rcl

rhr rnor rrs\rr onr drt blir lrosliickr inrrrliplarr.
Om bottenvåningen istället använcls föt
centrumänclamiLl han förgårdsmadreu atrvätrdas

för till cxempcl mindre utcsewcriflg. Entr6crna
lörlagg. rn,,l grtrrt clJ(r krf,rte|sgalin lör 2lr

skapa ett mer levandc gaturum med fler röteisct
s(xn bidrar till ökad trygghct i stationsområdet.

SamtLigz entr6particr skur markeras för att bidra

till ökad oricntcrbarhet.

Punhthuset i sijder tillåts ha åtta våningar och

bli e tt lanrlmäthe för omtådet, samt cfl tydiig

en16 till Nynäshamn. Iiirr att dcn ska biclra till
ttygghet och cn mer levandc gatumiliö tcgleras

hälften av eltr6r.åningen till att vat:a Lrpp[ihsad

och bekläs mccl ctt tåligt, robust material sotn

bidrat trll att stärkä områdcts stationskaraktär.

lintr6våningen sha också vara hirgrc så att clcn

kan innehålla vctksatnheter solrr kan vara stöd
jancle för stationsoml:ådet. Punhthusets ör'crsta

våning ska uttbrm2s så att dcn särskiljel stg från

rcstcn åv fasadcn, ti1l exempcl genom indragcn

rivcrsta våning ellcr ökad uppglasmng.

Då punhthusct blir ett tyclltgt laldmärke och

markctar en eltr6 till Nynäsharnn så äl fotmen

r.ihtig. Där[ör reglcras balkongern2 till att itltc
liragrr ut över dcn :ngivrra lryggriirtcn.

I lslir,lrctcrt rir liLrpcntl or:lr trrrrhttr liottttttcr

rlirrIirl rrt I ]rch,i a schrlitas Ltt nrot sllitrtctt i iistcr

rllir l'r'lLlrLrstrr strt: lijr rtt gc plrLt: rt bostiitlcrtre.

L)cn nritttrstrr l)lrtrrl s()rrr rlLs lurr httllslrtritrtil
lrclri» cr rnprssas lirr rtt tillskrpr lr,lirlqrlrrr
soni utg,ir ftåu bcfinrliga maflih(jjdcil i -q[itct
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l)r l\LLlt:llrlrrin(l till rtt lLrt,r r('r lill :il)i11, ttrr(1(1.

l )rt rrcrlli,r ill l :l r )(l1r \ufiil l\r )l rl!ll('l- lrcl ril r r ttl0t

hLrllstrrlrrirrtl nttt t,cks;t rrroI :liitrit tt ltrtl'r,tti lttr

strtlslrLt:t tt. Sr lrrLkl f irrq I'r,tlltl lt'r, r|li,,rt I rt ltor rt.

i l,lrrrOlrtrrlcts si,Llrrr rlr'1 li;r ;lt( !.( ul1'\ lrrltlr rl
prrrl,tlrrrs. t

Arbetsplatser och offentlig service
I r-r'rtrrlr \r rrislrrnrn. i:itkrL I Ii]r,trrt tr t ir,rrt
plarrornrlrlct, finns []t:ra arbclsplnls(:r .rch of
li rrtlirq:ct r icc i 1r,t rr rrr sjLrl'ltLLs ,ri lr lrLlrliotck.

trlrtrqr rr nrislutrrrsl)()r l)cn(llrr rirert tlll rrlrt'ts

lrlrttscr Pr ilrrlNn oll. I i,rsh,rlrr ,,,1r rltrtttrlsl.ol,t
linns inom 60[) irx'ter ftiitr planotnritlcr. ,\ktuclit

lrlrr{irrsllq lillrt( r'.cnlrrr1il\(t1':rttrtltct i lrOL

lL'rplrtt r illict h;rrr nrirjlirqqirlir rtt lrt t spllt:,. 1 oclt
scrr ir t i trrirrrlri ornlrttrinrg.

l(ommersiell service
i(ommcrsicll scrlicc {lrns i r:cn[rala NJ,niishatnr

i lirrLl rr lrlrnrl lorltt lir snrr',lclslrrrtiLi. lrrrrk.

rl)( )l( 1,. cr iil( r' oclr f csl rLllll r1I( 1-. l)Lrl r lir rrslrqt t

-\'ektiar litil/tt4yid

l)rydaktior iiaer a.1u krarhrgatat. Bef.riliga Telihtt ixfiilgade i gåil i bakgruiler.

nro jlil,llirr- rt t I'r,nrrrtcr.tcll :elr icr.. r.rt nrpcli tr,

JrLrLtktt ,rr'1r crrlicr. l.lrr clllrlt'r,r:ir1 ilorrr lrl,r r

rr lrrtrlL l.

Tillqänglighet l'ör fLrnktionshindrade
I illgrinqlil.lrctcLr till pl,rrorrrnrlr,t ;ir rq,,rl Irrrr
Rrrll:lrtqrrirtii. sctt till lLtlninrl. Irlrrrl rir riiqcn
crrrlrsl clirrcn:i,rrtcr rrl Iiir ul lrrL o.]t l)clti;\ ( r

lrrirlrlrs lirt ittl r\1lnll irrirrrt sttrtrL g,trrrl r,clr

ct Lcllrrtl. l)lrrronrr.rrilct irr irl.rq krrpcrrt rrrt.rl

flcra sllirrlcr oclr olil<a ntr.icr. Sotn lncst finns ct1

lrirlilsirillnrrri lrr cirkrr () nrcLcr. ( i,rrr11 oclr r r It,l
r rilcn i lrlrrrontmrk ls sorlr:r rlcl rir lrrrrrt i Llrgs

JrirltL oclr srtlinrr r ilplrtn. I)lrrrIrrtslri,.r't rli,jlitgi)r
cn,rnrtlrrgnirre lr 1,rnq or-lr ct liclriirlcr rrr,,tl

flacliarc lutrrirrt, llcrr vilplen sanrt utr:llnmt lilr
sittplrrs. \lll rrrrr Irrt,r,rrrtlcr :lirr rrrrr Lililriol,,lirir
li,r rirrclstLrinLlrrrrlt pcrs,rrrcr. rlcls rrrllrn prkc
t irrls1l]rLs ()clr l)()sli(ls( lrtr(1 s;rrnt irnt r ltosll
rlcn. l )c Ltl slir rctl,,r isrs r irl tk lrLl prliclitcliriq
', i' i , rr,l'.,n,| rr., rl,' ,:,1 , 1,., ,,,,,,.

0 25 1.51

Gator oah trafil<

Gatunät
I)lrrrrrntrltlt't lr lrclrillct I hilorrretLr rr,rrlriut orr
\\ lriislrrllrns c( nl f LLnr. §l r-;r \ rr('rliIlilr' ( .errl Irll,rL

lrr :onr tillsrnrrrrns nl.(l \\ lliis\ iirlr'rr nurlicrrLr
intartcn till tiit()rLcn. I ralikslaqcn iit avslii.lclt
lrints (.r'rrltrJlrrtun nrcrl qlrrq orlr crl.cllrrrrr prr

riistrr :itllrn oclr crrrLrrst qrrrqbrLrr lrrr ,,strrr si.hu.
()rrt'arlcL rLngi,rs irlrq ltrrn (.crttrllgrrl;rn. rirr

lrcrrsinstrtioncrr. I tlrrt :licr qcnt,nr hLrllstlr

qrintl. I )cl rr KL lL:L.rqriirxi cllcr llstiqlrctcn
\r rlislrrrnn'l: I iir lrrcrlrhtl nrtil rrslrritsplari sorr
rni,ilirlrli,r Lrilnsl)()fl!r ()( 1r inlrsLlrtntl Irrrr lrstlril
L ill lrcnsirstrrtiorrcrr.

KLtllstrqrirnrL li,rcshs rLrslr., Lr1r1r orlr brcrklrs.
l " r r, ," . l,rr., . I r'. ".'r.rrt.,,t'r lt'r r

l:Lrllsttlriintl. r ia rr lirrllcrsrlrtrL sonr l,rpcr
siilcrLrt. ( irr rg ocir cr lit lnrit ct lii)r'( \lrs l)\ t,!,ils

Ltt liinqs ILrllstlurirrtl ricr nrot plrrroLrrnrlcl or:1r

ln()l l)cffi)nqclr.

Gå ngtrafil<
( )nrrrilct rr iLlau tillilrirrrllirlr tirr qrrcnrlc l-Lirrst

lI( Lt()rl (r lrrrnt slrrllrrtlr'1,.rng1 ,,r:lr ct k,'lr t11

ltrn (.r'nLrrlqrtrrr i si,r]rr tlelerr rr pl;rrronrrrrlr't.
()r«:r:g,iingsst iillcn till otnlirdct fi nrs Lings
( .(lrl rrlqrlxn. rk ls i rnslirtrrirrq tilL trrq oclr

r:rlitlriii,.cn i silLlct' oclr Itrrrr r,,rrrlt'lltrt t[ir
( .clrlrrL).r1rn nri'rti'r \r rriisr liq(rr. \tI oIilrili t

Irclrrrlqs iir P()§ili\ r rf trrgllret.slrPLrrl.t rlr t1r't

blir flcr tuinoisi<or: sotl t:iir siq i onrriclct rrrellr
llcr tinrnrar pä ilr,goct. liiit att ytLcrliuarc liirbiitt
rr tillrgiirrrlliq-lr'tr:rt Lill pllrroLrrrrilct r,clr Nr rrirs
qrtrrl slrtlion sl lionlrtl KLrlltLirqliinrl lrrcrklrs
or:lt lrtt.tlts rtl tttctl qrltg t,t lt ci licllrttrrL.

Cykel trafik och cykelparkering
] sirlr.r rlqlcn rrr Plrrrrorrrrrrlct lrtrlilrLs cn

bciintltg täng or:lr cykclviill son binclcr srrn
nrrtrt (.t rtrrtlgrLlan i irstcr oi:lr Ni riisqrril slrti,,rt
i rristct. httll:lrt,r'irntl konrnlt rrlL Ir'etlrlrts lot-r1I
till,,hrlrr irr r3nq,rrlr cr [clr,ii,; ltarr (.crrlnlqrlrtn
till plrLrronlrtrltt.

( .r liclPr rlict Lnl skl rr rrr rrcl r rrrs i rr nsl r r t nir rq t ill
lrostiitlcr ()clr \crl.s:lnllr('t(' KotnnrrrrcLts

u:illandc r:vl<cllrarl<cringsn,rttn lirr fl ctl:ostirclshrrs

9r'r I cr hclprrlicr.inigrplrrnL r pcr 1rortrrrl rrclr 1ir'

sn rrlrillcrrht t cr. ii r r ninir rr r n l .Jri cr l.r'llrrr rlir'r i rrrls

1)]rlsr'r l)lr lrosl:rrl trrcn rr,,r rr t cl,or nrrcLr<lrtl iol

,t t ulcs .1 r:t lit l prLrl« t inr,.r,l-.lrtt:rcr' 
1 
rL r irosl rri l. l )rt

r1. r cr liclprr'licringsplrts. r plr ('t( sl)fnrl nl('lllrl
I,lI ll(l lrcror'nil('l)r ()rr nrll) ir,ljt'r rninirrrihr;rr

r']lcr rcliotntrcrrrlrrti,rn l r,r \('fli:llrrrlret(r !,iill(l
ll) l)(r lllL)(l nr ll'L \. ()nt nrrrLnrrrlt LLlll\tlirn(lc
rr cenltrrnrirrrllntrl t lrrllc nlrlrtn gt'r t[ ttr ]ll
ct kclprthrrirrlspletrlr or-lr nrellan li I I l6 cr

lilllrrrr Ii'rirrrl:plrtscr tr]r: lroirrrlc lrcr,cntli pa

lrircrrlrc(sstor[li. I or it.rnrLrrlt'n :lii:s rr nrs I l0
r:r Lclprr.licririqsplirtscr L I risLr( r(l( ,:r l« llilrlrrl.
t slo:rnrlc (ro ct lit'lp ri.l cr rr,"splrtscr lrr'1ri» cr
liisrs i cr liclrLun i b,rstrrrlslrLrscn.

\'trl lrlrrronrrlrltts srrlr iistr,t uliins plaLrlititi,s ot
rlcl rLr llstitlrctcr IrLrllslr ]: I I .,orr qrrrL,. oclr

cyl<civäg [i)l aLt tyrntnr bcfint.lig gringi,ägcn
s,,nr lcrlc l Lill ctcrr s,lilrrr Pcrr,,nqlri lcsl)tis1u)('n.

l)lar lrirrslru.r'r nrir jliqqi rr oi:lisr plrt s li,r r:rlir'1p.r r

licrinr pr rllrrin plrtsnrrrli i rrnslLrtnint till lrrtlr
rLnr"lrin..ltrrnl tt rrtr tLl1 lrc rr,rnr,.r'n.

l(o llektivtrafil<
I rnrrliclet linns nryche t qoda nriijlighcter att ålia

liolLcktivt. Inixn 30 rnctcr [inns pcncicitågsstatio

rrcrr Nrniisqrril strli()n. l\'n(l( llrt qrr t\ I llilnll( r

i Limmcn 1ri vartlagar. 1)ct firurs iriag n.å p:rssa

qi r li)rscrlrlr nri rl lrorrnnr lrirr rtt rrr ll( rr()nll( Ll

nro{ Nrriiislrlrrrrrs c( nlIrrnr Lrr Dorr OIr 1rlr0
onrnrlct oi:1r cn L siirlrrr rlclcrr rr pllnorrrrrclct.

I ill c(nllilI iir clt t cirkr I liilo[rctcr or-lr rk I

tri ll nrinLrtcr nrttl k,,llcktirl lririlnrcLlcl. \ irl
ILrllstrplrrr. cill.r\ -]ll{) rrrlcr rrorrlosl onr plrr

rronrrlclqt ,,clr llrrcklrrrrr iiqcrr. r irl.rL .l()o nrctcr
rrorrlr ii.t onr Plrrrrrnrlrlct. qrr l)usslini('nlrt i8l.
3 lli. S5l. 8i l. llall. 116 I oclr ,S$.1. .\n lirrrritr r

ccrttrala 1äqcn mcr{ god tillgäng tili l<ollcktivtralik
sllirinrcr lrrr irr crens rucrl ilc nrrl lclr sLrrlcqrcr
sorr lirrrlcrlllts L irr crsiLtsplrrren.

Biltratil< och bilparl<ering
l',rrlicrirq 1i)r lrostriilcr ot lr r crlisrrnrlrr'ti r irronr

plrtnortrrlLlll sklr lirsrr: ir rr rrr lii lrtcr::trrrrii.

lr,'rrrt'r,rrrr',r ,,.rll. ',r, ,,.. l,r'i'., ,, r,,1,"
I;ostiictcr i tlcrbostarlshr.rs iir 9 parkctirrgsplat.

s(r/' lt)ttl) [r' l] I \ r,clr, Prrl,crirrqsPllrs(r,' llttlt)
rrr Ll L.\ lirr snr;rLiiilcnlrcter. Iiirr i:r'rrlrLrnriinrl,L

nrrl ilrLrtilitr') llrillcr li l)lirts( r/ l()()o nr'r l', l.\.

I )cl I()lrlrt prrli.'r'itil,.,.1relt,,i.1 inolrr plrnolrtrrrlr I

lijr lrostiiiltr lrlir 6{) lrlrtscr nrirl cn nr,rj,,ritcl

Itl Arlr!ilr(lchrn(llif g, f ovemlrcr 20 I 7

l)etaljpliltren,'ör Kullsl, 2 nr.l'l

1

Aftäqafrlchan(llinq, fovrnl)rr 20 | /
Deteljpläncn fi;r (ull\ii 2 m.t

11
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,t\ !nr,lliil]( rrlrcl('r. I lLt nrrtrinrilt u{!r\ (liirr(lL ir\
nt,, lir.ltt'tr n rlt I ilr\ iin(llr l)( )l 1( 1r\ arrirtlilll li;!
(-clrtrirriin(hnriil rkLrlle llt totrlt I l.i llrrhr'
r.inqsPlrtscr ()clr (rI I(rlilll l)rlli('riilllsl)(lt()\ lrll (,1

l)illi(iinusl)lillscr' lilr lrrtlL lroslrrIr' r,clr ctrrtnr
nriin(hnril.

l)rrll.r'rin!rr till lro.t,irliln;r lirr:c:lrs till strirst:r tlc

lcn ortlrrrs i (rrll()rls. lr((l ('ll Ili1]sll sl<rrLrl:rLr

stin(1 l)r ll nrtlct lrmn niirnrslr sl)rrl.rltt. l)cs:ir
-l;rt rarr lirts<ilrlrt ln((l slr\iil lrth sont riir,.g,,lrr nrot
jrrr rrr iqcn ti,r slir rlrl ntoI lrlarrrl rnnlt slcLrslill t.

I\1lr1sL( 1rsl)lrrli( rirrq lirr rrrqiirirl, rrcrl triirlplrrr
l( r'rItl ()cll lrcsirk.Prrlicrittg lif cr Itl rnliiqgs Lrt

nr( rJ l.\ rrlcrsllitl,r i lr rslLrI nir r!- till lr, rsteclslrl L n.

Anqöring
l. rll ., ,,,,,1 'r". .l' r.1.,, ,irr jr.. rr .. rr .,''
gi,r irrq oclr \ xf unr()l lxtlltinl {ilr Lrcrrstrrstrl toncn.

I 
riir: att rrrri jli;lgcirr lrlrn f , ir:slar,,ct h,,n rnrer lrr rll

slisriin(l lrr'hiirr lrrcclrlrs liir: att rircrr nrojliu
gora inl:arl oclr rrrq<iting lirr rli' tillli,rnlrr;rncle
Ir.striilclna I'.n urrrru oi:lr cvJichiirl s()ur sliilicr
oshvcldadc ttafikantcr: [i:än iillig tra{ik bchiivcr:
ocksrr rnlrrrllas JiiLrqs nrcil KLrllstrqrirrrrl. nlirrrrrrL

pIrrrroLrrrrlr't.

Tel<nisl< försör.j n i n g

\/atten och avlopp
l 
irst ig.lrcl cn l ttr,.r'r itt, rnr r ct:]isrnrlrt t:ontt-rr]r't iti,r

li<,LrrnrLrurll \rt1(n ()cll rr Iopp l)r lrrstiqlritcn
liqqcr i crr slLrttttirg birr rr l.ppsr.rttnit lctlrrs

rrrcrl lr]iil1r er sirilr llll till crr lriilrc ligern(1(' l)rLrrlil
r nt'rl pLrnrpslrtion inl )nr [)l,lr]()ri]rrrlct rlril rlct

stcl,tn ILrIrIlts ul ]),1 
(l('l I'otltIrunrlr 1t'rlrirrls

rr.t t l,r l.-',1l',.r., .1'll,rr,rl, .r' r

i l,rsLilllrcLcrls sirLlr;L tlt l. liisIc'rrrr lrnrrrrcrr rll
Ljr t rsr iir rurrs r irl st ot lr rcqu llr r r rli n er rl,igtlls s;r

rrlt lrctiickuirtilcn stickit Lrpp orrn rlrrliirrrt 1i,r

rl { ::lirl)r (tt siiIcrlrclsrLi strrnrl l,]l ovcr.sr rirIniol,.

Dagvatten
\\ liS lral rrllot ( r'n (lilq\irtl('nrlr((liring ilill(, (l(,

09, ru, 2{l t /-()3'15) lirr: planonuädct. []clint[i.u;
rlrq\iltt(nlrrlrlcrirg irrorr lrLstiL,Jri'ttLr :lit'r iL1rrl

ucnorn inlll tralion lill gltrurivattrrct. lsiih,ssccli

nt('nLcl r)flr Llcn Po,;trllrci.rlr srrrrlcrr 1-c'r nrrcltt
!,r,\lr l,,ltl,:il rlll lt l,,t' ir'lil, r.r, i,,rr

Kornnrrrnllrt tlrtqrrtllcnlrrlrintlrtr srlinrrs till
fasttghctr:rt iclag och cli:t litttrs inpa l]llnct rtt (lrN

It-rnt rlct rr Iir rlt'n rrrrr lrri»119t'l:crr.

I rplortt t irrrqcrr nrL rlli,r irlirtl lr;rrrlgjorr.l r Lr

villicL inrrcbiir ett 1firlcna kolnrncf olir inorn
planout:iirlct. I)c.gocla infillrtlionscqcnsl(2rpcrn^
i IurLr:irt n or:lr lirre:leqcrr rrt Iortunir1,. s( )ln I ilLrI( f
vxttcn atl f?rtdr:iijas oclr irrf]ltrcras i rralutrnark,
rlilit ,r;ttn :r rLclitlilicn lt',lcr il,,cl, till rtt rlc i,llrrlc
lli)clcna l«rtntlct krmtra Llrrhrinrlcrtrs irrorn

r', ,1 r,r.r'r'rr ",,rr.1..r, ..' ...,'1il'r,r".il'

slicr. LtLtrriu;' av bcliltlig m1:[ [iiilc uta.tiil .ch
ir()nr l)lillr()nrrr(l( l li()rrll( r'nrcrll'irrrr ril orl
lirinqliqr.rntlc ni^rli rLtrrli)r lrlrrnonrurltt lill i i::rr

rlcl krn ,u ratlnrs irr iritr Ilrrrrrrlrrrlc:iqrrnscrl.

\r rlltninqcn cltcr crPlorlcriut. lionrlcr rll sl'e
irrrr ost till rri:t oclr lt-rn norr lill srrclcl nrrrt lrr
pLutlitcr i clt rt'iilrr rltlcn lr plrronlatltt.
lirr rrrtrrrlit liiljtl ru crplrrrtcr:iLltcu iir rLtt iroro

rcniriqsntirrqrlcrrr oclr rrrtsrllo nrr irronr plrn
ottrrrilct irkrr. \Llt iiitorcrrat clr!l\rtt(ri Iionrnrcr
:ttr rt rt:rs rr,rtrrrliFt gr'rr,'rn trrlillr.tti,)il Sr'rrilnl
jordprotil. Sarrdiiltcr, svlcl((lik(n, makr(lanma
lrsin,,i:ir riirtl»irliLrr lrtr nrrclicl grrtlr rtnirlls
('11(nslirl)cr. I oclr nrIrl rll (]rg\illtlr(t l.,rrrnrcr
llL n nls q( t1()llt sLlt l)ilssrq( qctr()nr ntrr]i. rt sr
lrcililnrs irrtr'(l(tlr Lr lrrqolr l1(tlrli\ pr\'( rliin l)r
grLtntlr ll I c'r rri c ipit r r t cr r. l .r r rltqr lr t Letl ltr r tcrirrq-

rl, rl Ir){r" , rrrllltrrri,,rr l.,lcl tili :r', )r\xrl( rr(r i

picntt n irrtc utsiiIts Ii;r rrrqoLr i'rllrrl lrclrstrrirt,.

Inga iiversvämnin.qsproblcrn [rar: itlcntihcrats vid
lr\ ull()r'rlninq or-lr crplortcrinq,rr Ilrr,,nrrrrlct.
(,crrorrrslriplrligl rclt rt i nlrrhcr li ik r till rrr r:licL

rlorlr 1i»utsiit t rrirtqrrr llt orrlriinrlt'r(r r rt rlct:lrilt rl

irrr rrrr r rrrrlrtlcl. l' I lirrnrnirqcr ('1 tcr c\l)l()l tcr iltLf

slir sc till sr rrtt crlirrrlcrlitl ln,Lursins\()l\nr(r'
rrppnrrs ,,clr srikcrslrillr rl irur l)r()l)lrlrr Lrl)l)sLrtl

\ i(l (\tr'('nriL rcqlr.

I huvtrdsah rchoulrrcnrlrr:as al{ ytvrttcn irrliltr:c
rr1 llcn()lr uriirrtr till rrrclcrlil,rlrnrll isiilrsrrr
tcri,rl orlr itritiirrt.rLrnrlrrLtllrr. ] it It.rrt (li1l\iltl(.n

I tt-rr trrl.r t(,r ()(-lt qti)rl()lrlrrlcn; llur rlir,.lit
in[]ltratior till gnrnrlvattnct skc gcrrorn att kon
tal<t sltapas mctl c1r: rLrrrlcrliggartlc inIil[rcrbrra
jottlrr lcrrtr.

1)rrl.r'rirrrlsr t,,r oclr l.irr'lrrle \ i()r'li;r(5l1rs r\
r rLl I rrrs till irrLilliqgrnclc !lri;n\ l()t nrcrl nrrtl,,r rl

tlit rcuing och filtrcring i rnarkrrppbyggnarlr:n.
I nlitlt \r niislr;rrun: liorrrnrLrn iitrrslrrs oljcrLrsliil
jatc vicl anliiggning ar. [1cr in 50 stychcn parl<c

linqsplrtsir. ( )lirrr sliiljrrrc rir lrrrr prr etr irr shiljr
jusL oljr oclr Jrittflytarxlc pctolcrunl)rodulitcr i
l r(ir).r(' Lr )lrc('nl ft l iont r. lticrt r ltl qiillt r iLl t til[]il
upp firrl par:tiklrr or:h liirolcningar sorn sprids i

(Lagvattnct ftin ti:irort:nldc ytor kan in{iltratiorr
i trilrrttor g, rrrinsl lilir lrn cllcr ltiittrt, rcsrrllrt.
Om inliltrat iorrsl,tao är räxti;ckläcld rrtr:d cxcrr
p< lr i: rlriis liolrrtucr r()tz()n(.lt iilir t,nirrqscitl li

tcrr i nrarkprolilcrrs i:ivctsta clcl.

'l rrts rnyckct goda inGltrtLionsmiijliehcfe r bi:rr:

l;rgpLrnLitt n r orrlrrkts srrh-iisrrr tlcl siiIcrstrillrs.
I Ii,jrlsrittninqcrr skr sril.crsrrillrt rit ltrt,ilrlrririil irrn
lrqprrnlitt rr i srrlr risLliq rLl.tning nrol rtrtLrrLti,rrli

orlr tlilic Lirgs nri:rl j:rrrrr:irlssPrrcrr skcr inrrrrrr

irr t t'sr iimrrinqcrr 1r'rlcr till slirrlr pr lrrqqnrrtk r

cllcl rnrrrrr inll rrsl rrrlitur:.

l.rrlpLrrlilcn l,rrtsLrs scbrlitrs rrt till crr sllrllor
nratl (i,tijLr1rrrir19. \IcLl ctt rlcrronrsnitrlitr rllLrlr Irir
l).i nr('tcrisont lirl lrllrs Lill lrritlrlcn ntcil rlltrr
or-lr ctt L,cnorrrsrrirrliur LliLrI Pr i).1 r111,1,., ,,, ,111

onrkrirrqlirqilrnrlc r'ri rlsr:itluini,.slnr \ Il rl( r (1(,tIi

crt rrrolltllrct rtt lrrllrr crr volrni Pr (rll nt'.

( )lrt ltlc t:r r iinillrlrr lirr t slrs Lrt lirrntrs nteil
lilrtlsl( n s()[l iir l O r:nt ltirqr t Lrrrt ,,Ir. rlti,r'rtrtir L

nrttl lorlri)jrl lrl:srttc rliit ilrnq oclr cr hclr riqL n

lior.,rrr lir rrlt r'.trrlitrr li;t itl t Iiornntl irr ct Lill Pcr
ronl.r'ri. Ierl cn liitt lririljrrpning llr()l nrilt(11 litrr
tiirrrlplrrrcn lrrllrr crr rolrrrr pi cirhrr ro nr'rirl
(\lt('ll|(trlt.

Värme
Möjlighet 6nns att ånsluta sig till befindigt !ärr-
värmenät.

El, tele och fiber
I,)llcdningar 2rtl anslrrta till {inns i (,etrrairratan.

I illhotnrrrrrrrle I firnst( )rntl( )f;l lt iori lrlrrliirltl:r
irr t, lirisli rrrl:iggrrinq. 1.. prr plrrrl'rrtrn l)lrr:c
rtrrrlr'n l,rrLslrs i plarrorrrrrtltts srrlilstrr c1c1. rncrl

rtrrslLtloifq Irrlr li\irfl(rsqrlilrs riirrllrlrrn.

Avfa I I

\r lrrlJ lrinrLrs rrr SllV rti rr Lnning \lj. S,,1rskrr1r

l,1rccrlr. rirl rlcri rtrr lirrrttrsgrtrrr rlirl nrrr:l)
nrcir'r's r\ srrrrrl Ir.rr rlc llc tillIorrlrrrrrrlt' lrrr

5lr(lslrrls( n

ItLrrrilhrirrrinll rtcLl rr llllsirrrlorr rr rrrriiliqt crrligt

tiir:slagct.,\lctvinningsstation lions virl ltar'l<c
rinqcrr r itl (.t nt rr[,rtrn/ \'i]rinqrr liqi rr. r irkr .l(ll)
nrct( f tt rn l)lrn()llrr(k L.

N/ a rl<

Natur och veqetation
l)r htrllstr I oclr hrrllstr l:11 lrrrrns tirliqrrrc qir

llgcliirlqor nrerr Lrlrt ulgi;r's nnrliclr lrr qlrrsrrlt'

r lor. r'n aslrrllcterl r iig till PcLrtlclt,tISSt,lli()ncrl
srttrl triid oclr slv. I)htscLr Lrl!l()r ( rr r ilitir,. li,,p1r

liilt rrcllirr (.clrtralqrtrn oi:lr \r nrisqerrls stlrtion.

( lnrrrilcl liililcr r itl ( n rs s()nr sclrxlitals Lu i

srnilrrrrrl ruetl rlt jrirrrrrqcr lrrr,.glcs l)cler rr
orrlrrk'( iir utt\ llt nrr(l lrllrrrclsnrrssor I lirjtlcru:r
\rri( r',rr nrcllrn cill,a I ll.t) oclr I lll.(1. l,iinr"s
triqrälscrr och inoln ltullsta 2:13 iir topogra{it
rr)lr litlt. ( )5lCl ,,nl t:r.griilscn stiqer t,,P,,1rrlirr
ktrtiiut i (\,ii U:ap1)a\-sxtscr sorn Iinfls på tastig
lrctsrlr'rinscrt trcllrrn NrrllsLr l: l-l ocLr hirllstr l.
srnrt nrcllrrr I:rrllstr l oclt I rrllstr.l 5. \'ristcr
om jätlr.ägt:n, i hiil<l mcd bcnsinstaiioncn, finns
, r'lt'1,,,,,1r |1r'';,i,,,l,.r ,l:i, l,nrr' (rt 'f,r\
lrtu, cllr'r t n lilirrrrtrli' i crlisanrlrcl. ( )ntrrrlct IrrLrr

, t rg, r i r' l,r.rl\ t .lr'l ' ,' t r.ti t'rt,"''r,,.1
slralotrrnr[ l liir pt'rrrkltrg.

l rt liiltirrrcrtcrinq Irrlgtrrontlirrts i olilolrcr
lltl i lirr itt ulr((lx lrLrrLrr iih rlct lrrrns slirilils
rirtri rrLlLrr i onrlerlct. liclilrrnirt.r'rr r isrrk rtt
tlcl irtc lrrrtrts rrrrqrr lrt'rrrtrtrlcrrirtlr rrrlrrtr rir

rlcrr.

Ri ksi n lresse
\r rrrislrrrrrrrr iir Lrtpclirt s()ln clt ()nr'1r(1r ;l\

t ilisirtt rlssr' 1r ir liotrrtntrnilirtiont r l)lrntirrslrrgct
Jrcrli,rrrs irrtt lrricrllr riltsinlttssct rlr lriirr:rrr ltrr
trrqrLs r irl plirr-r'tLr1l rr lrostiitli r or lr lrrrst:rtls

,t
i

I l//F hdliot /ågp, il Atu od) ij tu\ LLiill ili tgr bdrytd. lf4lf )

Afi:qandchafd ifq, fovcnbrr 2(l I /
llet- '1trcn l'ör (!llsta 2 m.fl

t t2t
Af la!rf delrif dlif q. novcDl)rr 20 I /
[]cirljplanen fijr 1(ull.' '' m,ll

j
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I'or npli'rrt ttt lilr ltt iltc lrtlqt rin,,rr I iksiL rltt':sct.
l irt :lrr|t t trrLlli,r' sriLrrr r| lrltsrrlrl( r t iLl s trrt ir rrt:

lägct och cn uv,lgxrc rnilji:r ril tlcr nriilniskor
honrlct lro or lr r,r.r 5lt-l i onlil(l( I. \ ill.('l
lirrtjirrtrs lrr (r l)oriLLt\ eitckt lii| (l( lr':illLr(l(.
i"k:r bosIiiclcr i l<oJlcl<tivttafikniira Irigcrr tr1cr

(,cl{sir c11 biiltrc Lurclcrlag iirr dc linjcr soor llx{i
Lcrrr \r rirrlr,rnrrn

[iilisinlr1'ss( sorri ir(ri,ls ,tl 11('i](\l)l()rI( r'l(L l(tL:rl

oclr rlct rirrlilqr lrilLrilslLrrt. Inonr tlcssr skr ttrt.is

nrcrs oclr 1tilLLlt:,lirtrs. Iritrrst rltt rotlillr
lrilLrftslLi c'ts. irtlrcssr,rr .irrsliilL lrr.rLlites r lrl

irlrlirttnitr9 rr tillrLcrr.\1)l()1rL(r'in!l <llcr rtrrllr
irrtqrr'1,p i nrillorr. \'iss Irchrilqclsc Irr tilll',,nrtrrr.
{'rärrrst i ansltrLnirrg iil1 bL:findrga ()rtcr, inolr rilis
ittt rcsscorrrrxlcrrr. I )r plrniir slrg( ( inr lr'l)1il ( rl

fiirtiitnins (xJr iLtlcclilins el bcEnllig t1{()rt l)i
rcrhLt ilrrsPrlhtrrl( L ()rrrrrrlc otlr irrtr Ii,tsiinrtrt
iltr rirrliqir Iiilul'tslnct lrtrlirLrs irtr' r'iLstntrt'ssct

l).r\ ( rllls r rcgltir'l er lrl.tnliir slrrqct

Lel< och rfl(reati0n
I orrtgir.ringcn lirrrs gorla nrirjliuhctcr: till
rlttrtrrtpplc r t'lscr nl il Irrtii' r i:lr'lst r lot- oi:lr ltiril.
Iirtrlstrrirrrlc'r l,rtlirr rrlrrrqr Ircs,lklrlc urlk r

rrrtnrilnrrrnrrc]c lnlL. Sr c1r lirt ont Plerrirnrrtrlr'1.
crrtlrst it)o nr(l(r l)()fl. liqrlcr rl.rr st()rr l)rLrll)lrl

srr Nichslrlr'rrlct i arrsltrtnirt,. tiLl N iclistrlrrrils
citntpirtit. \vrris (irrrcl rrlrlLrrl.r rrrcl.lr sltirrlnt
r;Lilcn I liili,nrctcr riistcr orr pleLrlirrslrr.lil Nr
rtiislrrnrrrs 'Ii rrrrisl,]Lrlrlr lii,,qcr iiltt nr( t( r \\'(loil
,,nt lrlart,rrrrrk'(. r itl YiIi rql\:iq(.r1. li,tlrr,llsplrrrr
finns 1ri Nicl<stahirjdcn, r:ir1<r 200 mctct vristcr
otr pllrroltrrtlt l.

Ironr lrlrnon rlrrlct koLlltrt'r lr'ltplrts li,r nrinLlr r'

lrt t rr r r rlrrgr,.rs l)r ll( )st r(lst,,ir r(lrr-1ri. \ ;l'n rrs l('

olfi:ntliga lchplats Irnns i Stadslrarlicn, r:itka 2(X)

I I l( [('t' osl('f ( )lr] l)lrn()llrit(l(,t. r itl l{r nri:r iiqt r r.

Fornlä mn ingar/ku lturminnen
I )t, llrtils irrg,r Iiii,r,la l,'r'rrl,rrrrrrrrrrl,rr irr,,ttr ,,ttr

r lrtli't .

Geoteknil<, stabilitet och radcln
I lrLttrlr;inrl ntcrl clr'(rrl pllrrr';Lrltctct lr,rr rrlt'li.nr,

!lcotrlir ticli L lorltrllrrrrlcri ut I (.1 lrr i\( )f( ()n:iul I

.l{il6 1)() 1il. r(.\ l()l r) | | li

I tt'L Llnitti,.tn r i:,rr';rtt iorllrrgr-,rliiliricn irtorl
:tl'1t cllI ontrttlr ulrlirrs rrr rnLrlLlr,rtl. s,rttl ,,r'lr

IrL.t Iriktiorrrl,rrl. llrliltr is Lrror,iLr. [)in ,rrlLulir,.,r

nrrrht'n i orr;itlr I lrlstlr rr L,,rilr sscrlinrcrrt oclr

rlr'lrLr rrlrnrrrriLct :ir Lrttrllrh.

lor,lrlirrlrct \lft(r'rr rl()nl onrllr[1. I)e slirrstrr

lorrltljupcn iitcrlinrrs i rlcn sijrlta dclcn. I clc:

prrrl, r'rru iir sr)ll(l('rri rliLrp ntcllrrt r:trl.l 0.j i.:
rrrctcr. I rilitionsjortlcr lrcilorrs Lrlqi,rrs rrr slntl
:r,rr Lrrrrlcrllrlr'lLs rr lrL.,L irilittorrslorl. troliqcn
r norrirr. pr lrc rr,..

i)ctrljplrrtcns iirrslrq iir tLr qt'oltkrrisk srrrptrrht
11r'rronrli)rlrrr i ilt'ss rrrrr rrrrrlc lortr l)t' qrlirrrc

lrrlc li,rinilririq;u lri l\ nriu l\nillr irronr otnltrli t

gi)r iLLl l)lrncns qcronrli,rrntlt l.rrn irrncbiirrr
r issr I rrr,,qrrrils I t'li rrish.L Lrt nrrrringrLr. I rrcnrl.clr is

r itl :clrrlitnirrg sorr liuircr:trltilisclanilc rtqrir
rlt r sr sorn s1(irlnlrlr,lr. | .rr rrrcr Lrt lirrlig strlrili
t, tt',,1r'r'r , l,' , .,r ',t ., r'.r i I l,l,,r r' .r r,

srtnrblnrl tncrl nrr rhlrt oir'litcrinq.

l .r cr rtuelll krrrt nrtrrrlt e siil I ntnrllLr: :lic rrrrrlct
lrru.ulclcLr nrcn nr!(l qir nr qcotchnishi li)rulsiLl
rirrrlrrr lrcrlonrs (l.ssr c\(ntlicllr sijttningrr lrli
, rl rct rrllii'rr.

J onrrrrlcts ni,rrr rltl lrrrr ctt lrtrli!nrt 1r'rllltr

1),lt|illirlls ()tntrrrl(L rir Illrlr!t s,rrr PrIlictintl
rl)1. rilkr:L inte llrt lrcilrltnls s()in (tt l)[)l)l(lr lll
rrllri!tlrl 1)l otrIrrlt l.

\liiLringirrrrr rr nrrrhllrtlon i onrrrrJct lrrr visrt
,r1l (l('1 in()1r (lelrlil)l,rIrr,,lrlrr(lct iir lrr.rrilort
nrrrl.. l- tillrrr LrPlrrrirtlr tsLrllrL lrcilirrrs rlt irrgr
(\lrl iLtl]iir(l(! lrr'lti^: trroI ILLrItlil,,rr.

l't rrrtirlrr lilirrrrt lirriinilrirri,er krn korrrnrr lt I

innclrrir;t irllrik nciL rlr,rrilsnriirtqrli.'t. r iilict ltirr
Ir r.r \r il r:,r li ,,,rt.i.rr.'r'tr',,.\.r\'r.rr,,
oclr 11r'rrrcrirrl lr onl-lrlct

l i)l I:rNlI itlt ()nrlr,in(l(r{rr,.rtnrle,ri cl,tt|rLttitt tLil

Lrppsrrltnrgs,,nrr rrlcnlirr crsr iinrnirrgs,,n rrr,lcLr

sL.cr r irl :iiit rr' :iir illl sr lrcrli,nrs inLi' ltrnrLiilrr

lilinrrt li,riiurllinl,lr' \ rli cIt lrrolrleLu s()r]r l)l\ ('f
lirt lrlltrr,,rrrt rrlcl: qcr,{r'kr rishrt fiirLrtsiit t nirrqrr

l),r el( sri I sonr l.lr li()nrlrr rtl shrtlr IrrtnnlL,rili'
I rt l rr rgrlr'l se

l.tt liorttrolllrroqllln slii Lll)l)riil(xs i srrrlrrl rrr',1
' 
I i'rli l<r'ctltt. in (iir tnrrka ttctcn [i ],r at t siilicrstiilla
,rll sl)ir\iiqr'il iLrlr lrlrt'tIlrs rr(qtrtirl ar lr\rlqrlt

)
ll()11('I

Markmiljö
I 5rlIl),rr(l nr(rl rlttrljPlrrnr',trlrtlIt ltrrr r.n i,rir
.,Llit liil rril, rtllirisli nrrrliirn,lcr:ilhnir rg rrL lirrt s

i\orconsrrll ll)l- (l i OJr

I trerioittrlctr ()nrlilila(l(' Itor trr,.Iint. ri j,,rtl Oclt

qrLrrrrlr lrLLt'n i,clr Iiircqtr:lis lr cn lrLsl,rrisli irrrlrr
rcr irtl rr nriliiiirr'lilrr r crhsrnrlrelt'r soLn lrcclrir its
i onr rri lc t

.\rrrlr si lrrlc lr,rrilrror r r l)ri\ ifx(lc Lnqr lrrlt cr i,r cr

riLtrrirrlcrr iirr f.inrl - nrrlLriLrrrrinrlrrinil. iKNl). \r

1)r1)\ tr!1rr rirrrrcn ir rcllll(r. Ir't rr rlr:rrnrlrtorlrrlilcr.

T'i\l l, {lyl<tiga kolr.,.itcn och pcsticiclcr) kLrtxlc err

rhst tlr'1c'lltr'rlrrrr lreltcr,rr rrt'lrllcr' prrr isrrs..l,,r-li
Ltttrler ril.tr rirrlcr lor llinslig nrrrlirrrr iin<lnirt I

gri nrlrllncL lritLrilcs lirrlrirjrlrr lrrltcr ri nrctrllir
oclr lrrsLrliorrcr. I riltntitntrtrlcn r isrtlt iircn pl
tn lrirq Iortrlrrhliritrt. [)cn ltirqr rtrtrrrintlrrlterr
,,',r,,1,1r.\,.t, rr,l,r 1,r .r \..1.r,.t 1'1, \r.l
krt rn srltrr. rlct rir rrrijligl rtr tlcL ltontLtrcl lrrr
r liqsltlt sonr ru\:ints l)a l:lrllstlolrr r irl lrcrsil
slrLtioncrt. I)l i rliln li oljclirrrrerrirtrlu. glrk,,1
,,,' r'.'t,r,t r',,1,1 l. t r,l. trrt, 1'.,' .'

1,, r,.' i..',r, I rl lr. 1,.,1,..r t.rr. ,r,i.ir... rl
gorr risli lir nriinnisli,r'r'11er rrilii) i rlrgslrigct
rlrt lrrltctrrr rirrit LrrrrlL r rilitrrirtlcrr iirr iirirslril
nlr rhllrr iinrl nirr.tl. L l l cls, rn r r rrri['rsi)lininqt rr r rt r'

or lrsi rtliq krn Llt t ilot:1, int(, u1(,slLrtts lt l (l(,1

lirtns fi]rrrcningar inorn onuådrt.

[)(l l)rtr?i1lr(lr 1,,]rir r(l\rlrn(1 tir:[s liql,r o.rnpr
clt Liit5liilit sonr irrIrl;rq|rrL cr( stilrrc gIrrrrrhrrL

li rrtrtrtqltsin :ont ;ir t'n ilLqi;t en t(s( l \ \,lll( n

rril,t ( \llrr llcr!,.r,1. I n1()rlrilti,,rx rr orr lrLrrrr. itlrr

nlrllrtsinIl sliI i lioilLiiit nrcrl rt st rr r rl tcLrtri]tlcn

iir i rhqslriqct irrre Lill!iinqlist. l)r'rr Pirtrhrr;,rnr
sclrrlitttin.rl or'1r nt ltrlrlct inr,, lirn lr:t Prr rlrs('r\ \ lI
tclrläkrcil biir linnas i irtankc vid n\:b)'ugnalio
rl( ll.

Va iten

M i ljöl<val i te Lsnormer
i\ liliirlir rlitctsrrrrlnrcl r \ I K \l rcrglcrrr kr,rr lrr
nrilji,hrrrlitct s,,rrr :,11r li,11rs riir Lorrrrrrrir oclr
nrt ncliq-lrctct l,lrrrer rr,,rIr PlrrrIii,ijr. Strtlirir
nrr nilit,lrrlr't lrrr lrtslrrtrt onr llr,,rirtI r lirr
ir{l li)lir 1r()rn(rrrr rl.ir r issr r\ rlgrir(l(ltil;ir

rlircht nhtaclc till lirrnnruncrrrr. 1)cL linus miiji)
IrrrliLrLrtrornrt'r l(]r \ilil(n rrl)1)(1rl I rrornrcr Ii,r
!llrun(h,xtt(:11 och yt\:,1(tcil. [)c( [inrrs iii,cn rrrilji)
lirrlitcLsnorrir:r [irr lrLrller oclr iLrlt.

l)r'f lrrqqnltiOtr sorrr Illrrrra,, Iirc'rhrI iotc
ciir,lolqisli r'llcr licnri"l. slrlLrs lir r lr r{tcrr i'llcr

. t r. 1,,t .' rr'r, \.tl ' il t'L:,.rrl\'.

GrLr ndvattnets kval itet
(irttnth,atl:cn l<hssificcras i l«.antitativ och
kr.alirrriv stntus. I)c omräclcn sonr l<lassificcras

itr rr qrrnsrrlc lrllrtl rrrrrLl cilcr ,lcrr Lniirrqrl r rrt

lcrl s()ttl lrii Lrl Iirl tlliclisr rttt nlirrsirrirrirtl irllg
cllcr lirr lr.rrrrt ith r rLtcnlr,t :i rrjrrirrq. I )i lrcqrcplr

s,,nr rLniintls lirr rlt lx slilirr qrLrl(lll|t('r lir g(](l

l<rrntitrLir !lrlus ()clr qocl ktuisli :letrrs.

I )cn :irtllL il, lcrr rr .\ll,i llcr'!.r qrrrr.lr rLttcrr

i ilr t'l.onrrI,,ch rt sctr \ rl lcrll,Llil Lll)l)tiu st()rr

tlclcrr rr rlerrljplrurcoLrurrltt. (irrrrrrlr rtrcn
lirt t lionrqterr rrPPner r1orl lienrisl. srrtrrs iirr
, r r',1'.',r',,lrr'..ll.r lt .r i' .t.rr r

I)c qtolrrLlrrloqisIr ]irrlrrllrnilr'trr lrlr rrrrtlt'r
si;1(ls l,cllOnl irrstrllltiorr r\ ('11 (ll)l)(l uIlln(l
r.rltcnrair nrccl liltcrspcts sanrt tniitrring av fii
\ittcrr\tr i siirrirlr,,rrlrrL \ rrl liontrolltrr sorrr

rrtlorrles rlcrr IIrPiil .1016 Prtrril-lntks iulct
\rtLclr, \-ill,(t irrnclriir rlt rlrLrrrtlr'rltcrrrtrrr tirir
lilqcl pr strir i rliulr rlrr lrrl r.irrct iir instrllt rrt
till. ( I r Lrrrrh rt lcnnir rrr lLigrlcr s;rlerli s rlltrl,rlt iin

crrha 7,5 rnctct unclnr bcfintJig ffrzrk] la.

,\[r'rl crr lrLrl]crtzorr pl rrirrsl I,i nrcti'r lrciliirrs
irr f il tration av )'L\:xt[crl [r?in planc»nriLrlct- l«urrra

slic rrtrLrr risk rt1 l)r\(rlir strtrrslilrssnirgrrr liir
tgt trrtrlr rllcrrrccllrilrrtcrr rrcqlLir t. \ itl kcnrislr

klassificcrirrg rv grlrnd\.altnct rir dct cndasr i lilcn
LrlsltricliLrtnq s()nr (l( (lil!l\irltclirclrtcrrilr' Ii,lrrrt
nirrr,.rlrrr rir rrIt Lrcllr.

Ytvattne ts l<va litet
\ tlltt('1r ril rjorrr'. rrLtcrrrlrrq llrr ,,clr rrlllnrrlicr.
l)c lilassifici:ras i ckolocisk slahrs och kcLlisl<

strtrrs. I)r'r cli,,l,,rlislir slrllrs(r ut1,rr Irrn lilrtLt

s:ittrrirrq-rrnl li» r'rirt,,r:lr rijLrrlir. iSctli,nrrrint,tl
onrirttrl rir cn pru t'r'krrrr 1rr r ;rl lt rrrlrrtcts lolrr.
()rr l)()tlrlcn lrrr liillirrrlnts. nrtr Itr1, i rr,rrnriljiin
or'lr slr rrklrrcn l)lr sllul(lzr)lr( n. 5tatLrscn lrlit

siitrrrr: onr r.artr:rtfiiidct itric iir clcts:rnllr irvcr
r.l \llr,, r,., I 1.,r,rl,,rrr,.[r.'tr.,.r,'r'il''

Arrtrqrfdehatrd irq, rro!cmbet 2tll /
Detäljplanen tör l(ullsta 2 m.fl

129

Ail(ilqrtrd.hafd inq, novrtrrbcr 20 I I
lletalip incn för l(ullsta 2 rn.fl

?l

130

( rr. 201 11.07:18 dnr. ,ol !,.0/:lll



gr{i\ I 1{)1 iiirL oclr rllrirlir. \,r,ln lrtlillLt t :,rrttt

P,rr Ir krrr rir: till i rL rr1,r'1 1i;rsufrilrlg or:lr Lrt.l,i|1r

rrr il crgothutlt iiLrrri'n.

) t\illn('l\ kt'nrisli,r slrtrr,, lrtsLiitr. rr lr,Lt Ltitt1i,'t

lictnislia tiirorcninp;ar som [itrns i vttllcr ci]ct
lroI1r'nscrlirrrcrrlt t. [)c iinrncn s(]1lr scs s()rn

tirlLrt:cLriirllr;it ritrrrtr sont not'ntllI sctL irttc ltirr

lrcrntrrr i \rlr',r r{\rllclr ti11 r'rcnrlrtl tLtrrltncLltllt'r.

lrckiinrl.rrirlsnrt'rlt l oi lr l,crrisl.a l( )r ( ni1I4rr s()lrt

rni iirrrls i lrlrrrtl rrrrrrrt tillr rrlirrinltsirrlLrstlirr.
\ [iliill{\ irlicls,r()I] r( n li)r \ l\ x( l( n irL. 11,,ci t'ller:

lrirra ckr,loqisk slllLrs lch p.otl licnti:li strlLrs.

I )r'trl jlrlrLncourrrilct tilllrirt rr ritrritrg.t,r trrrtrlcl

lilr: \ir hstrr ikcr srrnr i,r clr,.lrt i \r niisr il.cn. I crt

il'cttt iprnr{c Iiltssiliccling l<lassas Niclisl:ar.ilior
.,,,nr nl r-lit l llir:lirq ,rclr i\r rtiisr ikcn sonr k.irrslil
rrcipient.

\rrrLsr ilicrr Lrpprrrr irrtr nriljirlirrlitctsnornrlttrr
iirr i treLtcn. rlrit n,rrnrcrr iir rlocl thr,l,rqisli ,rc1r

Lrcnrisk slrrtLr. :i('r)lsl ilr' l()ll. Nrrriisr iltr lrat
Ltlrrq nrlttlill cliol,,qisli st,llrls ()( 1r qt,il litnrislt
stlrlrrs. rrrcrl rrrrilrrnlrrl iir Jir ii:lisilr ct. .\lle
\\, i,\ :'|.'tl ,,1. ,,11 , ' ,,trrl.r t'. .'r

lrr(lilrrtlq lilr lir ir:l,silr cr r rts rtrsprLtng ken

hopl rlr:, till rrltrortiit isk Llep,,si ti,,rr lrrn larlit iit-r
krillor'.

[)en nrrltlirql tliolor"ishr slrtLrscr I)r\crr]i l)l
lrix,r lr:Lltr'r rr rrixtPlrrnLit.rr,,tlr,,,rnrnrlr tirl

lriirgr rrrrirrrislrrltct oclr ilrrliqt siktcliLrp. I)trr
rrxttli!:r stllus(r rir cn li,ljtl rr rrtcr.girtlttiruls

prrlrlt'r rrr't sorr t rrrlcr lrinqs lrclrt S\ ('rtlrr l(l:il.r Lslclt.

I )r'tll jlrlrrni'rri rlc nonrli,nntlc lrcrllrrrs irtr'
pri t rlir r riliirlir rtlil,'t,,t t,,rtttc t ttrt r tr'1,.,t lir l. I)lrLtli tr

Lnnclriil i t t( r lrr,,rr ( lrrr r[1j,rrcl r lrr nrt rt oclisrt r,lilLtl

lcninq ri ( lr!.\ rl t('r r qcrrorr li,t tlt ojninq:t lor rrf lr

or clsr iinrrrirrqst tol

Sociala perspel(tiv

I )i trrlilrlrrLt r lr rlt'r tiJl rtl pl;trronrt rrlcl I'an 1rt'

[,t,t]gas rrt d llcrb,rstarlsltrrs. L)cn sl iirs(t v itrs{ctt

li,r'rrr.irrni,,l.,,r:,orn r tslls i ()nir-ir(l( L l',,rrrrt, t'

\irlr lillsli{)lL(l lr rlc ntr lrrrstiirlctrtit:,rrrr lririlprr

tiLI rtt illia r.aLiatiorrcr i bcbyg5lclscn oc[t nll llct
trrirrrnisliol ror siri i onrrrrltl.

\.rit ilL L urllrr rtrrnrl ,,clr ci kclr iitler r, r till

slrtionsonrrarlct :r rir Plrcc'rinq rrr ('nttccr oclr

r iht r rinq pr lrr r,.r,.rrrrlcrnr rr r,1r irrrrrlc Ii rr lrr rr

IIqgt onrlrk l lioninrt r rlI rrpplcrr,:.

r\r or bclvsningur och r{:t r1r:t llnns {lcra viigval

till oclr ltarr speromrrilct rir r ilitigt li,r dc

nlirrli.l'r,r:olt koltrrrcl rrlI \ islll\ Prr Ilrrt.r'rr.

Stiirningar på platsen

Risk
PLanrnt?iclct liggcr: ri'iira jrirnviigctL s()rn ttililicras
rr pcrrtleltru. lrinr,.s rrtrl lrcll yrhrrorrrrarkt: i;,isttr
sirlrr or-lr lrcrrsinstrlon i rrorrlost. Lrr riskrrrrLr s

{NorconsLrlr. ll)l(; l)i ll. irv.ltll6 lf lljl lrrr
Llirllilr rrtlirrrs.

l)r \r rLiisllrntnsl)irr,in fxr t rllq:,Liirqr I crttlest

pcrs()ilt(rFili. l)ct Planctas ['i)r cn gotlslrarnn

norr onr N\ niislrrnin soni lioninrcr rrtt rutrlkllL
iil<acl gixlstralil< rncn clcn lioutttcr inlc atl bcliita
plrrronrrrilct.

liisl,cn lirr rrlsprv11l1111 lrrt bcr:rikrrr(:,rtlr iir lirr
lrirq Irr tlcn plrncrailc ptrrrlclprrht'lLrr!crr nrir'

rilist iiiIn\ iiu( n. 1)lrnlrirrslarlct lrrr rnIa:srls till
rlclllt oclr nrirrnlstt prrh. rinl,:pLrtsi r lru i tt
rrirrsll rrr strrrrl pr I I rrrclr' l-r'arr sllrl lirnl l)r
grLrrl rr rislicrr liir rr sprnrtrlr llLg.

l lrrkslrtiont n rtrrtilost ont onttrrlct qriirrsrr liil
plrrrronrrlrrli t ()( lr ,l\ sLtn(l('l till rt:irnrrslc lro

str(lslrus iir,:il[,r I i ]ll nrltcr'. rliir rlctr rLntltrrus

lntlc rLlcrr Lrtqirrs er lrilrriitt l)c lirrhtiorcr
irrlrl trrrrIslrlLonr r sonr nrcrllirr lrctrrlrrnr]c

risl.cr lirr plrrrr.rrlrtk't liqrqcr tlocli pr rlt rr r[ 1r'l

rv lrnlislrtionsolrttt,lcL .r,tn iir liinqst lrort ft:rrn

lrlrnonrnrltt. Liil.1,1111q1,' liilslrrg lrrrr i.i rncLcr till
nrr r nirsl c r isklilillrr Lrgclr rig,r'r r. I tr'llrr r tlcrr iiir i
slirqrrL lrt l rr qgr'lscrr i r"h ri:Lillillrrn li11i,,r'r lril Lr rit

lcn. IrrrLrslrliorrcrt lrltrtcrlr intt' lri,,lr,.

llishcn iirr sl.rrirrqrr l-rln lrrl.tIirrrcnintlrr Irl
{rrlistrrtiorrr-'r lrr'rlonrs :our qrrnskr 1i1i tt trcn li»
;iLl nrinslil rlr rr rILr rltl,.;Ltt' lri,t 1r'i.Ilrrltsinlrli n

Iill rriirrrr;rstt lrosLrilslrrrs lirrlrilqr: i iIt l;1qc Irort

Iriln lrrJi:lirlri)n( ri. l.\cnlLr(1li lrLrllcrrlot ttirrtrt'
lrrn trllir{ilti()n( r lrrnlctls i rr'Prrrt lrLrlltt Lrtrcil

rrirrq.

I )r' t'ckonrnrlntlrr(ionLt srrtrt ,ur1,.('s 1r\ Lrin.sli r cl

.,'r.,. ,rr.l,'r,' ,t t,' .r,11" , ' I i' rr(',,1

t rcl];Lr trrr rlirtrl ionsotrrtiLrk'1, rr:lr lrr r:t;itlr'r Lrplt

lr ll: rntc. SkLlirr:r11.rr i lirrvt rr pr rrr stirril cnlirlt
oliiirL ll,stiltrrirrrlrr lrcr',,r lrri rtt \h rrrlilqlrcrrn lirr
srnrlrillslirrl,l oclr lrcrcilsLrI i\[Sl].1 r'rrrlrrst rr'
lriirrrtrr till risLtrrr lirr lrrLrrrl oclr crPlosi,,nir
nrctl lenliitrliorrcn s()r r LltltrnqsPl rrrht nrcrlrrr
l.rinsstlrcl:rI ioclt 1)lil.l uLllrf Irrr stirlrirrqrrr
oclr rislicr lirr tk lrotrrilcs sllitr'lrt'L nri'rr ochsr till
olikr stirrrrLnqrrr sorr lill tilr r'liotrrnrr pr fr rLrrrl

rr lrLrllcr. 1irrs. luht oclr lroqr HLltcr l.olr iilcn
lirinq trnkstrLiorcr

lrnl. r'i,,,,, .,1,r rr",r.".rr,,.,r' ..r,,rl
riL tirrilLlrlitiqt trt li:li otir stirrnLnqssr nprrrrlit.
l)tn stirtstr rislillillrn iiil crr trrnlistrtiorr lrcs{rir

rr lrrrltllLrinq-spirtscn lilr cLstcrrrcr.rrr sonr liiI
r\cr lringst lrort lrarr tltrr PLrrrcrrrlr' lrclrrqgclscrr.
\',,r l,',lt .t.'r''l'r".r.,', l,t tl,',t,.r,,'ir'.,'t't
stlirs ltriintst rtr rlt rr rlclcrt N\ (rrllisllti()nclr sr)1rl

rir liiLrqst lrort Itrrt hclrrqgclsL rr. onrtrrk l krirrq

lrl.r..r|],'rll l)''.r ,, I rr'1. r t, r' tlll t. rt,,trr rt.

I)cn stiilsll olrcliru s,,nr nrecl vi,,: srrrrr,,liliiet
krn liornnra rtt irltrtillll iir trr olickrr rrrrilcr lrrlt.ll
rtirrrl ri trnkstrt ioncrrs lrriirslccistcrrrcr'. Sllrrucn
lirn lossna tllcr trrrkbilcr b1r prhirrl r ilLcr i

r iirstr llll lirrr ierlrr till rtt l)crsilr(lr 1r'rrn cLL lck i

rrrrlibilcn sliilrlrs Lrt. \lrirqtlcn LrtsliippL lrcrrsrr irr

rlr -r nr'. rillict ltrlt'r till cn l)(ll nr((l \tr lr,r cirlir
lrlr nr. ( Jt)r l" rr r'r, r ..r r.,r, ',1r1,,r.,r , r, r

krllrrl pirlbnrrrl nrcrl slnrnrl \ lr. I (\(nrl)cl
iltLrsLlatiOncn lril cn lrirllrrrril Ir('(1 \ tr l)x ]L)l) nll
rcrlor isrls [irr rrt t illrrstt lt prrr ct hlrt lrl plrrr lirr
sLrqct. lrlrrrtlirr clcrr lila < irliclrr llrrr r;it nrc.:rrl
nirrqCri lcrlr till itt tr;r oclr lrlrr:lrrrrrtcrirl ro[rrrrls.

Prfrrp:rna

l'i,r rtt LLnrLr iLrr risken 1i,r rrlnrestrrrlninti pr l'ir

rcshL,,cn qrnq r,L:lr r:r ktlr iiq lirru.s Nrrllstrrqlrinrl

r iil cn ,,tor,rltchr l)N lrullistrtil)n('n sl,rr ctt PIrnlr
nrcrl 1r,1tl nrirrst I rrrr'ttr rrrrlrirlr:rs rrrcllrn r1rnt,.

oclr rrlir'1rriqcrr oclr trrrkslrLlir,rrt'rr. lrtlr lirrr prt

rnatcrialcl finns Iiir 1r[ankr:t rlli avstioclcI intc
li,rtrrnrcr lcrlr tili rtt ttii arrLrinLls. \rr,.tr nrittcrial

kr:rr pa lrclrr r,.gt'lscn in,,rr plrrronrrarlrt lrt'1 ri,i r

intc clr rrirrrcslr;rlrrinrtcns nirr intc lilrrirnlas
IltLi till rrtt lrir rrttlinLls.

iiishirtr tilnirqcn Ircrl,lnrcr rt t li'rrt'sllqrn cxplor
tcrins iir nrrijliq li)rLrlsntl rlt lriinsr n trs lill r issr

sl,r clrlsrtqiilrlr'r.

Bu lle r

Nliliiilir rlitctsnor Lrcn lirr onrqir ninqslrLrllc'r irr cn

lrrlsiilt nirrlsnorr r r. I iirrorrlrrir rui'r r sl.t rr t r rcgt r

iLtlr'n: rlct slir etlclstriirrLs lI ()lrrrJi\ nirtrlslrLtllcr

iriti' rut tl lilr shrrllirlr c flelitcr 1rl r urir rnisliors

hrilsr. Nor:nicn tirljs Lriir striir rri iir rt( Lrntli ilir
slirrl]ts.r cl'ti'Ltcr pr nriirrniskors lriilsa rr onltir
r t i r rqsl rL rl lcr.

lliliLr,ärclcur fiir bullct ft:in spärtrafil< och r.ägar

bijr: intt iir t rshriih 6(l illli \) t'lir ir rli rrt ljrrrlnir r
r itl cLr lrostrrlsl»gqrratls tlsrcl oclr il) rllli.\)
ckr rrrli'rl liLrtlnirr srLrt ,tt rllll \J rrrrrirlrl ljLrtl

rrir r r iil err Lrtcl)llts ()nl cLr r,lLrl,tn slil rrr,rrrlnrs
t arrslLrtuirtq till Irrtqrrrclcn l'ril crr lroslril onr

lriil,sr .li nrIqiillcr: rrtt lrLrllrct irrtc Iri,t irrcrsliriill
(rr tlll \ cll ir rrk'rrt lirrLlnir r liLi lrortrLrislrrrsrrr
ilcns I rtsril.

ffi
Sb,rltluntåndJiåt Påltlkingplal.ren aryer md id rirg,
t§tdd-rat.nånl.li'ån btrtiqtrgdila dil!.1 »n,l lild titg. (Nonon
*lr)

llhctntion iret lilbnd tud.yta på 200 rt2. Atltåild lill 2,5
klv/ »2 (t»iina (iet 20 t) arget ned ri)d i4q, aatån,l till I 5
kVlf n2 (atttidilqar hti oclt plan) mtl lilo iry. §onowt/t)

Aftiqåf( chan( lifq, novo!rl)er 2017
Dct 'nen för Kullsl, 2 m.fl
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l)lril()riril(l( t 1irirl, r nrirrr r;i11 oi lr irir rrr iig srrlrt

I rt r:,insL r tiorr sonr Lrrr tt rcillillt lrLrllt t stirt I rirti:tr

Lrt lrLrllcrLrttcrlrtintl hrl u1{,rr{s 1 \liell(,1 lrrlllrt

\ r 1.. "r1,..r,. ll r. 'tl ,,1{ i ril, I

lirrslrg pr nr lr.lrrqqclrc. I lltcr Lttrcrlrtirr.et'tr lrar

liirslrllt irrstclrts sir lll (lc1l tirr:csleqrtr l;elrtti

u.r'lsc rr .kl l.lrrr rilitr iittlcrr;r

I i,ljrrrrlc tcliorrnrtrtrlrtiottcr lrrtt ltqrtL till rlrtrLrtl

tor lriqcr rlri t i rrrrs plrrrli,.ritul. L )cssil I cl.()lrr

r rcrrrhl,,rrcr lrrr l'irl1rs.

\ilrr storlt liar Pl l!rstiirlcr Lrttt trtrtrr sIt cicllr
rrqrirokr ir.lririr,.rLs r irl 1:tsrtict ttttrl lli,t:t
6o (llJi I cl'r ir rlcrrt llLrrlrrir l. In9,r hrrt |r
nrrrinrrrl IjLrrlrrir r Ii,tr'lirqlcr'
lrrrl'tlsirlrqr sntrlriqcttlrctr r', lr,,rlsl ll> Lrrr Jrrrr

lirrlrgrtrs rfot siilrr nrt tl f,i tllll \1 r'lir irrlcrrt

liLrilrirrr Lrtrtr slri'cicllr rtlqrirk r. Irrtlr ktrr pr
rrrrrrii l i iilclir,.li t.

llost;iilc r IirLn iorlrigqrs \ l(l lirsr(l( 1. llrc(l

:r6 6rt illli \l onr rrrirrsl lriiltlcn rrr lroslrtils

trrrr'r''"r' 1,'.rli",rir,l t l.rl l, 'l,l l'r''
lrullcrrliirrprrl sith. sirlr rrrctl lrijr,"t iri (lLll \l
t,ki irrli nrnirr ()ch lt) (lll(.\l nr;rxiurrlrrir r

l):r IrtsrrIcr r iuLcllitt rrroI jlit tti :irtt t r. I r,,rLIer

nrrrl i(,6llrll'll \) elirl\rlr'nlni\;r oclr-l i
illil \1 nrtrirrrrrlnir r rtppr,is lrirltst ir Lllli \l
clirirrlcrttrirr oclr lri,rlsl () (llii \l lrrir\irrrrl

nir r viLl liiricnlrtsr'rlrs \i(lil trrrrl lrrlll.tltl ottr

rlcs:;r irir,,cs trcrl tittt r,i,:lit',,clr Ijrrtlrlrsor

lrcnt i (rrlict.

\ irl I'lsrrl nrirnrrst jirrrrriiiqcr ;ir ckr ir,tlcttltrirrrL
ul)1l nr()t 60 tllj( \'t. Irrkclsitlig.r srrtliiqtrrlrclcr.
lrirgsr.li nr'. krr liitlriqrlrs tuol sitlrt nrcrl llirqst

6t t rllli.\l cLir ir rlcrrt ljLt,lnir rt Lrt,rr rlrlcicllr
rlqrirLlcr. Srrrtltgrr liiqrnlretcl Irrr lrirqsl ii rlllr.\I
clir ir lrlentnir rr (,clr 1ll (l1Ji \1 rrrrirrrrl,rir r r icl

sirlr till rrrir:t lrilllcrr rrr lrostrtrislLtnrntrrt

( icrtorr IjLrrlisolt'trttlc trrrttk t.r,clr lorrsLL r klrrrtI
in,,nrlrrr.ruiljirn i lrostrrlL rr,t rLktLt.ll't rihlr,i rltrr
firr: tr:alihbriilcr srunr liu.l ttin stirtiortsvctksttn
Ircl. inlrrorr:rrrrlr' ,rclr rtcctlc ctrrrrlr trg. tLot t

irlrprrinrlrr lr lr lrirr,.trlrrt rrt rr rp.

.\1lr lrrlcLrlr<'tt r llLr tilitrrrrq t ill qc nrt rrsrttt

tttr'pllls nrtrl lrirqst r() rllli \.t trnrinrtl or:lt :i:r

illlr \l cl,r ir rl<rrt lirrilntr l sonr I'rtn .l'rp,ts 1rr

u.rtrlrtrlr i roslL lntnlg till 1ro:lritlcrrtrr cllLl prr

l:i,xo\xl-li.ån bilhrrhtdti4en (ALl Afutik) på »itiniu,itt på
halfung nn dänpar traf kbillret ned 4p till 5 dB(A) ekuitahal

lulnini tul ida nol lulko4qen. I jtiabtorltnt mtl /itgt /jtlab
torptiottkkt 13.

Ek!yoent llldnl!ö lör dyqn vid losod

s6 - 60 ds(^)

5' ss du(A)

1l
lrrrlgrLr,lernl. txli. I l('l)lilts( rrl lrclrirrL r Lrh IrIrl
LjLrrlrlrs<,rlrcnt I irr rr t1 ri sliiirtrrr lrtrllr'rt L qrri't

L ttcrlrlrtqt rr \ is,ll irtt rllir rrLL Iirrc::hrlnrr lroslrLrls

lrtrs l.lrrrrr rikLr iirrlct li,r r'lir Lr llcrit ljLrrlnir r r i.l
lrsrrl oclr LLtr'PLrts r irl lrrsrrl. (,tt (1IJ.\ li)rLltsNlr itl
pr sitlr nrt'tl lriirlst (,0 riltt \) c1.r irllrrrtriirr lill
Iriiqst :r:r illi1.\l erlrrllrrs nrcrl brlli,,r1' rrrril thlt

riiclit' oclr liLrrlrLlrsor lrcnt i trrlict. llrrlkonqcrr skr

iii hir lrr'liL liiqcnlrclssitlr ri. I -ll ir elcrLrrii rrr r irl
iirlr tnot lrrlLong.rr irlir rlrr hirrist i-r rllJr \l
I)tnnrt rtqri«1 srirrlict rircrr rlrn rrrrrinrrlrr llrrrlni
rrrr rrctl i tll1l.\r.

\ Icrl ltorcslrrlen I rlgqrlrilsrrl I or ntr tir rq oclr qr.

n1)lutrinl(1 lriil nlrctslrLrLnlosrtirq hrrt lrostiirlcr
nrrtl lorl Ijrrrlhrrlitct crlrrlle'.

Vib rationer
Stoniljud och vibntionr:r tiån tågtr:a{il<cn pir

rhLLLcll plrts lr,rr lrcriiIrrrt: oclr r isrr rtl (l( li()nr

lortr-iiqtlr urrrl,r ilrmliorrcrrm i orrrrrtlc t lilr Jc

pl,t rt uLlL' lrr qgr rrr lct rrr lrlir: lri;1tc rin (). I t rrrr,r':r

onr lr\ugtrarlct:rrr LrpIiirr:s i lurg, kons{ruktion
Yirl iiiltr lionstt L Lhliorrcr lrtr iilirrrLs r il»rti,,r, r'n,r

lrli lrrgrr iir 1)..) nrnr,,/s. Inqr siirskilrlrr Lr(lornr
ninqsl'r'rr lirr r ilrrrtiont'r lrirlirrrs lrr'lrii rr:.

Ljusstörningar
l)lancn lrcilonrs intc r1c rrlrplr,,r tilL ljLnstirrrirq
Il"

m ,*i

ts-:''i

Luftl<va litet
l ilt rlL Lrrtlr il.r rtl ttlinrti:l,ot rrrlrrs irr ,,liirtllil,r
lrrlti l rr lLri t lor i,t t'r rinq;rt lrrl [(!(r]inr,.( rr rrl tiir(lrI
i n lirrrrrilnirrq Lncrl nriljrilir rlitclsrr rr Ltit r i \ | hNl
liil utr rnilrLLslLrit. lLLlt lirrlitcts iiir ortlnLrrqcn

illII(): l.l_i. \ornrcror s\ l-trI till rrt skr rlr]a rrrin
niskols lrilsir och nrilli,rr srnlt rll r pplrllr lirrr
solr stiills qenl)1n \irl rncrl[rrrsl,rp i Ll .

l)ct lllns nor:lrrcr fiir cn rad ärnlcn 1ill cxcrr4rcl

kr iir corirk r. sr rLr elili,rrirl, lrt rtst n. f.olnrororirl,
ozrr: rnccl Hcra. l,ufifiirorcnirrgsireltcn iit hiigst
r itl lrrrt lrclrstrrrl( lllt()r'r)cLr r rirqer i tiit,rrc lrt1lg
qclsc. trcn rir i'n Lrtslirpp lrrn irrrlLrstricr:. suuslir
liu r crlcltlnirrq oclr crcrqilrrorlrrhti, rri prr t rlirr
Inltcrrrr.

I orrtrrlct lrcrlrlnrs irrtc lLrltliitr,rcuirrgslrrlterr
rrrr hirg. I)cn Iranrtrqrrr tirliLrtrtrlrrinqcrr lrcrlii
nrcr rislicrr tirr lirrorcrrirrrlrr ltrrr taLrkslrtioricn

Ij !0li ilo

J|xutpel typp/rtt lamllhrc lil ht*a tidu durel h&gd /rlt
rpåruaC.

\

Ljudallsorbent

bredd >a

)

Lägst

Ljudabsorbtion5klass B

l
I
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I[-,",LJ
1'j

m;§kiK
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E.\ilrPe/ U?pld pililkilt$ Lit rintha idar auet /ig1a tto/
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sr)rl lit(n l[(n l|is]ilullsir)trrl(l 1i)r rr,i1llixsl.

Irrrsnrlshrr: lrirr l'orlii!-;,.1s i ctL lrilt lxrrL IttLr

lri rlrinslrti,,r ren. I )r't trr rt'r1lt rrts t tlcrl |lrttllri sl rlt tl

tr r,'Lst.

Elektromaqnetisl<a fäl t
liLrr t jiirrrr iigcr r Lrpps t rr r lt l, tr,,t rrrrrllr( l i!lir 1,r 1 .

l liltcn rrr stiulilLsl rriirlrrx:l iiirrtriiqcrlri:lt lr 1rr

surlrlrt nrcrl rtrslrtrcIt. l)r' clclitt,rLllrttrletisklL

lriltcn llrrr jiirrrrii.,lcrr ptr t rlltr iltli' lllrrltrrtl
Irt'lr qtelsc

Planbestämmelser

Allmänna pla tser
IJcstiinunclscn ( j.\ I \ r isirr (l(lri illl qrlrrrl Kttll

slNqriin(l slirr lrl hrar sirt rtrttlirrtlrtilltl s,rllt liotlt
ntrrLul grtr ltlrr ottttlrlcl tltctl llostliiltr llirlus
(.('lllrrlqrlllrr. ttttllttlt llettsitlslrliotltll trcll t[ 1

honrrrrntlc lrostrr<lsotttrarlcL srlllt rll q1(lll sl.r

l.r,r'rl,r,,l,lr..

l'lucnslirpslrcst ii rttttrt lsc plrr tlli siil.t rs I rillr r r t t

ctl l)lxnli nrcLl lri,irlcrr Lrtirrst I trli tcr sli;t tLplr

lillrs nroL lrrrlt iins,rtttlc lirrtirlLtct ['rrr rll l)lirlslil
\,ilrr( st rrllrillgert r iil t tt cr ctllrtcll piilllrrrr rrl 1,e

tarrlistr{iont n. l)lltnlict sli,r lrlre. rrs lrtctl ltiittst rr

till silit trirrrrllrr.nu i li,,t strirtgctl Krrllstrtqriirttl'
(-cil{rnlqilrn

l irr rtt rllrrriirrlrctctt sktt ll,t lol'tsr(t rtliollrsl lill

l)('l f()ntcl) lllrrrLigqs rrtttrltlcL ll-rtl r'.alrttl llct Lill

l)( rf()rq('rl sorrr ( l.\\( I

(irnl,. r,clr cilir'1iriqcLt t Illttotttrrtcltls strlir:lrr
i1t'l l rrn (,crrt t'rlqrlrr) Ircl l ill ::1r1 i( )lr( 11 lllrrlliigils
sonr ( i(. \ \( i. inl'lLrsir t' sl.i,tsclzorl ( )lrrlrrlt'l

rrtriirtrls Lrlrrr,. slqt rllqlil qrLt1l , rc1 r r t hclr iiq rtct

tiii lrcrrln"r'rr ,,i:lr lrt t trrttgslrt l(sl)x!si1l( 11.

Lrr rlcl;rt pLrtn,,ttttri[ liirtqst i rrol r,rclt t rr rlcl

rtr pllrr,,nrrrclt i syrlr,st lrlrrrliirltl: sottr l)\llH.
\ot'lr onrt'arltl ;1,',,1"111 s.ltt irlrrq rlr Ihrlltrqcl
ri()lr l)ilrli orlt :(rlrr iLllti llrllirrtlltrlrirl lrlltl,tll
cr I'clrrirq. nr(n s()trr iils rr \r rriirlletllrl:l>,rstriilcr.
( icrrorr lrstir,,lrt'tsrtqlct-ittr,. Li,rlIttIlct lll rl rlt'ltrt
rrl t rjr r I lirrrr: till [r,nrltLrlrLl iirlr,. ( )rrl rt]r i ,,rrLr:,t

ii t PlrLrlrtlt :i( irrl li\ i ll(' lsllll l l' l r',r .qrrllr'.(i tlLlrt l llil

,,r'lr irrrrrlrtllc t rtllnrirr qrLrtil or ll ct I'r'lt ,i;1 rcr lLll

\ t r riis r,rrril st rl i,t t. ( l ctrott r lrrst illlt L sr:i qlcrtLrll

k,,nrnrcl tr,ttht n,ircrli,tr. till li,,lllllttlrltrl iigr,.

l(va rte rs i"n a r k

Krrrt, rsnrrrlir'n rir i lrLrr Lrri.rk trrrltlrti i tt, ,,1ili,r

.rulrtlr'rr srrnr lrr':l.rit s rttilrLrt.

För hela plenornrådet gäller att cntr6Patfier ska

särsklja sig i sil utlotmning och lydligt marlretas

till excmpcl mcd material, kulör, belysning ciler

uppglasoing. l)ct biclrat till en iihad läsbarhct

och orientetbathct för boende och besiikale och

gcr cn lnef stadsmässig karaktär.

Orrrr;icle 1 \tnt tr lL/,'tr tu'f)ltruilnkltl)
I orrrrrr]cl trrrtkctll nrctl lrcslrtntrtcls(rr l) I rr()tI

slir l)()lislr\ (n l) lirr Irtrlit tiLrg. Korsttrrrli rttrqct

,r l I In(litsl l\( )rrlll( tlr( rtl ltt t,.tqttrtlt r l rr l r;lllltilrts.

Sl.rcklslrc.tiinrnrcl:( 1il. r(ql('r,lt Ilt llrrlicritlt rkrt

LLll(;rrs rn((l tiitr \rqgllr []()l sPrr(rr or:lr tiitr tali

liir att skyrkla lnot sti)rr)iogar lrån jirroliil,,stafi
h. n.

Orrrrirrlc 2 t, uii/Lt.'/,r tlrltt,rt' fl,rrrotttitltl't
I onrreclcl lrrrli('rrl rrrctl bcsliirrrrrrclserrlr lj(.
:illr ll()lislll\ cll ll lor Llostlirlcr. llt strinrlrtclscrl
(. rnt,r'r'rtt (.t'ntrLrrriinrLrnrrl lrrr rnorilrtrs i

lrot lcrri-rnirr11. r'ilht't tillrtcr rll srrhrt r ct lisrtrtltt'l

sorr lrilr 1i1l1,.,L r:cntrrll t'lli:r pr rtttrrl sltl r rm llitt
,ltt rrr li)t nrrngrr. I ririthrnrtlt t irtrqer Lill trlrllllcl
lrLrtiliL r oclr srnrlirtqslokrl, r.

Området ligger niira iärnvägcn. Inom 30 tnc-

tcr ftån spår:mitt får inte bostaclshus uPpf?;r2s.

Itomplcmentbyggntdct i form äv cykelliirt2id,

soPskåp och carp()rts får Lrppfi;rrs dät rlet är

korsmark. Prickmark reglerar att marhcn inte lår

fötses mecl byggnacl.

Noclilr.rirlcrr rr'tlrrrs till trr olilir lrriiilr'r irrorrr

l.rrr tcrsnrrrl.r'n lijr oturrtlt J..l,.-i rcspcktirc

.l().i rrrrlcr irr cr lrrlir ct n,rLlIltrr. r ilIct trr,rlsr:i

nr ltlr rtsptlitirl linr rrttrittLqrtt. Il,,qstr ttor:li

lrirjrl rir i plrrrotrrrlclcts sotltrt rltl oclr liiqs{ i ttor r.

I :q,'r rskrtPslrCstiinrlrifl:r( l) j ttqlerrtr rl I Irt gt:;

rrtrittttr lrtrplrr:ttltl lrirllrt I ttrctll lr':rrr Irrrrlcl's

tlirtllll.

l:ricnslirpslrcsLrirrttrrt'lst'rt l- t clilt t rtr rll ll.st;lils
lrrr:r',r,. lrtr, rtrli'nlrcIt sl'rt 1,l,tc|tr. lrl()l ii\lfl(l:
llitl.r (ll(t qr1r.

l rirrhlLrit:,inLetet :,Lr Il,trcrr. lr,,rt hrtrt rlrir rrtt

rlclssLrl iort. r'nliql rel..,,t rtt rtcttLlrtLiotl 1-l ittl ri.l.trL
rtLlrrinqcrr. I qtnsl;rpslrc',tiitrrtrrcl,c lr t,tll.trl
(lctri.

I ltirf1 1il(,1 hOrnnrUn:Ll rlrlrr lrrr cLtrlrsl sht' ltrn
Iir rrrt t rsr,,rlrr. r rrlirr Lrl lrrrL' lirrl rLrtl tnlirt s liirrgs

tncri il tig lvrr{t'rsnrrrli sotlt'r t,tn hLrllstrLr,.trirril.

\rlrririst rrtir r lrr'::trirrnrt l:t rt tl r isrr',,rtrratle
cllcr u1 rr nrlc lirr cn qt Lrcrrslnrlr,'tsrnliitlrqnirrg.

l)cnna gcmcnsamlrctsanläggnine avscr kvarlcrs-
gatån och finns föt att ge eldrstributöt trllgäng-

Iiglr.t t rll I r omradr' [iir t rrrts [ortnr l,,r.t,tLi,,n.

( )nrrrLlr rr,'rl lrcli cliningt n lr. teknisli rnlriilrl
nirrt irr scr nnrli s(rr giir s r il[1ing,lig Li)r ( rrrts

lornlrlorslaliort.

lr;;r rt{ :ilir(l(lr rrrrt stirrrirgar lrrrrr jiilrrr iitcn shr

prrlir rirrtlsplrtscr. sonr iir lrllLccrrrk niirntrrc iirt
li rnctcr l'r'rrr sprrnrLtl sl,rtlrl,rr rrrr',1 tritr iriqr3r
oclr trh. r ill«t rcgiclLs ar-,,Lrrkl.lrcslitnrrri'lsc
nt ,.

Orrrrirclc 3 i./,l,urnriilt/.t .'ij,lru l,l)
I orrrirr[L rriLtlicllt rrrctl li(. strr ll liir l]ostiiilrr
oclr lrcstiinrnrclscrr (. rrtqcr lrtl (-clllllrrriirr(lilrrrtl

lrrr lrrotlnrts i lrollr'rrr rtrinrl.

\,., 1.",,i,1, r, , l' ' l'.,r rll | . ' r, t. t ,,., r

.ilr,'t\''l il,,111',.'r .r.' l'r,,,1.\. t'r' .'l'.r \.riliil".,1r

l.gcrrskrIslrrsLiirnt:rclscr 1. ttlgl.rrr ttll,rttttrritte
( 1r r\ l)!llllillIrsIll
. llirrsr ;{)' ,, i\ r'lrlrc\inirrqcns lrsarlrlr nrot

norr r,clr i irstcr slir rrrr LrIlrtlrslLtl ltirt rll
lrid|rr t ill t L t ir\ gur.i' s{itliottsotllrrrk'

" l'lrlrir rrrirrg slir lrr'lillis nrcil t'oltLtsl tttelcrirl
sorr till t rt nrpcl hcnrriklrlrtt tor. tirLLrsLcn

clli r rrt lrvt lrart t rii.
. l:nr rclr rrrinq slirr lrr t rr r rnirrr,rlrirlrl pr tnirtsL

I nrtLcr lirl rtt niirjlir,.rlirrrr rerlisrrrilr.lr'r.

" ( )\('r-s1t rlninlt(rr rrl,rr Lrli,rnrrrs s,1 r11 (1rn

:iirskillcr sirl ttarr rcslcrr rr lrs:trl< tt. lilL lxcLrr

l)r'1 gi rr.rrr irrrlrrqcr [Lsril cllcr Lrppql115 1111*.

. Ii.'li,, l-,,.t l.rr 1,rl r r', ',,rt ',r r .tr:,ir
Irr qqlit L. llrLlkonlqct s r11 t()rn rlrirrt1 slir irricqr t'

ns i lrrsrilLrt lornrrlr)ll( lr r )flr litr irtti tttot

rcrkr q,rrl r isLrr'1i horrtrliL nrr'llrtt itrt,LrrlrLrr

rniliir, x-1r rllnriin l)lirlstuitrli liritr,. ::lrliottt rt.

l,rrrllr.t incllLr.rrl lrtlk.nlt't lrl tlir,,rts irr ,rclr

ska clzi slic nrccl pto{ilk'isa glas.

1)riclirrl ntrt I' lrl itttt iirlst: ttrtii lrt qtttrttlcr

l .r:,i rrskr;rslr(strit rrnclsclr 1l IIl!( t ill I l1llrli( rr

.'. ..rr, ill.' r'r,r' r, , .'', r'.' ,, ,,i',, r,.'.

l,rin{st i söri(:r: filus ctt unliiclc urr:d lior.qtnatk

rliir pLrnrpstrrttorr liir l'rstiglrrtcrrs spillrrtlcrr llrr

rrpplirlrrs.

1,iirrt.. trrcrL Plrrrrgriirts Lu()t irirrl\ ii!,.c1t slir strirtQscl

'r',',r, r' lr,,l,l ,, ,r'rr .r l.l " , r rrr'l,l ,t., r, Lr.'
nrLnshrr .Parslrrir[,.

SlirdrlslrcsLrrtrtrrclstr hrt lrcla plrtrt,,trrrrrlcl
r, ,r(rrrl..,\ l,:r l, .1,1, r1.1. rrrl ,r'rt 1i1,'.,.r'
atl urinsha stiirniugar iiir c1c l;ocnrlc ll'irn trafrh

lrrrllcr'.

Konsel<venser

Behovsbedömni ng
I -n lrclior slrcililnrning rr st'ttttlc lrclvtlrtrrtlt'

nril ji,Irr crkrr lrrt qjorls. ( )LIqir rririqsli)rLrtsiit t

nirrqlrnrr ,rch t1r'rr lrlr crlirtr tlclrliplrrtcrt inrrclriir

tiir rnil]i)n. lrirlsarr oclr lrrrslrrllnirtgcrr rcil,» isas

i <lcLrna phnlrcslirit nirrq. Sltrtsrlscrr rir rtl rrril]ir

lrcrli,nrnirg nrt rl Lril]iiliorrsclir crtsbcsht:ir rtiriq.

\IKll. irtr trlolrlms. \tt inl,-tn l>c(t.lrnrlc
prrr lrlirrr lirrotsrLLrs 1-trtutqer rr kottsclivctrsltc

shlii ninqctt sonr lirljcr.

Störningar som planen ger upphov till
Piancn gcr upplror. till cn litr:n iil<uing av trafili.

[)ocli ui t rlett irtlc LrIlrlrot till nru.rr Itr']tor rr
shr rlrlsbcstiinrrrclsf r Lrlrrr sli,rlrirru.rl l)c(li;ltrs

r lr rr rccr'ptllrcl.

l-lållbar u tveckling
lrr li,ttiitninq nrcrl rrrr lrostiirltr i cll cclllrrll
liirc i Nt niislrrrrrrt urctl tillL,.rLtq tiil qoil liL,llel.

tivl ra[]k, scrvir:c och [cknish irrfrasttulitrtr är i

lirrjt rrttl h,,rrilrrrrrttn: r,tctsihtsPlrtr. (iirtotti
atI li]lfi)ra ni,a flc1l)()sladshus sl<ir1>as trr 1;latrclad

lrllrrr,.qclsc trrcil rrrrlr',r Lrpplrttt lst lirrtrtcr iirr r rLl

som ctottrincrar bcl:i nthga niit'liguzrndc bos tacls

ornrrrlct itlrtLl. r ill.ct ritr socirlt lrrlllrrrr Iroslrtls

t r Ir'r i» c r !,( r ]('1111 tl )ns oclr hLrlt L trllrrirt,,clr rrr

,\(.1. krrnnt r.rilja bocnclcty,p trtatr att bchirra (lvtta

I r rrr or tcrr irlirr li,rLrt.iit tr rirrqr rtlL lor ctt s,,i:irll

lrrlllrir strtl I lir lr,rtrrlc i ct'trltrlr \tttrisltrtttrt
stiirlict rrnilctlrLu.ct lirr ilcrr lol.rlr ltrtttlcls orlr

scrr ict r trli,,rnrlrt tcrr. l .rrt rtlL li,ttI sPrrrs L1t'tr,,trr

rtt trtnvl I ja l;clhtliga lrcbyugclscstrukt urct: oclt
irrllrrstr trl.tLLr. Lrr rrin,,liarl klittrrtPrrcrh,rrt li,trt

()(lisr Iirs il(il()il] ( lI trirrskrl LrrIrsllorllrrltlrl.
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l)lrLrli,rsl;r1r I nrcrllirr .lI lrltiLl(l lr,rcnilc rlhrr i

ctl: (xrrrådc tlär: god hoLlchtivtra{ih llrrns.

l-lLrshållning rncd naturresurscr
\trtri.ltrLnrLts:r,r(i sl'il \ii\r i rilrtrr oclr ttl rqc

rrotr lr'rrl rr tr rir r11,rr-lr,rrrrr lrrllrrirl. Sritsk il trit l,i,r
lrclrri,.rltlscn rrt;r i :lariskiirrrrn. r irl lrcrrk lLrtts

:itxtir)lr( rrr oclr llirt!s slr(lelts ltu\ irtislIrl'.

Planfirfslaqcl intrcbrir tn t:it sttllitLrr ruc(L flcfta
miljslurs ocir att bc{intlig inft.astmlitrrr tnviintls,
r ilirtl iir r,.otl irrrsLrrllrring rn,'tl nlIullr'.ttt,,t t.

Li rli,nrnirl,.cn tir r r t liit:rlrrrl, L innclrii r' Pr rsl t tr rL

lionsclir t nsct i lirrlrrlLrrrrrl,' lill prrqrLcrrrlc ntrtt Irn
r rirrlnLnr,.

Mirjii
l)lanliirslrlcl lrcrii,rl,, r rrr l li'r cnliqt r:rc Ll lrLrr

krllLringslrcstiinruclstrnrr crliqt l.rip i. nrilji,
I'r ,tlitclsnornr< trrr cniirlt krp r oclr slir tlLl lLi

rrrlrtrcn cnlirll lirP I i \liliillrxllicn. ( )nrrrrkL ,ir

rcrlrtt irirrspr;rliLlgc t liir prrrLrcrirrrlsiirrrlrntrl,rclr
rlcr liir':irri]r'rtclc rrrrrl.rrri :intlningr,n lrt'rlonrs Lttlr

lrrr nl9,,n lrlrcrl,lr pr rljrrr or:h rrixilirr'1. Irrgcrr

rnIrrrrll-li rrtrl lr,!11r rtrtLrrriilrlcn tls i rosprrlr
lilr lrclrrgsclsr'.

I illqrrrrlliqlrctcrr till statiorsonrr ltlt t lilrlriL L t rs.

I liinsrnsrr'glcrrrr i l)lrrr oclr lrrqqlaqcLr liirp I lrrr
l, lrrr. I'L,rrrl,r lr, r'r.,.,,r'r'r., ir,,
Irlt rllnliirrltctLn. l)lrrr,rrlrxk.r lrcst:Lr iilrq rti

r r ll rli sr )r r r I iclir;.r rc ar rr lir I l ltirr pr r licrir rglrir r

rlrtLn,tl tttett rrrlut cllc,r rcklcrti,rrrsr iirrlc I )r'

Lriolsllcnrlc rllnriirna trrt rcssr n ront rrr r rirlL: rit

l 1 I I )('\ .r Ll l)rLrli( rin!.sii n(l;lItill( t i,ii I li )r I Ir('(l
rn crplorli'rinrl cnlitt plrrnt'i)rslli:et. l,l( I l)(l
slri(l( r c( nl r',lll iir rr rrqcl;i11 t lirr trtr cclilittg ;tr

liil()rt( n. ])lrtrcn lrcili,nt. tlrrlirr lrintPlirl li,r
iirtilrtrlrlcrr.

( irillrrnrlc rrriljirhr llit..tsrrolr»cr';rr slcn,le t rrt, rr.

lrrlt orlr lrLrllcl lrctlrlrrrr intr liorrrrr ;rtt irr ctsl.ti
rl:t'r p:r rlrLnttl ;tr rlcrr r cr li:rrlrct s( )r n Lrl('(1ll('( i

tlr trll1,lr r rc r r.

Naturvärden
i r lriltirrrcntt'ring. lrrr qlrtotrrli,rtr. i olitolr<t
.ltll i lirr' ,tLt LLlr((lit lrrrrLn irl,r tli.t lrrnns :l.tclcl:r
r ritrl ttrtl rrr i, rtnrarlt t. llrrlirtrrrrinqt rr r irrLlr rLt t

iltl irtLc frrrns nigra slivdrlsviirrla rr:irl dlcrr tnrlra.

rrrl ur( ]('ll( r I ll\ l)( \ itrilll(l( \ ilt'( lc.' I r ritlcrr I r ]]er'

rlir r L nroI lrr r tktrrl I rrll.t i, rrict I lill sliLr!.illrilril

()clr insrrsskl,dd lijf sriyrLl bchntli{ra hus sLrnr

L,rtrrrlrrrlt lrrgrlrrtion ,,r'lr i Llt n rrrrrr rli'l rltl
slr ::Lrr ::Lirt tt lriiLl strL lirrr. r iss ;rlrr lrllrtIrifll
Lonrnrcr.r'it:rt :lit lirr,rtt lrilrr,ltrlll 11rorrskrr i

, rnttlr ltt

Estetiska värden och stadsbild
Strrlcrr ;ir i .Lrrrrrliq li,riirrlrirtr, ,,r 1r LrLreclillrL,r'ri

1.,rr intc lirrLrL:prs cllr'r plrncrrs hLlt ,,i 1t lrrlltt.
llclrrgilr'lscr lir,nrlr(r rlll pricr1,;r strrl,lrii,lcn
or'1r lrli r;il si Lriir,. tnn pt ntlt llrrlsstrti,rnt'rr ,,i ir
\r ririsr;ir1,'rr,, r ilrlLLht rh rLerr tillrts llr tn rnnrrr
sliala och utsccrrclc iin clc l;c{lntlipa bostarlshrr
tl ( ll,

llrl,.qrrrrrlslr,,jrlrrr llrr rrtIrssrls LrLil r rn plrrlscf s

llt Lrtsiit t rtirtrlet sotrr otrl,ir rrrrrk lrrlrr ggt l:r'.
Iolrograli. so1 och vindtiirhiiilande n. Ir',rt hiigrc

lrLrnl.thrrs tillrs i plrrronrr.;rrlcts:itlrrr Li,'l rlr cn

lrcrlirnrninll lrrr'I'jr)rts rtt ()rrlli\ rrinqcn lrl rli't.
h)ruls,r{l ltl l,rggrrrlcn tqr': r'n nrctlrcten Plltc
titr,. i tcrrrinqcn. l)Lrrl.llrrsct lionrrrt'r lrirlrrL till
rrkrrrl olicrrlctlrrrrlrct i Nr nrislrrnrrr slrrl oclr rircn
lrli etl lrrrlrurirkc,,clr cr trillir,, cntrc till strclcrr.

l)er i(ilrst;r prri'tkrr k,rrrnrct'rtl rrLrr riil sirilir
slrrionsonrt'rrlr'1. rlirr tlct irlrri iir olrclrrr,,111 nrrr[.
l)lrnfirrslrqcl irrrrt,llir rtt n\iL (§((lisjir \il(l(,n
tillslirprs l\( n()nl r\ bclrr gqclsc. ( )rrrl,lt't sonr

iclaq upplo's s{rlrr cil otr):g! balisida rill bcllnt
lLq lrclrrrlqcls,' lrlir ctt nrtI lrostrrrl:rrrrrlrrrlr sorrr

Iriilrrr p,,sitir r rill \rr(lshil(l(,n.

l)lirrrlirrslrLlr't honrrr, r'oclisl lrr crr r Lss shr11r,.1rr

vclhal pi bcfinLliga bostarlshus. z\npassling,ar r

Plrr:crirrl o.lr Irirlil lrrr qi()r1s lrilr ltt IrtrIhrr rlCrr

lrrr crhlr. \()lslu(licr sonr rcr]or isrr ,,lirrlrll.rrr rr
kan finns sonr 1;ilaga pi sid 3B-41.

l(u ltu rrn iljii
l..r krrlt Lrr lrisLori:,li lri.rliirrLrirrrl lrir lli( )r.t: r\
lionrnrrr,'rr. s()nl rn9(r' rtL rlct l.rL]lLLrlrislortshrr

r,rrrkt lirt li'1ilrLr,,,r. !rlsrcn(l('r'll, t ili:: tr;iilrlrrr
rlrtr irrlc liotrrttrct iltl l);r\(1liis i rrrll,,n lri,llre ttri.l
rLr plrnlolslrrl,et

I Lrr strrl s.rr riiri r konrtnt'r' (l(1 jtrlLillrtlt iltl
firrrls olilia iirsr:ingar. LlLvccl<liuscrl liiljcl riiilia

'lnrlriilLsllgqrrrLlsirlict,rr lr Plrrril.rrlrrcL lrrrl
lrrlit irstrr ll,r (l,l1l(ns lrrrliir rr11 lrrqqrr LriLt i [,,1
li:ktivt ra{:il<nirra liigc. I liatrrticic:rr lionrtrrr:r bcirvu

lq,'lscr,rL l lrtlLl,r t r rr olikl l rt'lrr q.i, J.,'Lt,t Lr1r1,r'r rr.'rl

olilirt uLtlrcl.. (lcil cnlr s,rll,lrl lirinil (.rntlr[lrlil1r.
lirn tirlirlt l()o(l.tiLI ()(11 rlcrt rnrln. srLtilrr,l lirirrr,.

:lr I iorrsoI rlrrk'l trrI I l(lillt -]{ )l ){ I lirl

Irrirrr ritrrisi'rrirtl( n jri::r( ril(l(s Plrrrl'irr:lrrqL r

lrrsclrrlr' pLrrccrLnl, i\ (l( 1r1' l,(jlllll,Lrllc lx,strrls
lrttsctt t l\rr l(nr \irninl,.il. lirrrtt tr llinsrn Lill

shuggninu och rrtbLicknr [iir brlint1i.q bcbvggr:isr:.

I )r' I ic lirrcslrtanit lrosllLlslrrr"rrr i plrrrr rrnt rrli ts

rrotrr tlr'1 lionlrrl liu.gr nri'n Prt cLr lriqre rrrrrli
nivii än clc bi:finrliga'l r:lihrLscil. I)c(ta rniijlig
li,r rtt tlr' ]irn lrr ctt lrirqr rrrtrl r rrrrrqlr, nrcLr

srLntrrrt nocliIrrltl sorr ilc llrhotnliggarrtlc Iililrl
,r .', r rl,,.r.t,.rr.,l, 1,,r,.r.,,.,.t ,r ,,r.lr .1.

[,,lrnrcr i rr', srnliu,l Irrrr (.r'nlnlgrLrrr nrcllrn
rlc bcIntliga'i'elihuscrr.

Änclamålsenlig struktur
l)lrirrlirrslrlrt innclrrrr rLtl l.Lrllst,t. r'n rlcl rr
cenlrrli \\n,islr,rrrrr lilrtiitrs i rrrrslLrtninrg

trll bc{intlig intl'as t ruktul och niira hollclct ir.tr:r Ilk
,,clr sctlicc. \rr q;tngli)rlrinilclscr ir,,rr lrlrn
onrrrrlct lirlrrlLrar li,,pplLnr,.rr:nrr till \r nri.urrtrl

slilli()n ()( lr g(n()ln (l( t ti;rl)iiltrls liopplinqcn till
oclr llrrt Nr niisltrnrn li,r rcsrlclc.

Tillgänqlighet
I illqring.LLqlrctcn till oclr irronr plrrronrrrrltL
lrelrirrcr lirrlriittres. l)lrrronrrrrir't iil st:rrl,l
llirlrCtrrt oclr ilrrnrifi [rs i\ Lr( P]irlrcr. ( f i [()rr
r,,,nr lir1r.ct lrirr\re;in l)cr1)nrI(n silnrI I\l n(Llirrl

1,,r l'r'lrlrLrscn sonr tirligrrc rn\,inli l(;r prtliclirrr,.
I lr'lrr orrrrrlct lLrlrr si.r1ll rrot sotlcr.
.\llr ntr lrlrlgrrrrlct'skrr rrrr Lillqiinqliqa li)r

r.r'1:clrinilrlrrlc 1)('rs()n(r'. lririlt' tncllrrr Iltrlic
rinqsPlrts ()( lr l)( )slr(ls('rlr ( oclr inrrt' i iro:lrrlcn.
| 
)lrrriirr:lrqct lilrlrit tmr Lillr:irrrqliqlrcti'rr oc lr

I rt gglrcti n t i11 Nr riisqarLl strrtiorr rqcr,,rr li,r lrii L t

lrLrlr' 1;Lrul r,clr r:vkclr rilqr'.

I n fra s tru l<tur r

I)rojchtct rltllvtl ixr l;clintlig irtr:rstr:rrliLLLr: i {irrtrr
rtr riitlrtt or:lr rltrk. I)lrtrilorrlrrl(l 1r('(lli,r ilLl

rIriclr'il lrrlllrrrr I |r1lsi)()1'l( r ,,,r ,,,,trr tlrnli r,t lr

cvkcltt:afi krntcr satnt liollcktiytnfi liLcscniirct:

korlr, t illirt llcrrotr rlr't r'r'nLltlr liirlct or'1r tlorlrt
tillgiil.u, titt hollclitrvt ralili.

I)ct flnns nrirjlighcL att l.oppla rLplr sir pil bcfint
liilrr llrir.rrirrL' . r'l ,rr'lr \ \ lcrlnirtqrtr. L),rl
r r(lcrr onrlrrirrrlcllir: ]olilrll.

Sociala värden
\r lrelrrggclsc ()jlcr r)nr lriiLrr rir+'rr ioncl,ir t I
LrpptLrstnir[,. rr rli'ttrr onrritrlc rrclr r]lirr rntrrlt't
rnrinnishor j()nr ri)r sirl pr lrl.rtsrr- r-ill,et skaprr
cr ir\111]rt('. :tilirrrr' ,rclr ItIt tilltrtlrntlr lL i rrrrtls
r n il iii.

l)lrnii,r slrgt t l,irr Llr't nirillLrlt rll liunLlr !riljr
r lt och hr r nrrn r ill 1)r ) slrlnl r t liLrnrrr b,r lir rr
i onrrrrrlt'l ()nr nrirl \ ill rrirrsl.e siri 1)()!lr(lj\ lr.
I)r'ttr irrrrtlrir Irrrnlirml1t sL()rr \iir(l('r lilr Lrrrrrrr

:,onr r ill sliril'r t l crgc{ lrocrrrlc. Xlcn oclisr l'irr

iilrltc sonr rir i lrclror r\ ct{ nrilr(lr( l)()( lr(1c.

r illict i sLn lrr Lrnelriir stor r r iirrlru lilr lranril

icr: sorrr vill liiipa villa c[tcrs()ln f]cr vilkrr kan
lir)nrrri |1t Pr nlrrlirrrilcn

Pltnforslagct rnr)jlrrlp;i)r fl o. bostäctct, r.ilhct 5,,cr:

sti)rrc untlcrhg {iir kollcl<tivtmlih. I hlrläne,ning

t'n irlirrr ilt'Ltr nriijliqlrctt n iu ut()lir Iur{iilll(tclr
or:tr dir:rriccL stätka kollchtivralikfiirsiirjningen.
Nkd r:n st.iirkt hollehtivt:talil< fär ävcl tniinnishor
sonr inlc r ill. lirrr clLcr llr: liirlr lril nriilliulrct att

tiirflyLta sig.

l(onsel<venser för barn och unqdomar
|)lrrrrlirrslrLu.t'l rn( (lli,r tr\gtrrr( oi:lr siilinri grrrq
o<h crl,clriitrr nrrllrn (.crtraJ{rtrr oclr Nrriiis

;1rr:rls strti,,n.

1)lrnlirrslrqct tilLslilpar tnirrlrc hr lcsriitlcr i

t:cnuala och liollclitivtrtllhnär:e liigcn, niigoL sorn

iir-i ilitiqt li,r rlt rrrqrlorrrrr-,rllr rrrrlrr r rrrrrr sh:r

lirrrrrr lrr, lir rr i \r niislrrnrr rrir tlt' lrirrrrrr tirr
irlrllrlrirrrnrel oclr srtnlitligt krrrrrr tr sig till jol>lr

or lr skolrr g.crronr lrrlllrln tlllrsl)r)tt('r.

lden tite t
I )r'rr rrrr lrclrrqrlclscn irrnclriir rlt ()nr!r(l('l l,lf
cr rrr irlcrrtilct sotn honrlrirtt'rll l)()slr(ls ()clr

\l,rlir)ns()rul(l(' rrcrl tnLnclrc rcrIsltnrhctcr-, senr

rt, t. .,irr,1, ,.",1,, l"'1":,.. l'(', . , , irt '',r'. .r.

'l rlil rrscr l or-1 1;tr.t rtile slir t r rrr I t-rnrLrriilrrrrlc oi-lr

prtllt tr orrr rltt lrtstr,risr rrrrt.

( )rrrlrLlcL l'rLr r'rr Lrrlliqrrrr' hopplirrq or lr slirhtsllrlr
tiil sri rrl lrostrtlsl rllrr qqcl:,rn litrtqs (.r'rrt rrLlqr(rrr i

ii:(i r rqt rr,rrr sit i irrrt lrrrll .r:lr riht r rinrl

l)ct tilllirrrrrnrrrilr' lrrrnl,tlrirsct i irttr \rniiurr l)lir

r ril,,r rrlirlt lrrr lrrll,,elr konrn rt r' 111i t't t lrrrrlrrriirhc

lirr orrrrrrlt'l s,rr,il .r,tr sli(1( lr. I )( r lionrl< r Ltl

^trtaqar(lchrfrll 
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llolr (n l\(lliqarl' lilir1l.('lillq il\ (llll'(111 ttll Nr rlris
Itrurrr lt.rrr Ptrtrlcltl!tL t,i:lt lrli rtrrlrrt lilr lrt,cttLlc
.,,,i,,.,....1. ,r .t'r\.,r , t, . I

I ntegrering
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)
G ENO M FO RAN DEBESKRIVN I N G

tlenonrföranclebcskrivninqen reclovisar cle orqanisatoriska, fasl.iqhe1.srättlisga, el<onomiska och

tekniska åtgärclcr sonr l<rävs för a[t åstadkomrra ett samordnat och ändamälsenliqt genomförande
av cletaljplanen. Dct sl<;r iramgå när, hur och på vilket sätt planen ska qcnomföras. Det sl<a även

kartlägqas vern som är ansvarig för olika clelar av gcnotnföranclet och vill<a ekonorniska Föruisätt-
ningar som finns.

Genomföranclebesl<rivningerr har ingen rät[svcrl<an. Avsikten meil beskrivningen är a[t clen sl<a

vara väqleclande vicl clenornförandct av detaljplanen.

0rqanisatorisl<a f,rågor

Ticlp la n

Detaljplancn upptzittas gcnotn s tanclard liirfa-
tande cnligt PBL (2010:900)

Itrr: dctaljplanen gä[cr tirllancle trdplan:

Samråtl 3:c kvartalct 2016

Graushning 2:a kvartalet 2017

Antasandc 1:a kvartalet 20 1 8

Laga l«'aft 2:a kvartalet 2018

'l'idplanen fcirutsättcr att inga allvadiga synpunh-

tet på de taljplancn inkommer som [ii,rclröier

planatbetet. I)ctaljplancn autas av kotnmunfuil
mrihugc tillsammans mcd cxploatcringsavtal.

Nät detaljplancn vunnit Iaga krali kan ansökan

om lov och lantmiitcri[örrättntngat enligt detalj-
plancn prövas.

Ge nom [ö ra n deti d

Cenomliirandetidcu iir 5 ål {'tån det clatutn sorn

plancn vinncr laga krzrlt.

N{ccl gelomfirrandcticl avses clcn tid clii fast

ighctsägar:na har en garantcrad ritt att bygga

enligt tletaljirlancn. Urtlcr gcnotn[i)ranclcticlen
låt cletaljplanen inle äncltas tttan att synncdiga

sk:il firr:eligger. C)m cletaljplancn bchrjvcr iindtas

cllel upphär'as undcr qencnrf<jrandeticlcn lrar

fästighetsägrrcn rätt till ersättning fijr föt'iorande

r:ättighctcr (cxcmpclvis fiir fijrlorarl byggr:itt).
I ifter gelomli)rancletidcns utgiurg tbrLsiittcr: clc-

taljplanen att gälla, tren tlen kan då iLndras ellcr
upphävas utan att fastirhctsiigar:e ellet tättighets
havare har rätt till crsättning.

IJn gcnomfiirandcticl orn l'em år ltedörns som
rimlig tid fiir alt genoml'iira plarcn. Vidare
bcdtitns en kort senomtötandetid vata Lirnplig
inom Nyläshamos tätort diir merkanvändningcn
intc biir lastställas under allt firr Iång ticl. I frarn
ticlcn kan det till cxempeL uppstå behov av att
ändra matkanvändninqen till annat äldamåI.

Ma rkäg oförhå lla nde
Fastighctsägarc och rättighctshavarc framgåt av

dcr till dctaljpiancn hiiranclc tistighctslörtcck-
rringcn.

I(ullsta 2 ÅB Nyniishamnsbostädcr
Nynäshanrn2:1 NyniisharnnskommrLn
Nynzishamn2:13 ABNynäshamnsbostäclct

l-luvudmannaskap och
ansvarsfördelning

Allmän plats
Exploatören bckost2r och hornmuncn ansvarar

för utbyggracl av allmän plats.

Nyrishamns hotnuun är huvuclman liit allmän

plats sorn Ln,,rr p1.rn,,nrr;r,l{ t rr(!l{,r:r:I loh:rl1,.rrIi.

lltnr1 r,clr cr 1.r'lr rig sltnl prrIrlrrk. Det inue

bär att komrnunen ar)sval:xr fcir: utbyggnacl, drift
och untlcrhäll av allmän plats inorn planområ
det, I(ommunen har ävcn cn skyldighet att pä

fastishctsäsarcs begäran lösa in mark sorn utg<ir
allmän plats.

I(omtnrnens avdelnina [ör stadsrniljö ansvarar
f-ör skijtsel av allrän plats; lokalrata och trot
toaf, llllrlt.,,r 1r r rI'L'lriirq sltrl rLrsrilrlct irtorr

Ir;rtl.rrlrrh.

l(vartersmark
ltcspcktir.e fastighetsrigerc bckostar och ansvaLaL

fiir sarntliga åLgärclcr gällandc byggande, drilt
och urclerhåll inom kvattersmark.

Irxploatören svarar tör utbyggnad ar. buller och
vibraLionsreduceranclc åtgärdcr på kvartersLnark.

Vatten, avlopp och dagvatten
Planomr:iclct ingår i kommunens verksarnlrcts-
område ['ör vatten, spillvattcn och dagvattcn.
Nynäshamns kommuni VA ar.delniug är hu
vudman [ör allnänla r.atten , spillvatten- och
dagvattcnlcdningar rned tillhörande anläggning-
aL, och ansvatar löt dess utbyggnad, dritt och
underhzill ti'am till anvrsad f<rrbrndelsepunkt som
är 0,5 metcr utanför fastighetsgräns vid l(ullsta-
gtänd.

Exploatörcn ansvarar [ör och bckostar utbygg-
nnLl x\. vatten , spillvattcn- och clagvattcnlcd-
ningar med tillhör:ande an1äggningar (inldusivc
dagvattendamm) inom fästigheten fi'am till
förbinclciscpunhten vid I(ullstagränd.

El, tele etc
Ny tfal)sfbfmttorstal-ion måste anläggas f-ör att
kunna fi)rse plalornrådct med el. (Jmrådc för
detta finns redovisat som lwartersmark för tek-
niska anläggningar i planl(xrtan. lixploatör:cn be-
hostar utbyggnadcn av el och telenätet. F,xploa

tören bekostat ävcn flytt av högspänningskabel
och utbygglad av trånsformatol:station, Lriida

tillhörandr: lrllcvio 413. Angöring till transforma
torstation skcr från hvaltersgatan. Il,llevio AB ät
huvuclaan liir clnätet och TeliaSonera Skanova
Acccss ÄIl är lruvudman kir telenätct.

()mrådct är idag intc anslutct till f]ärn ärmc-
nätet. Hur.udrnan [ör flärrvärmcl:itct iir Viirmc
värden AIl. Ilör cn cvcntucll anslutning till f.]ärr

vätrnenätet ska Värmu.ärdcl ÄB hontaktas.

Avta I

lrtt cxpkraterilgsar.t:rl ska Llpptättas mellan
kotnuunen och cxploatöten och antas av kom-
mulftrllmäktige innan plancn zntrrs. Dcttr 2\,Lal

regletar rärmalc kostnacls- och ansvarsfiirdcl-
ninge n mellan komrluncn och exploatörel.

lrxploateringsavtalet ska innchå[e blanc] annat
tidplan, ansvarsfördelning, fi nansiering, exploa-

törcrs ätaganclen, markövcdzitclsc/mati<övcr-
fiiring mellan kommrmcn och cxploa[öte n mecl

1ne f a.

L,)xploateringsavtal mellan Nynäshamns hom-
mun och cxploatiilen sl<a firreligga innan deta)j-

planel kan antas av kommunco.

[:asti g hetsrättsl i Ea frå gor

Fastighctsriittshga frågot berör t ex avstyck
rirg (bilda ny lastighct), markövcrföring gcnom
lastighetsr:egleting och bildandc av gcmens2m-
ht t:rnläggninq. lcdnirrgsrhtr cllcr scrvilrrt rn.m.
Lantmäteriet ansvarar för fastighetsindelmngen

och officialrättigheter i Svetige. Lantmäteriet
genom[öt cftcr ansökan fastrglictsrättsirga åtgär-
der genom lantmäteril'orrättning. Vanligrvis gi)rs
cletta eltet att detaljplanen vunnit laga kraft.

I{ommuncn har cn rnitiativ rätt att söka förrätr
ning föt att exempelvis genomföra en dctaljplan.

FastighctsrättsJiga tiågor rlom ls.artcrsmarh skcr

på initiativ av flastighctsägana själva.

Fasti g h etsä ga re

Frstighct sägarc och r,'mr r;ir r sl ra\ a rc I'r'.rngå r .rv
las tighets för tcchnin gcn.

Fastighetsbildning
Detaljplancn mccliljr att ncclanståcndc fastig-
hetsbildningsåtgätclcr bchövs [ör att Iästig]rc

tetna och detas gränsct ska irvcrcnsstämma mccl

dctaljplancn.

AIlmän plats
Ällmzrn platsmadr utgiirs av dcl av Nynäsharur
2:13, l(Lrllsta 2 och Nyliishamn 2:1. Dcn matk
som ingår i allnän plats ska genorr fastighcts

rcglcring övctfdras till lämplig l'astighct ägd av

kommuncn. I(otrrmunen ska tecl<na riverens

hommelse om fastighetsreglering mccl berörcl

fastighetsägate.

Nlark från lastighctcn Nynäsharnns 2:13 ska gc-
nom frLstighctsrcglcring iivcrttrras tdl fastighctcn

Nynäshamn 2:1 [ör allmän plats (rarlorrar§, sc

blzi skraffenng i fasdghetskonsekvenskartan. Dcl
av tästigheten Nynäshatrn 2:13 ska gcnom fäst

ighctsrcglcring övcrlötas till fastighcten l{ulls ta

2 för kvartcrsmadr, sc lila skraftcring i fasughcts

konsckr.cnsl<artan.
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Math från fastigheten Nynäshamn 2:13 sl<a gc-
norn fastighetsrcgleting i.rvcrfiitas till fastighctcn
Nynäshanin 2:1 for allmän plats (gata, gångväg),

sc rosa sklaf'fcrirg i fastrghetskorsckvenskat:tan.

De[ av frstigheten Nynäsharnn 2:1 ska genom
fas tighetsreglcdng ör,e rföras till fa-s tLghctcl l{ull
sta 2, kvartersmark, sc rörl skraffcring i fastig-
hetslionsekr.enskattan.

Marh från fastigheten Nynäshaun 2:13 ska gc-
nom [astighctsreglcring iivcrfötas till
tästighetcn Nynäshamn 2:1 [ör allmän plats

(g:ing och cykclväg), sc grön skraffering i lastig
hctskonsekvenskaltan.

Niatk från lastigheten Kullsta 2 ska plenom
fas tighctsrcglcring övcr[ötas till las tighetcn Ny
näshautr 2:1 fiir allnän plats iqrurq ,,clr ct li.1

\;rq irlrlt prrl.1. se urrl slinl-li'rint i 1:r.tiqlrcLskon

sekvcnskartan.

Orn iir.err:nslronrmelse inf c t rätTas lör mark-
åtkomst föt allmän plats 6nns möjlighet för
huvudmanncn ztt liisr in uarkcn. Motsvatande
är huvuchnanncn s§ldig att fiirvälva mrrkcn
om tnarkägarc bcgär tlet.

l(vartersmarl<
Ör,ctgripande del av tastrgheten Nynäshamn
2:13 törcslås fästighetsrcglctas till I{ullsta 2, se

L1a skralf er.ing i f'astighctskonsekvenshartan. lin
cnhetlig fastighct för änclamirlet bostiiclcr bilclas

cllirrnecl.

IIrLrk 1rrn 1l::liglrr'1r'n \trtrslrrtrrrt -l;l.l irr

stt cIrr till r'rr tqcu lrrstiillrcl lor tel.rtisllt ;LIt

lirr,.r:.r rirrqrrr. :,c lrrurr sLlr l li r irq i I rst irllr. tthi,rr
s clivcr r sli;r r( r r r.

l), 1 ;n \t nrislrrrnrrt l: l ovctii,tr lrll IlLrll:trr .-. l.rt
errlrltliq lrsLiqlrli lilr iinrLrnrrk t rlrL,r lriltlrrs iliir
tttt'rl. sL t orl,,kr r I lcrtrrl i i;t:,tiql rItsli,,rtsckr t tlr.
k,r rtrr r.

Gemensamhctsanläg!,n ingar
Iin gcmcnsrmhetsanläggrnng ir cn anläggning
som ät gcmcnsam fiit fleta fasttghcter, ofta
vägrr cllcr vatten och avloppslcdningar.
I gemcnsamhetsanläggningen deltar flera

fastigheter och dc bekostar både anläggandct

och dtiften cnligt rndelstaL sc»n faslställs av

lantmätctirnyndighctcn.

Inom planourådct kommcr cn geme nsamhcts

anläggning xtt iruätt2s för att Lni)jllggirra åt
komst till cliätstrtion övcl l<vartersrnar:ken.

Scrvitut och leclningsrätt
lröJjantle servitut kommcr ntt påvcrkrs oclr txs

bott cftet samråd med "fra6kvetket. Vägservitrt
till fiirmån lör fästi€ihetcn Nynäshanur 2:1t12

bclastande fastighetcn Nynäshamn 2;13, aht

0192 12.52/ t2.

[Jodct planprocesscn har sådana rättigheter
hantetats som är tcg.isttcracle i fastighetstegistret

sarnt sådana som lrar bi]clats gclom avtal oclr
som har komit till hommunens kännetlorn.
(Jbscrvcrn att rättigheter som har ltilclats genont
avlal itrtc behöver vara inskrivna i fastrghetsre-

gtstret lirr att vara giltiga. Såclana avtalsrättighc-

ter har littills intc varit kända under planproces
sen, mcn har Iiomma att Lrpl)visas av bet:ötd
paft.

Inom dc områdcn sorn i dctaljplanen ir rescrvcr

radc föt ctt visst ändarnål gäller intc autornatiskt
någon rättighct ti11 t?iljd av att detaljplanen lrar

vulnit laga klaft. Upplåtclscn in()m ctt sådant

markrcscryat mirstc skc r.icl lantrnäterifrirlättnilg
ellcr genom skrifiliE övtr:cnskomrnelsc mcllan
berörda parter.

Ansöl<an orn lantmäteri förrättning
Ansvar för att ansöka om och bckosta lantmä-
terilörriittning kommcr att rcglcras i hornmarclc

cxploatcringsavtal.

Lantmätcrimyndighetcn prör,ar zitgiirdcrna or.an

cnLigt Iastighetsbildningslagen.

I)etaljplancn tar inte ställning till frarritida indcl-
ning av totntplatscr inou kvattetsmatken. C)ur

en delning av fastigheten Kullste 2 och l{ullsta
2:i3 genotnföts, kan sctvitut och gernelsam
hetsanläggningar behöva bildas inom hvar:tclet.
Dct kal ävcn b[ aktucllt att till cxcrnpcl anordna

gcrncrrsamtna utcplatscr, ctc.

Bildandet ar. nya fastigheter, servitut eller ge

mensarhctsarläggringar prövas vid lortättning
sou handläggs av laltmäterimyndighcten. ()m
det bLit aktuellt att bilda en eller flera gemen

samhetsauläggningar, kommcr man att undef
förättningen bestärnma vad sorn ska ingå i

rcspel<tive allziggning, vill<a lastigheter som ska

dclta samt hur kostnadcrna för ut{öranclc och
framticla clrift ska fötdclas.

El<onomisl<a trågor

l(om muna lekonom isl(a l<onsl<evenser

l(ommunsLyrelsens inl<omster och
utg ifter
I(ommunstyrelsen kommer troligtvis inte att
bclastas av någr,a kostnadcr. i.samband med ge

nornfiirandet av clctaljplanen.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
inkomster och utgifter
I(ommuncns avdelting för stadsnriljö svarar liit
clrilt och undcrliållshostnader' [ör alLnän plats,
mark: lokalgrta, gång- och cykelväg srnrr pr lli
rrritrl'. Strrlsnriljir lionrnrcr rliirurcrl iril lu rllirtk
lio:lrrrrltr rlr iltt lrlir ('n Lrl)lxln(lcrilrg r\ l.irlg
oclr crhcliligcrr nrcil sittlrinl.rr i,clr trrPP,,r

Planel<onomi
Planläggningsavtal lrar upprättats mcllan cx-
ploatöten (Nynäshamnsbostiidcr) och hommu
nen angåcnclc hostnadena lör upprättandc av

dctaljplan för ornrådet. Planavgift anses därmed
erlagd.

l(ostnader för allnrän plats
Ilxploatörcr bekostar projektcring och ut-
byggnad av allmän plats: lokalgator, gång och
cykelväg och drgvattrnarrorrlrringrr sirnt grdn-
omtåden (på plankartan betecknatle GATA,
(iC-väg, ( I \N(l oclr l'] \liNl. \lerLrrrclli»inilrr
rrllrll,.,rl,,r 1.1,,.r r, r,il

l(osttrader l'ör kvartersmark
Exploatörcn bekostar byggnauon inorn hvartcr-
smark.

Iilrsättning för nödvrindiga marhii,vcrfirringtr',
servitut mcd mcra, bestäms i första hand genom
fiirhandling racllan bercirda fästighetsägare.

Övelenskornmelse om ersättring kan läggas till
grund lör ansiihan om fastighetsbildning Om
inte övcrcnshommelse inte kan trälläs kan Lant-
mäteriet bcsluta om ersättning.
.Kostnadet:: Förräthingshostnadcr, rnslutnitrgs
avgifter, cventucllt pumpar, skyddsåtgätder,

kostnadet utl)yggnad av allnän phts (gata, gc-
r,äg), bLrllcrplank, vibrationsåtgärdcr sarnt öyriga
hostnadcr fiir byggandc av bostäder.

Förrä L tn i ngskos tnader
Förrättningskostnaderna beror på ridsåtgångcn

och gällanclc lörrättningstaxa.

Bcttäf[ancle eventuella I'claktighctcr gällancle

servitut, bär Lantmätcrict kostnadcn fijr rättelsc
endasr i clc fall uppcnbart fel (shrir. cllcr räkne
fcl) fötekommrt och som kan påvisas ha orsakats
ay LantmätericL. I annat täll l«ävs ctt nytt beslut
i en lantrnätcriförrättning son bcrrirda sakägare

svarat [ot.

-leknisk 
försörjning

Utbyggnacl och drift av tcknisk försörjning (VA,
el och tele) finansiems av anslutnings- och bru-
karavgifter.

Om ledningsflytt blir aktuell i samband med pla
ncns gcnomfiirancle bekostas denna av cxploa-
törcn.

För uppgift om kostnad fiir anslutning till rcs-
pchtivc leclningslät hontahta ledningshavarna.

-[el<nisl<a 
frågor

Gator
Gcnomfiirandet av de taijplanen inlebär att
l(ullstagtänd byggs om med tillhörandc gång-
och cykclbana.

Ny kvartersgata kommer byggas inom kvartcts-
marh.

VatLen och avlopp
I anslutning till planomtådct linns allmänna
ledningar frjt vatten och spill\.atten utbyggda.
I )l lrstrqlrctt'r liqr,,cr i cn :lLrttrrtrri,. lror rr lopps
\irtlnel Ic(lls rrrcrl lrjiilp rr slrilr luil till crr lriqrc'

Iii,.it,rr,l.' lrLrnlit nrcil pLrtupstetiorr irrrrnr lrrslqlrt
tcn rlirr Lii t sctlrn pirnrl.rs Lrt pr rlrt lionrrntrrlla
lctlninllsn;itct Drick och spillvattenanslutning
för fästtghcten I(ullsta 2 sker til1 dct allmänna
lcdningsnätet via erlt en ny lirrbindclscputrkt
upprättas 0,5 meter uranför [astighetsgräns.

Daqva tten
I)agvattnet inom planområdet inEltretas och

AnLiqaf dchinrllif rj, rovrnrbcr rul /
Dctlr''r?ncn för Kullsta 2 m.fl
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fiir\räntas göta clct även i fgrt-sättrilgcn cfter
byggnation.

1)agvattcnhzrntcringen s ha lirlja komrmrncrs
dagvattcnpolicy mecl så långt möjligt lokalt trn-
händcttagande av dagvxltcn. Se r.idare pianbc
skrivningcn urder rubrii<cn I)agwatten sicl. 18

I(ol trollmritnirg av grund\,attnct ska grir:as

rurdet och cltcr byggskcclct. F,xploatörcn står

[ör kontrolhrätning och kostnatl liir clensamma.

-r\nalyssvat l-öt grunclvatten ska skicltats till Sta-

tens rcologiska Lrnder:sökningar (SGfJ).

El, tele, bredband
För: utbyggnncl av clen plancracle bcbyr:gelscn
inou tlctaljplaneområdct krävs nyläggning av cu

I rrrsl( )r'lnirtorstrt iorr srrnl l. dtrir rgrr'.

Lrstallationcr för att trllgodosc områdcsför-
srirjring av cl, tclc och breclbancl hornmcr att

projekteras och ftirtäggas till bostädernas lägc.

Ledlingrrna ska placcrzLs i det tillhommanclc
viigniitct.

Fjä rrvä rrn c

Orntådct är idag intc anslutct till lärrvärme
nätet. Iluvudman för !ärrvätrncrritet rir \rät-
urevärdcn ÄlJ. För or cvcntucLl anslLrtning till

!rittvärmurätct sha fastighetsägarcn kontakta
Värmo.ärclcn Ä11.

BLrlleråtgärder
Dcn nya bebyguelscn hornrncr att vata expone

rad av ttafikbuller från Nynäsbanan sarnt Cen

tralgatan. \lL'rl IilrtslrrItn lrrqgoaLlsf tl,rt tllrlirltl
, rr lr qt not rtrinIt liirlcrrlrt tsplrrrlirsrin! li;rrt 1;r,rr1ri

,1, r ,..r,,,,,1 r',,1i' r ir. r , rl,.rtl. .. F.rr lrrcciscrirrg
av kraven för bulletskydd 6nns i planbestämmel-

sctna, Sc vidarc i planbeskrivningcn s. 26-27.

Risl<

Stäogscl mcd cn höjd på minst 1,1 rncter sht
uppföras m()t pcfrongcn f-ör atL minska spirr

spr:itrg. lrxploatirr:en står fiit kostnacletna.

Inorn planområdet intill drivrnedelsstationen
bchövs cn skyddsåtgärcl i fotm av ertt plank med

höjden rninst tvä nrcter. Planlmts syltc nr aff
.l'rd,la grt.rrr i.rrnr gang nclr clhclvig, n frirr
r.ärrncstrålning r.id cn g'entuell pirlbrand vicl

drivmcclclsstrtionctr.

)
Dctta är cn åtgärcl frir att lerna genomföra pla-
ncn varav cxploatiiren sha bekosta uppföranclet

och skrjtseln av planl<et. LJrlormning sha skc i
samråd med korlrnunen.

5törningar undcr byggtid
\rl Lrrr rnlsr crkct s rllnr,irrrl lrLl r:.rillct li,r lrlrlc
lrrrgqlrull, r oclr nrrtt'r'illlrrnLcrirlq,relr liorrrLrrc'r

rlr lillrirnl)r:i lor lrtL nrinslir stirrlinrSrrrrr Lrnrlr r

lrr g1,1111,',,.

I ttli,r lrt rql,.rtrt ii,n .kl ct t kont rollprl)llr rrr Lrl)l)

tiitlas i saLrriicl tnctl'fra{ilii,crl<r:t tör rtt sliircr
stiillr rt t nrrrllrrlrcrr'1r inl c prr i'rltrl jri rrr rirls

sl)ir-( rl

Bra ndskyd d

i rpLolti,r, rr slir rirl,,r'i:,r rtt l)nn(l\rlt(lrii)r
.rir:jrriLulcn lir siilirrlrctsstrillii i srnrbr rrl rnt'rl
lrruql,rr. Sprtrililtrs lorlhiirrns inlc ri lionlrrrrcn
,,r irr r,' ri,,l,r,.,.rr,l,r. ''('., \.rr,rnr.:,.r..1

'I'illträde 1ör rärldtingstjirnstcns fordon är Lrllgo-

dosett ftän kvat:tersgatan. Dock hrävcr bcbyg-
gcl:en tral)l)l)uc snrn :il<erstiiLlcr trt 11 mrringcrr

ntan behov av räddnilgstjänst då rrppställnings-

platser lör höjrlfordon inte kan siikcrställas runt
samtliga bostaclshtrs. l3ygghcrrcn ska rcdoyisa att
åtkornlighctcn är säherhetställd i sambancl mcd
byggk».sansöhan.

)
HUR BEROR DETAUPLANEN DIG?
I{onsekvenser för bcrotda fastighetsägare och rättighetshavatc m.fl. tedovisas i tabell nedan.
Se även fasttghctskonsekvcnsharta. För mer in[olmaLion hänr.isas ti]l avsninct Fastighetsr:ättsliga ilågor;
i qcnornlörandeLres ktivn ingen.

T.abell I . Konvkaerurfirfastighetrcigare, riittigltet:hauaru n.fl. Obsntera atl frågor on riittigheter och on applåtelse aa

tnark prdua-r och he.rhr/a/s skiltgut uu hnhnliteiet.

+ liastighcten l<orntrct cftel föreslagcl {?rstighetreglcring att utplånas.

Anta!taildrhaf(l ifrl, fovctrrbcr 20 I /
Detaliplrncn fiir l(ullsiå 2 m.l'l

Anlarlrilr c rilr(llrf!, fovenrbrr /01 7

Deläljplan0r fi;r l(rll\ta 2 m.fl
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Fastigheter ,\r sLrir nrarli l:rhlillcl rrrrlii Riitt iqlrct irpphrilitri ltlas/onrpri» us

Kullsta 2 .la .la

Nr nlishanrn l: I .la .la

Nr rriisharnn 2: I i .la Nci .la

Rättighetshavarc
N1 rtlishlrlns liolrrrrLrrr N".i

l:llcvio AI] .la .la
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Diarienummcr: 201 5.0738

Objektnummcr: 507 188

2017 11.10

Nynäshamns
könrmun

Granskningsutlåtande

Kullsta 2 m.fl, stationsnära bostäder vid Nynäs Gård
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Utlåtandet innehåller en tedovisning av de olika syrpunkter
sorn kommit in undet granskningstiden samt kommunefls
kommentarer och ställningstagande.

GRANSKNINGENS GENOM FöRANDE

Nliljö- oclr samhällsbyggnadslämndcn bcslutade 18 mzj 2017

§147, att ge förwaltmngcn i uppdrag att ställa ut detaljplancn for
I{ullsta 2 m.fl för gransknrng enlgt 5 kap 18 § PBI-.

Detaljplanen har varit utställd f-ör granskning urder tiden 24 rnaj

2017 tlll 19 juni 2017.

I landlingatna har skickats ut i btev 22 maj 2017 enligt rcmisslistr
upprättad 19 nrj 2017 och fastighctsförteckning upprättacl av

lantmätcricts lokalkontot i Nyläshamn 2 scptcmber 2016,
reviderad 21 april 2017.

Unclct gtrnskningsticlcn har handlingarna varit utställda på miljri
och samhällsbyggnadsforvalningen i kommunhusct samt på

biblioteket i Nynäshamn. En kungiirclse om granshningcn har
också varit inf-ötd i Nynäshamnsposten 23 mrj 2017.

STALLNINGSTAGANDE

l

Plankattan har kotnplctterats mcd:

e Planbestämmelse om att entr6pattier ska särskilja sig i sin
utfornning och tydligt markeras till exeilpcl med
matetial, kulör:, belysning ellcr glaspartier.

c Planbestämmelsc f2 som reglerat utfomningen lör det
södta punkthuset:

- Minst 507u av entr6våmngens fäsadyta mot nott och
väster ska vara uppglasad.

- ltntr6våning ska bekläs med robust matetial sorn till
exempel ketamikplattot, fläturstcn, el1et utbytbart trä.
Entt6våmng ska ha en våningshöjd om minst 4 mcter
för att möjliggöta vcthsamhctcr.

Översta våningen ska utformas så att detr särskiljer sig
från resten av fasaden, tili cxempel genom indragen
täsad ellcr ul,pghsning.

Balkonger får inte kraga ut över angiven byggrätt.
Balkongets utformning ska integreras i
fasadutformningen och lår inte motverka god visuell
kontakt mellan inomhusmtljö och aLImän platsmark
kring stationen. Endast indtagna balkonger lår glasas

in och ska då skc mcd proh1lösa glas.

. Uppdatering av bullerbcstämmelser enligt nya
bullerlötordningen som trädde i hraft 1 juni 2017. F'ör
bostäcler upp till 35 kvm läggs nivån nu på 65 dBA i
stället för det udigare 60 dBA. För bostäder större än 35

kvm hojs rikwärdet td1 60 dBÅ mot det tidigarc 55 dBA.

Plan och genornförandebeskrivningen har:
r l(omplettetat avsnittet om forslagets påverkan av

stadsbildcn.
r Irörtyclligats med vilka byggnacler som åflpassåts till

Telihusens nockhöjd
o l{omplcttcrats rned bcskrivning av det södra

punkthuset och dess konsekvenset.
. Uppdatcrats med planbestärnmclscr om utfotmning

av det södra punkthuset
. Tuste(ats utifi'ån nya bullerbestämmelser

lndast redaktionella ändringar och förtydLiganden har gjorts
sedan granskningen, Miljö och samhällsbyggnadsftirvaltningcn
bedörner dätmed att detaljplanen kan godkännas och övcdämnas
till kommun-fullmäktigc fdr antaganclc.

Granskningsutlåtande upprättat i november20lT
Kullsta 2 m.fl.

Granskningsutlåtande upprättat i november 20 I 7

Kullsta 2 m.fl.
dnr 20'i5.0738 2{48)
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Miljö och samhällsbyggnadsföraltningen bedömet därmed att
cletaljplancl kan godkännas och övetlämnas till kommunfull-
mäkttge fot antagancle.

'Itrtalt har 19 yttr:anden 1ämnats in undcr granshningstidcn. Varjc
yttrande redovisas i sin [relhet, följt av l<ornmuncns kornucntat.

Yttranden har kornmit in [tån:

STA'ILIGA OR(}AN
1. Länsstytclscn i Stockholms län
2. Lantmäteriet
3. Ellevio ÅB
4. Trafikverket

KOMMUNAI,\ OI{GAN
5. Södettörns Brandfötsvarstörbund (SbfQ

6. Södert<irns mitjö- och hälsoskyddsförbuncl (Smoh!
7.'fi:ahkförvaltningcn

INT'RESSITFÖRENINGÅR, SAMMÅNSLUTNING,.\R M FL
8. Svedges Pensionärets Riksfötbturd (SPRF)

9. Ilytcsgästförcringen Nynäshamn

10. Sor:undanet

BOENDE, OCH ÖVRICA U]ÅNFÖR PIÅNOMRT\DI|T
(ICKE SAKAGARIi)

11. I}f lUätden 1, 3 och 4

12. Eieonor Åslund Andersohn, I{ullsta 4

13. l-na Iirs Catlsson ochJonas Cadsson, Malmtäppan 13

1.1. Hans lldvinsson och Mariella Irdvinsson, lVlalmtäppan 15

15. Marlene Engstrcim ochJonas Ny, Malmtäppan 14

16. Uk'iha Hiirnquist, Cenualgatan 87

17. Susanne llosborg och Benny Rosbotg, Nlalmtäppan 20

18. Örian Stcnbom, l(ullsta 5

19. Lena Zettctström och Jonas Bitgetsson, Måtdcn 4

I-änsstyrclscn har inget att erinla mot planförslaget enligt 5 kap.§

22.

2. Lantmäteriet Vid genomging av planens samtådshandlingat (daterade i juni
2017) hat följande notemts.

Planftågot som betör Lantrnätetiets kommande atbete
Lantmäteriets atbetsuppgifter, efter det att planen för Itullsta 2

hat vunnit laga kmft, ät att med stöd av detalplanen bland annat
avstycka föreslagna fastighetet och eventuellt inrätta
gemensamhetsanläggningar och mdra typer m tåttighetet inom
planområdet.

Lantrnätedet znser att detaliplanen med tillhötande
fastighetskonsekvenskarta och situationsplanen på ett
förcdömligt sätt förklarar intentionetnz med genomfötande ay
detaijplanen inte miflst ur ett fastighetstättsligt petspektiv. De
synpunktet som ftmförts från Lantmätedet vid tidigate samåd
har bemötts och justetats.

Delat av planen som bör fötbätttas
Planbeskitning
Av planbeskrivningen framgån att en transfotmatorstation
planläggs föt teknisk anläggning, E, på plankartan. Lantrnäteriet
anset att plåflbeskrivningen bör förtydligas med att markåtkomst
föt huvudman till transformatot/elnätstation kan komma att
säkerstdllas antingen genom begätan av avstyckning av E-
området för att bilda en separat fastighet som sedan kan ingå i en
gemensamhetsanläggning för kvartelsgatan tillsammans med de
andta fastighetetna Iings kvattersgatan, eller att en begäran om
Iedningstätt söks för mansfotmatorstationen med rätt att använda
kvartersgatan föt dtift och underhåll.

YTTRANDEN

STATLIGA ORGAN

1. Länsstyrelsen

c Korunetrtar: Yttandet medföt inga änddngat i planhandlingama.
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c l(otnnentu: Yttrardet medlör inga ändtingar i phnhandlingatna.

Delar av planen som bör fiirbätttas.
Planbcsklivningen ldargör redan att markåthomst för huvudman
tili trarsformatorstationen säkcrställs genom
gcmcnsamhetsanläggmng för kvartersgatan.
Pä sid 26-27 undcr Planbestämmelser, kviutctsmark t}amgår;

"Adnini-rtratiua bestämne/xn g uisar otnråde el/er alrynne för en

gur e m a n L e ts a n I iiggr i ng l) e n n a ge m e n s a nt h e /.t: m li-ryn i rg u us e r
l<nrhrsgatan olt fnns.lbr a// .ge ildittribatör til/gtingligltct til/ E-otnråde Jir
t ra n sfo til a to rt t a ti o n. "

På sid 33 i Genomförandebesktivningen undct
Gemcnsanrhetsanliiggrungat går också att läsa " llz
-qennnsdtnhe ltail,igaing tir en anlå,gting .rotn är gtrnensan Jir.flera
.li:tigbe*r, ofta figar elhr uttan ocb aaloppslednirgar. I
ge m e t.r on lt e trxr / tigEt i rgm d e I t or f/e ra.l a s tigh e ter o c h d e b e ko s / ar b å de

aild-qqande t och difnn enligt mdalstal sont.t'a.rtsläl/s at
la n / n ä tetinl n d iglx k n.

Inon p/anområdet kztfllnrr u lqenenwnlttsailtigring
dtt inrljtldr.för d/t ,ili)jligiöra åtkon.rt ti// ehåtstalion öuer

kufiercmarken. "

På s.id 37 framgår av fastighetskonsekvenskattan att E området
avses swckas till eqen I

3. ElleViO AB lrllevio AB har erhållit rubriceradc förslag tär yttrande och hat
följrnde synpunl<ter. I-ednilgar lör nytt elnät [örutsätts kutrna
liitläggas i aUmän madr såsom !!ata, GC-väg och padrmark mcd
stiid av planen. Åtgärd., i Ellevio AII:s belintliga anläggningar
utförs cfter beställning till L)llevio Äts samt bckostas av

bygghetr:c.

o Kon»terlar: Yttrandet medför inea ändringar i planhandlingama.

I-eclningar han också lötläggas i kvattersgatan som blir

Granskningsutlåtande upprättat i novembrr 201 7 dnr 201 5.0738
Kullsta 2 m.fl.

4. Tfafikverket AB 'I'raFtkverket hat mottallit rubricerat ä,:eflde och yttraf sig i
cgenskap av ansvarig fc)r trahkslagsövergripande och långsiktig

plrncring rv Jcr sarnladc rransportsysrenret irrom regi,,rrcrr.
'1'rafllwerket hat sedar samrådet ilga kvatståcndc synpunhter
utövct lö1janclc.

Geoteknik
I PM Geoteknik, som tagits fram inom tamen för
detaijplanearbetet, frahgår att det finns en liten risk för sättningar
undet byggtid. Då ingen negativ p&verktnpL jirnvägen får ske

måste ett avtal om bevakning upprättas mellan Tra6kvetket och
Nynäshamns kommun. Under bevakningsuppdraget behövei en
riskanalys tas fram för de markarbeteo som krävs för
genomförandet av detallplanen. Den i sin tur kan visa på att
yttedigare undedag behövet tas fram. I bevakningsuppdraget
ingår också 

^tt ^'ugör 
om sLyddsåtgfudet krävs på jdmvägen och

om så är fallet ska ett genomförandeavtal skrivas för detta, mellan
Tmfikvetket och Nynäshamns kommun. Dät kan också beslutas
om att ett kontollprogtam ska tas fram. Trafikverket kommet
inom kort att sända över ett avtalsförslag. Ävtalet bör vara
undettecknat innan detalplanen antas.

. K,mneiltdr Yttrxndct medför inga ändringar i planhancllhgarna

Granskningsutlåtande upprättat i november 201 7 dnr 201 5.0738
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KOMMUNALA ORGAN

5. Södertörns miljö- och

hälsoskyddsförbu nd

(sMoHF)

6. Södertörns

bra ndförsva rsförbu nd

I(ommentarerna från samrådsskedet är beaktade och Södertöms
btandförsvarsfötbund har inget yttetligate att ednra i ätendet.

Hyresgästföreningen Nynäshamn hat tagit del av granskningen

och ställer oss mycket positiva till den. Särskilt när det gäller det
nya höghusen på 8 våningar, vilket kommer medföra en Iägre
boendekostnad då de fasta kostanderna kzn spridas på flera
kvadratmeter och get en 1ägre hym.

Södettötns miljö- och hiilsos§ddsförbund beslutat meddela att
vi inte har några yttertgare synpunktet på föreslagen detaliplan.

Bakgrund
Nynäshamns kommun har remitterat fötslaget till detzljplan för
gtanskning. Södettörns miliö-och hälsos§ddsfötbund hat
tidigare lämnat synpunkter i samrådet. Fötbundets synpunktet
har till stor del blivit tillgodosedda.

iirendebesktivning
Detaljplanens syfte är att utveckla stationsområdet med en ny
bostadsbebyggelse och möilighet till centumändamåI i
bottenvåningatm. Allmänheten ska även kunna ta sig igenom
omr.ådet ftån Centalgatan till Nynäsg.itds station. Omtådet hat
tidigate använts föt parkedngsändamål. Omtådet ligger bredvid
jätnvägsspåret och Nynäsgårds station. Nor om planområdet
ligger en bensinstation och öster om ligget befindiga bostädet.

Efter samddet hat planfötslzget omärbetats och yttetligare
bebyggelse har tillkommit.

Dagvzttenuttedningen hat tevidetats efter att planfötslaget
ändrats till att innefatta yttedigare bebyggelse.

Dagvattenutredningen visar på att det ökade flödet som kommet
med exploateringen kan tas om hand inom planområdet, genom
infiltation och genom fördtöjningsåtgärder.
Omtådet utsätts för bullet från järnvägen samt trafiken på

nätLiggande vägar och vetksamheter. Enligt bulletutedningen är

den ekviwalenta nivån upp mot 60 dB(A). Genom att utföra
balkong med tätt räcke och ljudabsotbent i taket kan man sänka

bullernrvåerna och elcvivalentnivå vid balkongssidan blir då högst
55 dB(A). En riskanalys har tagits fram gällande närheten tilI

iärnvägen och till bensinstationen. I analysen föteslås att
patkedngama flyttas till minst '!2 meter från spåtkant beroende

på risken för urspåtande tåg. På gtund av risken föt stötningar
från luftföroreningar fiån ddvmedelsstationen så föreslås att
friskiuftsintaget till huset nätmast vetksamheten ska förläggas

bort ftån ddvmedelsstationen. En översikdig matkteknisk
undersökning hat genomförts, då fastigheten angränsat till en

fastighet där det beddvs drivmedelsstation. Undersökningen,
vilken har temitterzts till fötbundet, vis^r PåL a:tthz.ltern

underskdder värdem föt känslig markanvändning.

Bedömning
Fötbundets synpunktet i samrådet hat till stötsta dsl rillgodosetts

och fötbundet hat dätmed inga ytterligate synpunktet.

t Komnentan Yttrandet medför inga ändringar i pianhandlingarna.

c Kommentar Ytrandet medför inga ändringat i planhandlingarna.

. R1mrile,ttax Yttandetmedfötinga ändringatiplanhandlingatna.

7. Tfafikförvaltningen Sedan samtådet hat planhandlingarna kompletterats giillande
bulletpåverkan. Ttafikföwaltningens synpunktet från
Sarnrådsskedet är således tremötta oth inga yttetligate synpunkter
kvatstår.

INTRESSEFöRENINGAR, SAMMANSLUTNINGAR M FL

8, SVerigeS PenSiOnäfefS SPF Modngen är positiva till planen och byggnationen nära

Riksförbund (spRF) kommunikationet'

. K1rilfientar: Yttrandet medfötitgrandirngati planhandlingarna.

9. Hyresgästftireningen

Nynäshamn

t Komnentat: Ytttandet medför inga änddngat i planhandlingatna.
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10. Sorundanet Sorundanct Nynäshamns hommunparli inkommer med följanclc
rcmissvat tötande rubricerad handling.

Vi välkomnar ambitioncn att utvcckla ortcn Nynäshamn till en

attrahtiv srnåstad och att antalet hyreslägenhctcr utöhas.
Vi har vzrlt att disponera yttfandct så att vi först tar upp
övcrgtipandc synpunkter och därcftct tedogör vi lör mer
detaljcraclc synpunkter.

Övctgripande synpunktcr
Vi ansct att det ät en väl genomarbctad plan, ftamtagen av

anlitadc konsultforctag. Planfcirslaget visar att det kan vara
möjligt att gcnomfixa projektet. De planerade byggnadema hgger
dock i clitckt anslutning till både en tankstatior/bensinmack och
cn jätnvägsstation vilket mcdfijr att särs[<ild hänsyn lnåste tas till
"dsk" och "bullct".

Den koramande fördjupadc riversiktsplancn, som snart sha antas,

fastslår att bcbyggelsen i tätortcn intc skall vara högrc än 3 4
våningat. F,n av byggraderna i planförslaget är clock så hög
sorn 8 våningar, vilkct sålcdes är ,[-5 våningar för högt. Äycr om
iiversiktsplanen inte är tvingandc, ä1 det ur ett dcmolratiskt
perspel(tiv l)ra att fiilja den, eftersom kommurinvånama
åtminstone trll viss del har haft mtijlighet att påverkar
översiktsplancn. Utrlrån detta förcslår vi att kommuncn gör en

ny samrådsgranskning där alla berörda får yttcrdgare cn rnöjligher
att sätta sig in i aktucllt planfrirslag.

Detaljerade synpunkter
Vi anser att clet är problematiskt att tängera gränsvätdena lör
risher och buller:, vilkct planforslagct inncbär. r\vståndet till
tankstationen liggcr precis på gränscn [ör riskzoner:

. om tvätthallen skulle rivas medför det förhöjda risker.
o distribution av fotdonsgas kan ej skc.

Rullemivåerna liggcr inom de nya förhöjda gränsvätden,
dkrärdena for BBR, som antogs i år, frirutsatt att dcssa cftedevs
vid cxploatetinger och bvggnationen. Om clet vid mätning skullc
visa sig att ti[åtna riktvärden i)verskrids, blit dct myckct kosrsalnr
rtt i efterhancl hnrtera detta.

fuskteduccrande åtgärder för tanhstationen
Om riskrccluccrande åtgärilcr hrävs lör att flå cfl tolcrabcl
dsknir,å ska dessa om mirjLigt föras in sorn planbcstämmclser i
detaljplancn. Åtgärdet som intc omfattas av clctaljplanen bör
fastställas

på annat sätt, till cxempel gcnom avtal.

Skuggcflckter

L,lftetsom mätningcfl av shuggeffekter på dcn kulturhistorisha
bebyggelsen, Telihusel, har utlörts unclcr sommarsolståndet,
som inträffår i mrtten på juni, komrner skuggeffekterna att öka
under ör.riga elva månadcr piL rirct. Dessutom hommcr e n
utökning av byggnationen, i fotm av en huskropp på 8 r'åurngar,
att få skuggctfehter på nuvarancle bebyggclse, äyen när solcn står

i syclväst.

Bulletförebyggande åtgärtler
-Vi anscr att man r:edan i phnFörslaget ska redogirra för vilka
byggtekniska åtgärder som ska gcnomföras för att erhålla en

acceptabel bullernivå inomhus, t.ex. typ av isolcrirg i väggar, typ
av fönstcr, r:tc. De enda byggteknisha lösmngar som flnns i
nuvarande förslag gäl1cr åtgärder vid balkonger.

lnsamling och hantering av mat- och toalettavfall
Vi foteslår att byggnadcrna förbeteds för insamling och hxntcring
av mat och toalcttavfall, vilket är en viktrg åtgärd för en hållbar
staclsutvcckling. Irördelatna rncd att tillvarata matavfall och
sepatefa toalettävfal1 är en minskad miljöbclastning, cr minskad
vattenfötbrukning och ökade möjligheter att proclucera J:iogas.

Vi mcnat att det är vihtigt att fötbcrcda dagens byggnacler [ör
morgondagcns krav och utmaningar; byggnadcrna krmmer i
många fall stå kvar om hundra år. Ått förbercda byggnader fijr
insamling och hantcring av mat- och toalcttavfall han gixas på

olika sätt och bedrjms intc ha en avgörande inverkan på

ptocluktionskostnaclcn.
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o Konmentar: Yttrandct rnedföt inga ändringar i liandlingarna.

Övergripande synpunktcr
L)ttaljPLrocn lilrr crrtlrst rrtqr irarr rntrtrrr Irrt[l]Lngrr.
l)cn rrrlrlrr,L ( )r crsihtsPlrncn s()nt llt,,!.(.r rill Lrrrilcr'1rl tirr

Ihnarl)cl(L rLlrt()qs r\' ]io0tnrLrn{irllmiilitrr,.c I7 OlilObcr ll)Il. l)cn
nvr lirlljLrprrlc oltrsiktslrlrnirr vrnn lagr lirait i ohtrrbcr ]0lf
och Irrl clrirlirr intc Lrtujort LLlclcrLrg till rk trljlrlatcn, dcn stritkrr
riocli irrtir nrot lLqqrLrclc PhIlirLslru rll ltlrrrOnrnrlct :ir LrLlrcLrt

sorn "Blandstaden" diit bcbyggclsen ska vara tät ochwarierad.

()r,crsilil.planun lisar i qrrr r rlrrt lrLrr lsonrnlrncrr.-iil rtt srud
och lanrl sli,r ulr't:clilas. rilkr ourrzrtlcu som lrcrli)nrs lr ra Llrrryliry
liir nv bcbvur:clse rrh'-ar dr:t intt' biir bvsqrs ar oilra sliil.
()r'crsilitsplancrr r ir,;lcrlcr rictaljplanci:inq och b1,gu1or nrcn iir urtr.
jLrriiliskL lrinJrlrlc. I)a i)r crsiktslrlrrrcr qi'»s pa cn slrttcgisli nr\,r
tlir spcciIlir plaiscr oi:lr li'rlrrtslttrriuqar iLrtc han stLrtlt ms
in.grcttclr' iir rlct intc or rrrliqt att u sk'g hrrn bclrr'rra qirrrs vicl

ilctrljplrncrtngcn. s,rnr rcgl tat rncr i (lclxlj lar nt'r bt'gcrrrilcr inr:

pleccrls oclr hur clc slie ullirrnr;rs.

I ilcrr rntarlrr i)r crsihtspJancn rir clI rrl tlL: h'tr lrur.LrtLlalcn att
Nt'nlislramn slia r-arr rrr rcsurscfiiliril l«rnrmun cliir l<ommunens
tumsliga struktur ()ch system tör transportcr, utl-rildning och
teknisk försörjning ska görx dct mrijLigt att använda flatur- och
satnhällsrcsutscr effektivt. Där{öt ät cffcktivt markutnyttjande
viktigt vitl flybyggnation, i synnethet när byggnationcn ligger
stfategiskt vid cn station som möjliggör att fler kxn välja att rcsa

kollektivt och på så sätt minsha ldimatutsläppen.

Översihtsplancn klargör att clet är vikrigt att många människor får
chansen att bo och arbela king pcndeltågsstationer och
busshål$latset med en tät traFrkcring med tät bebyggclsc och
selTice i stationsnärå iigcfl. L,n hiigre exploateringsgrad är därlör
lämplig inom 400 meter från busshållplatset mcd minst $rra
avgångar 1 timmen under rusdngstid och inom 1 000 meter från
statiofler fnr spåtbunden kollcktivtraflk. Irlantörslaget medfor ny
bebyggclse inom 50 mctcl lrån spårbunclen kollektivtrafik och
tillåts d2irfiir vara högre.

Dc komrnunalekoflomiska konsckvcnserna, ullgången till
oft-entlig scrvice, arbetsplatser och kollektivtråfik utgör \.ihtrga
becliimningsgrutrder för lokalisering och ut{irrmning av nya
bostädet. Dcssa visar på att clet tinns stora fördelar med att ullåta
en högrc exploatering iflom planområdet. lrler boende i
stationsonnådet utgiir dels ett bättre rurdcrlag för befintLg
sclTicc, dels störte kundundcdag för uweckling av nya
verksarnheter. I'rlet boendc med{ör ett tryggarc stationsrxnråde då
fler människor vistas, bor och bcstikcr planområdet.

1 2(48)

I översiktsplanen konstateras att Nyfläshamn saknar tydliga
entr6er vare sig den sket från pendeltåg, buss bil eller båt. Den
nya byggnaden om åtta våningar bidrzr till att bli ett nytt
landmätke för platsen och en tydligare entö till Nynäshamn.

Detaljetade synputkter
Risk
Riskreducetade åtgätder har införts på plankatta genom ett plänk
som skyddff tillkommande gång- och cykelväg från
värmesrålrilng oclr genom att ventilationen till-det-bostadshus
som ligger niirmast tankstät-ioflen anordnas i ett läge bort från
tankstationen. Inga andra riskreducetande åtgärdet krävs enligt
ftamtagen dskutedning §orconsvlt 201.6-03-23, rey 2076-72-
0s).

Rivning av tvätthallen medför inga förhöida risket då avståndet
till de fmktioner inom tankstationen som medför betydande
risker föt planområdet fottfarande ligger på den delen av
tankstationsområdet som är längst bott från planområdet.

Skuggeffekter
Planbesktivningens bilaga redovisat även solförhållanden för
våt/höstdagjämning. Vid höstdagiämning ät Hockslagen 1 timme
senare eftersom vi då har sommartid.

Buller
I bygglovsskedet säkerställs att bebyggelsen följer gällande
bullerkrav. Expioatören står för eventuella åtgardskostnader.

Det är inte lämpligt att skriva in byggnadstekniska åtgiitder i
plankatan då detta reglerar vilka tekniska lösningat som ska
användas. Detaljplanen är gällande från det datum då den vinner
laga kaft och förblir så tills en ny detaliplan tas ftam. Redan
innan Fätdigställande av planfötslaget kan nya tekniska lösningar
ha tagits fram som är mer effektiva än de som precisemts i
plankattan, men l<an då inte användas. Byggnadstekniska
lösningat tegletas av BBR, utfotmning av detaljplan av PBL, där
det finns aniedning att preciseta utformning av balkongerna när
dessa är en fötutsättning för att visa på att platsefl liimpar sig för
föreslagenanvändning.

Insamling och hantedng av mat- och toalettavfall
Detta tegleras inte detaljplanen.
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BOENDE OCH ÖVRIGA UTANFöR PLANOMRÅDET (ICKE SAKÄGARE)

1 1. Brf Mården 1, 3, 4 Yi i s§relscn t-öt bostadsrättsföreningen l\{årtlen 1,3 & 4 (rrg.nr
1 69611-0019) vill lrär framföra våra åsiktet gällande detaljplancn
liir l{ullsta 2 som ät under gtanskning. I huvudsak anscr vi att
planens vcrkställande kommer att lytta områtlct intill
pcnclcltågsstatiorcn till dct bättre och vi står posirivt trll
byggandet av nya bostäder i ornrådct. l)ärernot ställer vi oss

frågandc till r.arför man förcslår ett hus mcd åtta våningar i den
södi'a delen av områclet då det i planbesklvrungcn tydligt tramnår
xtt husefls höjd ska änpassas till nockhijjden av de befintliga
"'l'elihusen". Illustrationcrna visar rydligt att åttavåningshuset
kommet att skjuta över både lllilliggandc träd rncn ocksä
"Tciihusct" på I{ullsta 5. Vi är ochså oroacle ör.er att området
kting åttavirrungshusct inte kommer att ha lika mycket träd och
växtlighct som finns där iclag och som illustraLionen visar
cftcrsou slänten består av lös sand och för att rncr rnark komrner
att tas i änspråk för den nya gångvuigcn samt schaktas bort för att
gc plats åt huset. Om husct byggs med åtta våningar på den
positionen kommet dct fijr oss boende på lastigheterna Mården
3 och 4 inncbära lörsämrat solläge och ökad rnsyn i såväl

trädgård som Iägenhet. Utsrkten kommcr dcssutom gå från grön
och lummig med vackta "l'elihus" på anclta sidan gatan ti1l mcr
avskalad och steril då ttäclcn i slänten invid huset inte kommer
kunna stä l«ar efter att schaktning påbi)rjats.

Sammanfattningsvis godl<änner vi inte förslaget utan forcslår att
åttävåniflgshuset sänks trll cn hojcl lika med cllcr lägrc än

nockhöjdcn fiir "'felihuset" på fastLgheten I(ullsta 5 f'öt att
minsha år.etkan på dct kultutHstorisht irtressanta områcle som
"'Ielihusen" är en del av.

Granskningsutlåtande upprättat i november 2017
Kullsta 2 m.fl.
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. Kolilt eiltdr: Det är noterat att de boende inte godkänner förslaget.
Planbeskrivningen förtydligas med att det är de tfe byggnadef om
4-5 våningat som ät anpassade till Telihusens nockhöid.

Det är de hus närmast Telihusen som avses anpassas till
Telihusens nockhöjd. I(ommunen medger att det inte vår tydligt i
planbeskrivningen och kotrigerar detta. Anpassningen i höjd föt
husen som ståt framför Telihusen har gjorts sett till
kultuhistodska skäl för att inte tillkommande bebygqelse ska

'domineta uppievelsen i höjd av Tethusen frän perongen.
Placedngen av tillkommande byggnader har också anpassats föt
att de bakornJiggande Telihusen ska synas ftån perrongen. Då det
högre punkthuset inte slsrrmmer upplevelsen av det södta
Telihuset ftån petrongen har ingen sådan anpassning gjorts.

De kommunalekonomiska konsekvenserna, tillgången til1
qffsntlig service, arbetsplatser och kollektivtrafik utgöt viktiga
bedömrungsgrunder föt lokalisedng och utformning 

^y 
tryz

bostäder. Dessa visar på att det flnns stora fördelar med att tillåta
en höge exploatering inom planområdet. Fler boende i
stationsomådet utgor dels ett bättre undedag för befintlig
service, dels störe kundundedag föt utveckling av nya
vedsamheter. Flet boende medför ett tryggate stationsområde då

fler människot vistas, bor och besöker pianorffådet.

I övetsiktsplanen konstateras att Nynäshamn sakflår tydligä
enff6er vare sig den sket ftån pendeltåg, buss, bii eller båt. Den
nya byggnaden om åtta våningar bidrar till att bli ett nytt
landmärke för platsen och en tydligare entr6 till Nynäshamn från
penddtag.

Såväl illusuationsplanen som perspektiven tedowisar endast
symbolff på trid, exakt placering, antal eller höid är inte
redovisad då det inte gjorts eo trädinmätniflg. p.r, 5rrglslktliga
natulinventedngefl som giofdes i början av planprocessen
redovisade inte några träd som yar av bevarandevärde och som
bebyggelsen behövde anpassas till, dätföt hat det inte fmflits ett
behov tili ttädinventering och därför finns inte samtliga störe
ftäd tedovisade i illusffationetna.

Det finns inga intentioner att området ska bli sterilt och sakna
grönska. Det är tiktigt att mårk kornmet bchöva schaktas bott föt
att gc plats åt huscn och åt en ombyggd och mer tillgänglig gång
och cykelväg, men träden ät värdefulla för omgivningen och går
cle att sparå finns dct inga anledningar att Fiilla dem.
Åtetplantering ar. ttäd kommcr också att göras cftct
Firdigställandc.

Solstudierna visar på att solförhållanden inte påvetkas [ör
fastigheterna Mården 3 och 4 under somrnaren och undct höst
och vårda i lika stor
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av Telihusen och de omkringJiggande träden. Utsikten pä andta
sidan gatan dät gång- och cykelvägen möter Centralgatan

kommet inte att påverkas ftån grön och lummig som en
konsekvens av planfötslaget. Området ti-llhör en annan fastighet
och ät ett teservat föt bussbto över till Nickstahöjden. De vackra
Telihusen kommer också att finflas kvat och de träd som finns
inom dcssa fastiEhetcr påvcrkas inte hel]er.

. Kotiltilefitdr: l)ct äl notcrat att den bocnclc intc godkänlcr iiirslaget.

l)et är en kommunal angelägeuhet att planlägga använclningcn av
mark och vatten enligt 1,13L (2010:900) 1 kap §2.

I gällande över:siktsplan finns en viljcinriktning att töttäta i
strategiska lägcn. liör rLt 1r;t cn h:illlrar utvcr:liling ska Lri,

bclrlrlqcLsc Iolialiscrrs diir ilct linns eoih lirrLrtsiiLlningrr rtt
lnr irrttllL r:rr:lr sliirlia lrclrintlig st'n-jr:c och intlestruliliLr:. Nl niisqrud
Lrtsiir rf t stmt<rslslil |ir1r ot:lr or r:ntlc Lill Nrrriishlnrn. I)ärfijr är
eflektivt mathutnyttjande viktiot vid nybyggnatron, i synnerhet
när bygrnationen ligger strategiskt vid cr strtion som miijLiggi)r
att flcr kan välja att resa kollchtivt och på så sätt minska
klitratutsliippcn. I)crr ni r li)rrljLrprt[' irr i lrikLsplerrc rr r rrrr lrsr
hnl't i r,lit,,1rcr lOll (,( lt lrat: tl;ir:iirr iril( Lrtqj()rt LruLlcrlrg till
rlcLrliplrLirrr. plerrlirrslluct iir ilocli i linje nrcrl rlcu clr onrlrrlc( .rr

Lrtl)clirt i()nr "lJlandstadcn" där bebyggelscn ska vala tät och
variefad.

De kommunalckonomiska konschvcnscrna, tillgången till
ofFcntlig serice, arbetspletscr och kollchtivtrafik utgöt viktrga
bedömntngsgrunder för lokaljsering och utformning av nya
bostäder. Dessa visar på att det finus stora fiirdelar mccl att tillåta
cn högrc cxploatering inom planområclct. |lcr boende i
stationsornrådet utgirr clels ett 1)ättre undedag Iöt bchntlig
sen icc, dcls sti)rre kunrlundeilag för utvcckling av rya
vctksamhcter. lrler boende mctlfrjr också ctt tryggare
staLionsomrzidc då {ler människor vistas, bor och bcsöker:

planområdet. Dätför tillåts en högre exploatering än r.acl cle

befrntliga husen har.

Uttirrmnilgcn tillåts också vara cn annan, detta för att rrr
bclrt'r1gr:1sc slir tillritrs \-rLr ctt 1\'tr\,cli rr-sin tid. pr sarrrrra siiLl

sonr 'l'clilruscn \ nr ctt x\-tf\ cli rr. sin tiil. ( icnonr rtL dctr r11 a

bcbruq:lscn lrit: r rlr sirr c('('n ()cll cn nt, sr l.rrll'rtl lrrsrinll rr-
b\tlt1rrrrlt'r sa blit rkr tlclliqrrl rll laisr r\ ()trrx(lc[. villir hLrs s,rnr

iir: b:rirr l9ll0 telct or:1r rillir sonriil LllLr l0[0 trlct.

12. Eleonor Åslund

Andersohn

C)rmådet l{ullsta 2, sl<a byggas mecl hus som är så Lik dc
bctintl,rga 

-I'elihusen 
som llnls idag rned 3 virningar, brutet tak,

naturskrin milji), Lrida staket där: syrcnbuskat växer. L)å bLir det en

{in idy11 att bo på och srniiltcr in.

Dct [<änns <1å som Trosa, man fzit dcn kärslan, clär cle h?u bc\,2rnt
sin hädigr, tnvsiga statlsrrriljö rncd bara gamla hus. Där skulle
ingcn i detas kommturhus, komma på tanlico att smä[]a Lrpp en

massa höghus, tunt ornkring och hur som helst. Där lyssnar

politikcrna på invånarna, tnan vill inre [-örstöta s.in stad, c]är[ijr

har tlc myckct turistcr och turismen ir viktig, l'ör där: Iinns dcn
rlitta känslan fi)r hur mycl<et miljön betyder lör dcras stari.

Och Nynäshamn är cn villastacl, och man forfular intc sin stad

mcd en massa böghus överallt, här vill man ha den idyllska
känslan, sorn gi)r att turismen bata växer och murn kan som turist
bara gå och njuta. I(ommurcr kan vilkct är ucr passalde, att
bygga lroghus på uarherna i Landf;ärden. NIan bygqcr alltid i
utkantcn om ilan slia bygga.

Mcn man sef iu, att nu sittcr dct "nån" i kommunhuset, som bara
vill lra höghus i clenna villastad. Dct iir fahtisht vi
kommuninvånarc som bestätnmer lrur det ska se ut runt vår
miljö, där vi bor, ingen annan bestätnmcr dct.

Granskningsutlätande upprättat i november 201 7

Kullsta 2 m.fl.
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I 3. Ena l(iiS CaflSSOn ()r.cr:klagan gäller enbart clct södra så kalladc punkrhuser om irta

ocn Jonas Laasson väningar: sorn plancras vid I{ullsta gård'

Vi atrscr att pul)hthusct byggs ltir niir:a vtllabebygeclsc och rir

alltlcit högt (vi tvir.lar inte på planetingcn gnurdar sig på gällande
byggreglo ctc.)

I{ommulen användcr f-örtätning och integreritrg som nyckclorcl i
sin planeting. Vi anset intc att clcttr är er hänsynsl'rLll integrct ing
av nybyggnation i älclrc villakvarter I kommunens gällandc
ör.crsiktsplan ftamgår helt andra ittcntiorcr vacl avser integrcrirrg
i villaområden iin vail sol plancras i rubricet:ad dctaljplan.

1 dctaljplancn föt l{ullsta 2 anges att ör,rige trc hus sha vra lägre

för att inte dorrinera intrychct från Centralqatan och hänsyn tas

till de så kallade -lleLia-huscn. lrtt åttavåningshus kolnrncL atl
dominera och brytcr höjdlinjen fiiarklLtt, dcssutom shymmcr
detta hus det söclra Tclr-huset. \ratirjr dcn gcnomforda
ändringcn i clctaljplanen inte är: tillräcklg och iltc trppfi,ller
krar./intention i detaljplancn.

På bilclcr/raodclicr på clen tänkta bcbyggclscn hnns triiclclturgen

kvar mellan prmkthuset och rnalmtäppal, vi t4tpfattar doch att
kommuncn ar.scr awerka sautliga triicl. Om clctta stiimmcr är de t
rnyckct olyckligt att dctaljplanen inte rcclovisar tlctta cftcrsom
trädclurgor är en r-äsentlig rlcl av mijön i områclet.

I syftc att ta rimlig hiinsyn till belinrkg bcbyggclsc anscr vi att
punhthusct ska byggas lnccl ctt större avständ från bclindig
r.illabebyggclsc och ska ha samma hiijd som cle tre iivriga
planeradc husen.

Granskningsutlåtande uppråttat i novembel 2017
Kulista 2 m.fl.
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. Kofrilileiltdr: Det är notcrat att clc boendc intc goclkänrer f<irslaget.

I)lanbesl<r:ivningcn lörtydligas mcd xtt dct är cle tre byggnader onr
4-5 r,åniogat: som är anpassrcle till'l'elihuscos nockhöjd.

L)ct iir clc hus närmast'l'clihusen som avses anpassas till
'I'clihuscns nockhöjd. l(ommunel rlcdger att det inte var tydLigt i
planbeshdvningen och horrigelar detta. Punkthusct i söder Jigger
inte ftamföt de bchntliga Tclihuscn på samma sätt sorn tlc trc
andra byggrudernt ocli bedijms intebehöva anpassas i höjd
clärav.

I hotnmunels gällandc iir.ersihtsplan lörcslås områclct bebyggas
mcd blanclacl bcbyggclsc, 1'yclligare än så specificcras dct inte.
( )r e rsiliislrlrrrcrr r isrr i 9ro' r tlmg lrru h,rLnm,rncn i-ill rtI strtl
oclr I rril sl;r Lrtvcclills. r ill;r , rllirli,rr sonr lti rl,jr rrs r rlr liir upliry
1'ot rrr lrclrrqtclsl och r ar rlct irlc ltirr ltygurs rr oH.a shril.
( )r,r tsilirs|irLrcri liillcdr:r rlctaljPlarrcturq och lrrr,.l,lor rncrr iir ir t.
lrinrLrrrrlc'. l )r or i lsil'tspIrrrr.rr qirrs pr t,n str:rrcqisk nLr a rlirr

"lricillkr Platscr oclr iiirLrtsiiltut[uar inlc lian sltrr]r.rns irrqlcntl( rir

Lk t inLc or arrlit,t rt { ir\ s1(e llrrr lrcltin-r rlirr:as r-irl

tlttrljplrrrcrirLucn. s()rlr Lrsl('ritr rrcl i rlctrlj r rl rrrL lryqqrrrtlcl Li
plrrr-ctr,;,ri:1r lrrrr r{t' slir rLllirlrrr.i.

I tlctt rtrlrr,,nrr i;rcrsilitsl)lincn iir t1l lr rLc lrfrr lrrn Lrilrnrrlrtr atL

N'rriillrrrrrn sLlr r,rn cn lcsLrlscllr'ktir l«rLuLnLrn rlir liomtnuncrrs
rumsliga struktut och system Iör transporter, utbildning och
teknisl< fötsörjning ska grira dct möjhgt att använda natur och
salnhiillsr:csurscr cffektjvt. Därfiir iir cffcktivt markutnyttjande
vikrrgt vid nybyggnation, i synncrhct när byggnationcn liqger
stratcgiskt vid cn station som mijjfiggi;r att fler kan välja att fesa

hollcktivt och på så sätt minska klimatutsläppen.

Övcrsiktsplancn klargör att dct ät viktigt att månsa männisl<or [år
chansen att bo och arbcta kring pendeltågsstationcr och
busshållplatser mccl cn tät traflkcring med tät bcbyggclse och
service i stationsnäm [ägen. En högrc cxplo2tcringsgråd är därf-ör
Iämplig inom 400 meter ftån busshållplatscr mcd minst tyra
ar.gångat i titnmcn undcr rusningstid och inom 1 000 mctet lrån
sl?rtioflcr fiit spårbuuden kollcktivtraflk. PIarfiirslagct medtör ny
bebyggelse inom 50 mctcr fi'ån spårbunden kollektir.trafik och
tillåts clärförvara högre. l)larlirrsllqcr li!.rl('r,rrLr:,rr i iLric rrrr',1 rli'n
ntr lirtrliLrprrrlc irrersiktsplrn s()lt \tnl lrulr limlt i,rlitolrcr
.ll)l ,.ih orrrrrrli t rlirr LrtPr,lirs sonr "Illandstaden" tlät bcbyggclscn
sha vam t;it och varierad.

l)c hommunalekorrotriska honselwcnscrna, tillsången till
ofi'entLig scrvicc, arbetsplatser: och hollcktivtrafik utgiir yiktiga
bcdömningsgrunder för lokaliscring och utFormning av nya
bostäder:. Dessa visar på att det finns sbla ftldelal med att tillåta
en hogfe exDloåteflns lnom Iilcr bocnclc i
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sLationsornrådet utgör dels ett bättrc underlag lör beltntLig
samhällssemice och blir: ett stötre hundundedag liir urveckling av
nya vetl<samheter. liler boende medt'ör också ctt tryggarc
staLionsomtådc då flet tnänniskot vistas, bor och besöker
planområdct.

I övcrsihtsplanen framgår att Nynäshamn idag sal<nar tydliga
entr6cr vare sig den sket ftån pendeltåg, buss bil eller båt. Dcn
nya byggnaclcn om åttr våningar biclrar trll att bLi ctt oytt
Imdmärkc för platseri och cn tydligarc cntr6 tjll Nynäshamn.

I planbeskrivringcns kapitel oLn konschvcnscr frrlgår att
Ilebl,gqelsen kotnmer dlt påuerka slad.rbildm oclt hli fil tyn/igl.[rån

pmdelltigxtttionn otlt N1nå.väguts irrdrkt. Det högre husct kommcr
även synas från Centtalgatan. IIuset tillåts sticka upp löt att

rurdcdätta orienterbarheten i området samt att tydliggi;ra cntr6n
till Nynäshamn.

Som en dcl i planarbctct lrar en hulturhistorisk bedömning gjorts
lv komtnunen. Dcn hat haft siri rrtgålgspunkt i'l'elihusen och
deras huLturhistoriska värdc. Bcdömnrngcn visar att det
kulturhistoriska r,är:det lör'I'elihusefls utseende eller dess

ttädgårdar inte kommer att påyerkas i någon högre grad
av planfiirslaget. I cn växancle stad kommcr dct flaturlgl ntt
finnas olika åtsdngat. Un,ccklingen följer oLrka

samhällsblggnaclsid6er och planf<irslagct har tägit fastx på dagcns

tankar att bygga tätt i kollchtivtrahknära liigc föt bättte
markutnyltjancle ()ch stärka hållbart rcsandc.

I planbcskrivon gen stäti 'Eil fältitrcnterirg ltar ge nonl?)rl.r i oklober

201 5 Jbr att atreda haruuila delfann.r sklddsuiird

natar i onrådet. Beliintningm uiude att det ifie fanns några

beaarafldeuärda nattruärdet." lnventcringcns syfte var att se

hutuvida det fanns bevaralder.ärda träd c1lcr artcr som
planförslaget behövde ta häusyn tiLl genom anpassning av

bcbl.pgelsen. Inventeringen visade att det inte tänns, men det ät
inte att liltställa rncd att all flatur slla tas botl.

I{ommuncn lrat ingen avsikt att läl1a ttäd [ör sakens skull. Dcn
nya gång och cykelvägen sotn ligger ilom planområdct och pfi
kommuncns rnark kommcr mcdföra schal<tning och viss

träc1fillning. Men uädcn är vär:defulia fiir områdct och i den mån
dc kan spzrras så ltnns det inga alleclningar att fälla dem.

De träd sorn ligger inora hstighetsägarcns mai:k har konmuncn
intc rådighet övet, men då träden även medf-ör insynsskydd firr
de tillhommanclc bocnde så är dct av värdc att spära tlc träd som

går samt åtcrplåntcta nya träd.

På fastighetskonsekvenskartan på sid 37 redovisas att det finns en
iEhet mellan olanområdet och Malmtäopan 15. Matken är

kommunal då den i gä1lande detaljplan 5197 är ett reseryat för
evefltuell fiamtida btoförbindelse till Nickstahöjden och kommet
inte påverkas av planförslaget.

Granskningsutlåtande upprättat i november 201 7

Kullsta 2 m.fl.
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14. Hans Edvinsson och
Mariella Edvinsson

Bakgrund
'l'ill cn brirjan vill vi pripcka att vi är positiva ti[1 byggandct av

I{ullsta 2 och clärfbr godl<äncle clet löt:sta ltrrslagct på detaljplan
liir områdct då clct intc påverhadc vår fiLstithct i någol störrc
utstriichning. Området har varit rnijrkr och cnsligt och med cu
byggnation sktrlle otnlådet 1ä ett lyli. Vi vill lramfcira att clet nlra

detaljplancfirrslagct s()m nu preser)teras klafugt awil<er li:ån

planprogtarnmct då man tillfiirt en ny byggnad (runkthus på 8

vålingar). Vi han inte hitta att man gjort någon sorn hclst
konsekversanalys fiit tletta punkthus i plalliirslagct.
Vi har ävel [u[1 lörståclsc att ]rocncle i't'elihusen övcrldagaclc
bygghöjden och ztt detta haf rcgtcrats gcrom att sänka 1 vånrrrg i
ett lamcllhus i clcn nya dctaljplancn. Man har dessu[om ti]lfört cn
ny byggnad sorn skapar en iinnu siimrc miljö i6r omkringboende
me<l insyn och skuggning til1 det söclta omtåclet av l{ullsta 2.

r\npassning av hojcl

i rrtskchet av gralskningcrr har man talat om att anpassa hirjden

på områdcts nya bygenader till nockhöjden på de"
kulruthistoriska intressanta Tclihusen". Dctta har man helt
frångått .lä man byggcr cn 8 r.åningsbyggnad som är väscntligt
högre än TcJihuscr. 'l'i11 sr.ar från horrmunens planarktckt ti)r
omr'ådct var att [J-r.åningsbyggnaden inte var placcrecl rakt
lramlör fästighet l{ullsta 5 (Tclihus, Ccntralgatan tl7) och clirfirr
bLir ilte clcnna fästighet påverkad. I liir: visar nrxn att rnan inte har

tagir llinsyn tr)[ bebyggclscn i oLnrirclct Nlalmtäppan som är

Lrelägr:t clircht siidcr otn detaljplaneorrtådet KulLsta 2.

I planliirslagct står det att i clcn södra dclcn tirl platscn cr hiigrc:
bytgnarion varpå ett puflkthus om B-vånilsar förcslås, var hnls
konsekvcnsanalysen för detta antaganclc i planfötslagct? l)ct ståt
äveo att Lrtöver angivcn rockhöjd tillåts hisstolrp och
vcntilationsanläggningar sticka upp, dcssa uppgiftcr måstc anges

och tcrlovisrs i planlirtsiaget då detta kan inr)cl)ära yttcdigarc
problern mcd skuggnirg mot intilligganclc lastighctcr.

l)en nya byggnaclcn mecl [i våningar ]iommet harnna 15 rn frårr
vår tomtgräns på lastigheten Malmtäppan I5 och rcsa sig ca 17,5

m ör.cr matkplan på våt tomt. I)cn totala bygghiijclcn för
pulhthusct på 8 våningat fiån markplan i sänkan är ca 25,5 m
enligt komtruncns planailritcht. l)ctta irlcbär att lrån den

tilltänkta byggnaden komrner rnan kurnl tita ncr i vär tridgård i
ca 45 graclcrs vinhcl.

\ri har en pool som lrommcr ligga 25 m från clcrna byggnad. Vi
kommcr intc anviinda poolcn med clen insyne n som denna

detaljplan ser ut ichg. Vi l<ommer intc l<unna nyttja r-år ttädgård r

sanlna omfattning som vi har gjort tidigalc på grund av insyncn

övcr fastigheten.

l

IJar tagir brlder ftån hushörnet på den tilltänkta bl,ggnadcn mcd
åtta r.åningiar rnccl clrönare som visar insyncn lrån övcrsta
virningcn in ijr.er vår fastighct. l{oordinater och hirjdcr erhållne
fuån kommunens planar:kitekt.

I3ild 1. Tagct ftit24 m höjd ril<tning söder, motsvarande utsikt
lrån fijnster på översLa r.åringcn hcjnct syclost på 8

våningsbyggnadcl. Obserwera ztt alla träd som skymmcr dclvis
vår fastighct på bildcrna är utdömt]a av kornmunens
stadstr'ädgårdsmästar:e (se stycke vegetation).

Bild 2. Bilden tagcn fr:ln marhplar vid fastighetcn Malmtäppan
1 5 och markcrat mcd rött kryss finns sydösta hörnet i
fönstcrhöjd för 8:c våningen. I(ryss visat läget där <lrönarcn
bcfann sig då bild 1 togs.
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områclct och inget av dessa förslag stämmcr ijverens mccl dct
fötslag som nu finns i clctaljplanen som är föreslagcn. Vi anser att
man lröt qdr.t crr ny risl<rrralys som, 'vclcnssrtmtn( r
detal j planeförslaget.

Solstudict
I bilaga 1 ttll clctaljplancn iinns solstudier fiir det aktuclla
området. LIär visar mar åtcr igen att irigen hänsyn har tagits till
r.år [astighct då den inte cns finns mccl på ritningen i bilagan.
Solstudicn visar att skugga rcd*n brirjar ioElna sig kl 19.00 på våt
fastighet och då är dct flcra timnrar kvar tills solen går let. Iinligt
min bcräkning så kommcr vår stora altal i västcrläge harnna i
skuggan och vi hommer: helt bli av mcd dcn härliga kvällssolen
som vi niutcr sommaftid på grund av det nya huset på 8 vånilgar.

Lftcr ztt ta tagit kontakt mccl planarldtchtcn crhijlls utökaclc
solstudicr som både visat vår: lastiglrct samt scnarc klockslag än
19:00 och dessa visade som vi misstänkte att 8 vålliflgsbyggnaden
hommcr skymma våt kvällssol.

l(ulturhistoriskt inttcssc
Nlan ptatar om dc "kultuthistoriskt intressanta Telihusen" som är

byggda på 1920-talet. På vår fastighct finns ctt gammak rorp som
utsprungligen byggdes utc pzi Yxiö (lihudden) på 1860-talct oclr
montcraclcs ned och flyttaclcs in till Nynäshamn och trll
Malmtäppan 15 på 1880 talet. EnLigt en huslärhörslängcl bodde
ctt par vicl ramn Björloran dät 18tt6 1ll{17. Dcnna byggnad
tillhör en av de äldrc byggnaderna i Nyläshamn. Tclihusen
hommeL f-ör:st att uppfiiras ca 30 år senare. Den nya frircslagna 8-
r.åningsbyggnarlcn kommer harnna ca 20 n från vårt gamla torp.

Bild 3. Dcnna husfasacl motsvarar den insynen vi kommer tä från
punkthusct på 8 våningar. Byggnaden på bilden hat en höjd till
tahct sotn iit 17,5u och avståndcL tr11 hyggnrdcn l5 m. Är.lctta
r.crkligen rilnligt att placera en sådan här' byggnad intill en

vdlauädgård? Åvstrlnrl<:t ;ir mätt mcd hscrar.stånclsmätare ITLITX
ADNI 30.

Vcgctation
I(ontakt har tagits mcd liommunens stadsffädgårdsmästare
Barbrua Ilrass som i invcntcting av områdct liullsta 2 dörnt uL all

\.egetatio11 i områdct, lramtör allt stora björkar som är clct cncla

sr»n cventuellt skulle sl<ydda vår fastighet Irån insyn av
punkthusct p2i åtta virningar. lriir att s§clda mot insyn bchiivs
träd i stoilcksklassen l5 20m. tnotsviuande de träd som flnns
idag och dct lär man hnapprst plantera längs dcn söclra gränscl
tirr omri<lc1.

I Iat någon med griin k()mpetens varit rnecl och tagit fi-am

clctallplaocn?

Vi lörc:lir rt t rnrn g,ir ( n ny in\ ( nt( rin! äv v( gclxtiorcn tv
områdct och där tar upp koosekvcnserna av insyncn till
intiligganclc tastighctcr. l)en ganrla invcntcringcn är gjord 2015

och då fanns inte dct nya frjrslaeet på cletaljplancn cnLigt

s taclsträclgårdsmäs tatcn.

lliskutrccldng
Riskutreclningen gjotcl ar. N<>rconsult sou är revicletad 2015 12

05 stämmcr intc rivcrcns mcd cictaljplancfrirslaget for l(ullsta 2. I
riskutrcclningcn angcs 2 fötslag på clcl lramticla bcbyggelsen lirr
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lVlarkladsvärcle
I(ontrht hat tagits rnccl lastrghe tsbyr:ån l3jirrhlunds i Nyniishamn
ÅB och vi har fått cn vätclcring på r.år fastighct och på hrLt

rnyckct fastigheten skulle sjunka i r.ärclc rnctl tankc på hur
insynetr och skuggning av tlcn nya plancradc 8-

våningsfastigheten, Fastighctens r,ärde bcriiknas s;unka 20 9/n onr

clctaljplanen laststlills. Detta fu aLltså en stot r.ärclcminskning
vilkct kommcr clrabba oss chorromiskt.

Värdcringen kan läs Lrt på begätan ar. hotntluttcn.

Sarntlanlattning
Sorn r.i tidtgarc slucv sri är vi positiva att clet byggs i områdct
Itullsta 2 tnen inte till vilhet pris s<xr hclst. I samråds

tcdogörelsen (diaricrtmmcr 2015.0738) sktivet man ett llcttal
gångcr att nran lur justcrat hirjclen på byggnaclema fi)r att nrinska

skuggpirverkan och iusyr till intilliggandc lastighctcr.

l)cn insynen sonr -lleLihusen hadc i ti>rsta dctaljplanc[örslagct är

ingcnting jämtiirt mecl insyncn vi hommcr få med ranke på 8-

våningsbygrladen. N{an skrivet iivcn att plan[örslaget hopplar
sarnm:Ln den bcfinttga bebyggelsen med (ientralgalan och

staticnsomlåclet genom att anpassa dcn nya bc$yggclsen efter
topouralin p:i platsor, dctta göt man inte gcnom xtt bygga ett
punkthus på 8 vånirgar. L)ct som överl<lagadcs rv 9 utav 10

privata lastighctsiigrr:e på firrsta lörslaget på cletaljphn var

insyncn sarrt att byugnadetna skulle skapa shuggntng. l)et cnda

man gjott åt dctta i clcn nya dctallpJar)cn är att sänka hirjclcn på

cr byggnacl samt cn rn:rssn andra åtglrder som ingcn har klagaL

pir. N{an har istället skapat ctt nytt problerr genom att läggä till cn

ny byggnacl sotn är ännu hcigrc och som skapat ätrntt mcr insyrr

och skuggrirg fi)r zndra fästrghctsägarc.

i

I dcn gällande översikLsplancn löt Nynäsharnn (antagen 17

oktobet 2012) står liiljande:
"Nya hus byggs och kan finnas kvar undcr hundtatals fu.

Samticligt sorn ny bebyggclsc ska visa rcspekt [öt den bcltltliga
bcbyggclscmiljiin sl<a clen vata ett \.erk ay sin tid. Ilcbyggclscn ska

krurna anpassas och användas elict tidens behov och samtidigt ta
hänsyn tiil befindiga miljöet."

I clcr nya fördjupade iivetsiktsplanen fi)r Nynäsliamn
(et:arrslrringsplan 2016 12-06) har man delat upp staden i sex

områdcn som har olikr stadsbygglaclsharaktärcr.

I)et ahtuclla omddet för detaljplancn fiir I{ullsta 2 klassas sotr
villastad och fot dcn staclsbyggnaclskaraktär:er har man skrir.it
[öljande:
"Villastaden utvecklas geflom varsam komplettedng med

bostäder och småskaliga vcrhsamhetcr integreracl i
bostaclsbcbyggclsen. Utveclding sha biclra till att skapa cn ökad
variation av bostäclcr och vcrksamheter i staders centrala delar.

De privata villagårdarna bicltar trll det offcntiigr rurtrncts gröfla
liaralitär längs gatorna. Ryggnadshirjden hålls låg mcd upptill tc
våningar."

I lur [år man .lcttx 2tt gå ihop rncci ctt punkthus på 8 våningar,

två lamcllhus på 5 vånirgar samt ctt låghus på 4 våningar'1

Ska man qå cmot sin helt nya för:djupadc iivcrsiktsplan?

llara for man byggcr: i en Jågpunkt i topograltn så korlmcr
forttärande purkthuset piL B våningar sticha upp 17,5 m fr:iur

markplan vicl omrädet Nlalmtäppan och clctta kan tnan lrnappast
klassa sorn låg byggnadshöjd.

Vi anscr intc att man har anpxssat byggnationen till områdets
haraktirr enligt 2 kap. 6 § i PBL (2010:900), Iag (2014:477) diir dct
står att ändringar och tillägg i bcbyggelsen ska söras varsamt så

ått bc6iltliga karaktätstlmg rcspektetas och tillvaratas.

Åven under 8 kap. 9 \ i PRL står det att om cn obcbyggd tornt
ska bebyggas skr dcn axrrclnas på ctt sätt som ät lämpiJ.gt mcd
hänsyn till stads- och landskapsbildcn och Lill natur- och

kulturrärdena på platscn.

Varfiir byggcr rnan intc lägre 2-3 våningshus i clubblt raclcr likt
huscn på Nickstabadsviigcn? Dctta skullc passr in i omrzidet
myckct biittc samt 2rtt rna! shullc få rred bygghöjclcn. Dct skullc
inte bli lika många lägclheter i antal mcn miljöl shulle bli myckct
mer tilltaiande än punhthus och larncllhus.

C)m man måstc behålla lörslaget mccl 4 stycken bygSnader

firreslår: jag att tnan sänhet byegnaclshöjder och begränsar till 3
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våningat i fötsta punkthuset (sett från nott) med max 34,5 m
nockhöjd över nollplan och de två iamellhusen samt punkthuset i
södet begtänsas till 4 våningar en mm nockhöjd på 36 m över
nollplan. Om punkthuset i södet får denna maxhöjd har vi
möjlighet att begränsa insynen till våt fastighet med plank
altemativt plaqtera en häck av tujot. Även Telihusen sl«rlie få en

bättre miliö med mindte insyn och ett liusare lntryck av den nya
bebyggelsen om bygghöjden hålls nere.

Vi är fullt övettygande om att man inte har tagit hänsyn till
fastigheterna (I\4a1mtäppan) samt Telihuset pä Centtalgaan 87

som angränsär i söder om det aktuella detaljplaneomrädet. Vi och
säketligen många fler hoppas nu att kommunen tar sitt fömuft till
fånga och visar att mafl tat hänsyn till intilliqgznde fastighetet.

o Kommentar: Det är floterat att de boende inte godkännet förslaget.

I alla planarbeten ska hänsyn tas till de hänsynsregler som finns i
plan- och byggiagen (?BL). Det ska också göras en awägning
mellan allmänna intressen och även motstående intressen samt
planens konsekvenser. Planen ska även ta hänsyn till
övedappande iagstiftning i Miljöbalken(MB).

Pianförslaget medför en central förtätning genom flet bostädet
- och vetksamheteri dfuekt anslutrrirrg rill kollektivtafik och

be{intLig service, vilket medför en effektiv resurshushåIlning med
matken. En central placering med närhet till kollektivtafik bidrar
till ett minskat transportbehov och ger stor tillgänglighet för
gång1 cykel- och kollektivtrafik, möjlig {järrvätmeanslutning och
användning av befintliga tekniska system vilket fu positivt för
miljömå'len. Närhet till kollektivtrafik och viktiga målpunkter i
staden bedöms bidra tili att uppnå Nynäshzmns kommms vision
och föt oss på rätt väg mot en hållbat uweckling.

Ur ett socialt perspektiv tillskapas ett tryggffe stationsområde
med flet människor som bor, vistas och besöker omtådet. En
bteddning av I{ullstagränd med gång- och cykelbana som en
konsekvens av detaliplanen ger också bättre fötutsättningat till ett
met tillgängligt stztionsområde och tryggare åtkomst till
detsamma, Planfötslaget medför också en upprustoing och
anpassning med ökad tillgiinglighet av befintlig gång- och
cykelvdg i södra delen av planområdet.

PlanförsLaget bedöms sammanfattningsvis som en vätdefull
utueckling av Nynäshamn som följer den politiska viljeriktningen
att föftäta centralt och i stationsnära lägen. Trots att
tillkommande bebyggelse medför viss påverkan för boende i
nfuomtådet med viss skuggpåverkan och vi.ss insyn bedöms de

positiva konsekvenser som planen innebät som stöfte än de
negativa stömingar som planen medföt. I den nya fördiupade
översiktsplanen (laga [raft i oktobet 2017) är planomtådet
utpekat som blandstad: "Bebyggelsen ska vara ät och varierad,
den ska bidra till att skapa mer stadsmässiga miljöet i
Nynäshamns stad".

Baligtund
Inget planptogram har gjorts för området som phflförslaget kån
ar.'vika ifrån. Om den yttrande syftar till samrådsförslaget så hat
en byggrätt tillkommit eftet samrådet. Syftet med planen,
föttätning med bostädet och verksamhetet i ett stationsnäta läge
hat dätemot inte ändrats som en konsekvens av tillägget.
Detaljplanering är en process och planförslaget kan ändras under
hela processen, ftam till antagandet av detaljplanen.
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I(onsekvcnser beskrivs i planbeskrivningcns konsekvensavslitt
siå 27 -30. Skuggstudier har ochså redovisats i planbeskrivningcn
sorn visar: på hut dcn hommanclc bcbyggelsen pår.crkar befintkg.

Anpassritrgar av höjd
Anpassningen i höjd [ör hrmen som står framfrir'l'eLihusen hat
giolts sett trll kulturhistodska skäl för aft intc rillkommande
bcbyggelse ska domincla upplcvelsen sctt til1 hirjd från
perrongen. Placeringcn av tillkommanclc byggnader hat också
anpassats {öt ztt de bakomliggancle Telihuscn ska synas från
spåromr:idct. Då det högrc punkthusct intc skymmer upplcvclsen
av det södra'l'elihusct från peronqcn har ingcn sådan anpassoiog
gjorts. Fastigheten l\{almtäppan 15 har rnte ett upplevelsevätdc
ftå[ pcrongen och diirföt har placeriDgen av punkthuset itrte sctts

som olämpLg utifi'ån upplcvclsevärde. Fastigheten Malmtäppan
15 har bibehållen utsikt åt öst, väst och sriclcr, inga träd komrner
ällas mellan fastigheten Nlalmtäppan och planområdet som en

kolsehvcns av planförslaget, då dctta områdc ligger inom en

scparåt fästlghet, och eflligt gällande detaljplan S197 utgör ctt
rese raat [ör cvcfltuell framtida bussbro till Nichstahöjden.

Dctaljplanen kan endast utgå lrån antagna handhngar. Den nya
fördjupacle översiktsplanen var inte polttiskt antagen undet
plantdtslagcts planprocess och har därför inte utgjort underlag tiil
dctaljplanen I{ullsta 2 tn.fl. l)crr rntrqnr iivcrsiItsplrrrcrr sonr
liggcr trll unrlcrlag lirr phLrarlrttcl etit()lts il\ lionturunlLrllntähtiq,,
ll olilobt r 1012. l)lanli)rslaqct iir clocli i linji, rrctl rlcrr nr-r

lirlljrLpailc ii ctsilitsplarrcrr s(tr) \ xrlrl laga lirrt-L i oktolrct: 20 [i.
rlr omntlct ;ir uti)clirl soLrr "Blandstaden" dät bcbyggclsen ska
vara tiit octr vatierad.

I översiktsplancn framgåt att Nynäshamn idag saknar tydliga
entröervate sig dcn sker lrån pendeltåg, buss bil eller båt. Den
nya byggnaden orn åtta våningar biclrar trll att skapa ett nytt
landmärke för platsen att oliefltera sig utifrån och en tydJigatc
entrd ull Nynäshamn. I{isstopp brukar vara mellan 1,5-2 mctcl i
hrijd och bör irtc specilicet:as i dctaljplancn då det skullc rcglcra
v.ilken hiss som ska användas, cn detaljering som inte ät lämplig.
IJrsstopp komrnct intc medti)ra yttetligarc skuggning i någon
störrc gtad.

Planbcskrivningen förtyclligas mcd att dct är dc tre byggnaclcr om
4-5 våningar sorn är anpassade till Telihuscns rochliöjd.
I(omtnunen meclgcr att det inte vzrt tydligt i planbeskrivningen
och frirtydligar detta. I äntageo tördjupatl övcrsihtsplan (2004)
firr Nynäshamns tätort forcslås ornrådet bebyggas med blandad
bebyggclse. 'Iydligarc än så speci{icetas intc. Planfirrslaget är

förcnligt mcd antagen lördjupad iiversiktsplan [ör Nynäshamns
tätort.
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Vegetatioo
Naturinvcntedngen som gjordes av stadstr:ädgårdsmästarcn 2015

syftaclc till att utredä om planförslaget behövdc ta hänsyn till
vihtiga biolopcr cller värdelulla lräd inom planomådet.
Inventeringen visadc att inga träd inom plaflområclet vat av

bevatandcvärde sett till art eller ålder. Dct ['i.nns ingct beliov att
göra en ny inventenng då inventelingen gjordcs som en

lärutsätrning irrlör .kiisrrbclet.

Både landshapsatkitektct och or.an nämnda
stadsttädgår:dsmästarcn har deltagit i planatbctct.

Att leva insynsshyddat i en växancle stad är inget sorn kommunen
kan gatanteta. Ncclan hnns utdrag från 3D modellen öt er

planförslaget hut den nya bcbyggclscn upplever bostaclshusct på
Malmtäppan 15.'l'räden som {iflns i sluttningcn ät däremot av
värdc tär såväl behndiga boende i områclct och kommandc
boendc dir dcssa skydclar rnot insyn och bidrar till kvaliteter för
området. Detaljprojckteling pågår om hur träden kan bevaras

annars hommet återplantcring skc mcd [knande arter.
Fastighetcn mellan planområdct och fästigheten Malmtäppan 15

kommct dätcmot inte betötas och ttädcn.inom dcn fastighctcn
kommer inte att Eillas som en konsekvcns av detaljplanen.

I

I

!

V1 in{rån öuersta uåningen från patkthmt not bostadsbuset på
Malnttipan 15. Aastånd nelkn punkthuset och bostadsbus .ir ca 50 m,

altjänfim ned auslåfidet till ,tdfindrre gralnes bostadshu, 20 m.

)) ))



Vy.fi"tin öunla tånitgent takhnds.r ruol bos/adshuet på Maltnilppaa I 5
(nzdfh3hetet att or)rd en takterrats reuleros ittlt i datullf/aru4 dct är edatt
e// illastralion.rJiinla,g ltu planen ltor lolkas)

Inlilligqarde grannhrt få.lis/iglxten A,Iahntnppan 14 ltar ruer iuyt iittr
i tt ti / liXga il e trii dgård på M a hr tcipp a t I 5, d å i 4qe n.fu .r t igh e / Ji n ru ru e lla n.

Riskutr:edning
Dct fiircliggcr ingct behov att uppdatcra riskutrcclnirgcn som
syftar till att utrcdx huruvit]a områtlet påverkas ti-ån

tltivmcclclstationcn i torr och urspårningsriskcn. PrrnktlrrLsct
ligge r i planomddets södr:a dcl, lärgst bort fl'ån
cltivmcdelstationcn och utankjr riskzonen från spårområdct

Solstrrlicr
I{ommunen beklagal att Lrtsnittct inte var tillr:äckligt stort,
Lrtsnittet har justerats i planbcslirivningens bilaga.

Solstudiema visar att punkthuset kornmcr pzivcrka bostadshuset
på Ä,{almtäppan 15 från klockan 20 under sommarcn sctt till
skuggring. [Jndcr större delcn av årct kommcr punkthuset intc
påvcrka cr sctt til1 skuggning clå clet hitnrer bli mörkt innan dcss.

1{ulturhistotiskt irtresse
Tclihusen är utpckade av korlrlunen som kulturhistoriskt
intrcssanta och skyddsbestämmelser har införts i detaljplanen för:
att säherstäl1a dcras värde sorn kulturhistorisk bebyggclsc i
staden, Därfrir infordes skyddsbestämmelser: lör
bygenadcrna, cnligt Plan- och lSygglagen(Il3L) §3:12. I:lnligt
<lcnna paragraf kurn konuutren genom att infijra
skyclclsbcstämmelscr för särskilt shydrlsvzircla byggnaclcr, undvika
ztt dcssa förwanshas. IIät rngår ävcn att bcvara vätdcfulla delar av

'trädgårdama

-Iotpet 
på et lasrighet hat intc bcclrjmts vara av l<ulturhistorisk

betydelsc för Nynäshamn clå det har flyttats fiån sin ursprungsort
och byggts om. Teliirusen står kvar på ursptunglig plats och har
kvar sitt ursprungliga utsccnde.

Marknatlsvätde
I(ommulcn har inte i uppdrag att säherställa oföl:ändrat
mad<nadsr'ätdc fiir enskilda fasughctsägatc.

Sammanlattoing
Att ta hänsyn ti1l betlndiga miljöer är inte att likställa meci atr rry

bcbyggelsc ska enpassas i samma höjd som trdigar:e bcbyggcisc.

Hänsyn har tågits sett trll placering lijr att säl<erställa utbLichar
och i den mån dct är möiligt minshä skuggpåverkan. IIänsyn har
också tagits sett till töreli€lgande behov att utvcclda
statir»rsområdct och göta omtådet tryg€larc och mer tillgäflgligt.

Dctaljplanel kan cnclast utgå ftån antagna poJitisha dokumcnL.
I kommuncns antagna föriljupadc iivcrsiktsplan for Nynäshamns
tätort fclreslås omrirdct bebyggas med blandatl bcbyggelse.
Tyclligare än så spccificeras inte. l)lrrlirlslrtct iir rlocli i lirrir, rrrrl
tlcrr rrr a lirriljrrpa(lc (;\'( l sililsl)lrltcn s()lu \ alrn Irr3 lirrli i ohtolrt r
f()Il, th onrlitltt ;ir LrL1rc[rt sorrr "L:]lanclstaden" clärbcbyggclscn
sha vara tät och varierad.

( )r lrsililslrLancn \ iijrr i 1ll)r r J,:rq 1t,,, k,, t1i1111,,,.,, r ill rtt srrrrl

oclt Ltnrl slir Lrlr cr:klrrs r illlr olrrr,l,.rr rronr lrlrlirnr.r r rrrr l,rrrrltligr
lirt trr lrrlrrlrtl:,r,r)(:lt \ilr cl,tt ilrtc hirtl,,l11ir.,,r olikr sliiil.
( )r crsili :,Pl,Lrrcrr r iirglcLler rlr'rrliPlrrrt lirrrl,rcLr lrrrl,.lor ntrr iir: 'ntr
lririlrrnrk. l)r irrcrsil'tslrlrrncrr qiirs pir tn slratrLlisl rrirlr rlrir'
spt'r:ililir plrlscr oclr tiir irt:rittrinq;l: inlr. lur slLriicr rs tnqrcntll rir

tlcl in{r'or linliqt irlt r\ sl(u lilrrr lrr,lriii 1 ti)rrs r itl
tlctallplrnctirrqcn. sonr rcrllclrT rr('i i (lctlli rrrr rr1,11 1111.1,1111i11.1 1, I

plrticlls oclr lrLr ric sl.r rtloltn'rs

I tlcrr prillrnLlc irr r t:sihlslrlrrrt'n ;ir', tL rr LL lr rr lrLrr rrrlrrrricrr rrlL

Nt tt,islrrrrrr slirr lrrrr cr r:isrrr',t ltl liljr liorrrnrrrr rlrir' liommunens
mmsliga struktur och systcm för trånsportcr, utbildning och
teknisk fötsötjninq ska qöra det möiliEt att använda natur- och
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sarnhällsrcsurser ellcktivt. Därför är cffcktivt markutoyttjande
viktigt virl nybyggnation, i synnerhet när byggnationen liggcr
strategiskt vid cn station som möjliggör att fler kan välja am rcsa

kollektivt och på så sätt minsha klimatutsläppct.

Övctsiktsplanen ldargör: att dct är viktigt att mångå männisl<or lär
chanscn att bo och arbeta king pcncleltågsstationer och
busshål$latser med cn tiit tratikering mcd tät bebyggelse och
sen icc i stationsnära lägcn. Iin högre exploateringsgrad :ir därfijr
lämplig inom400 mctct ftån busshållplatscr mcd minst lyra
avgångar i timrncn under ruslingstid och inc»n 1 000 meter friut
stationet föt spårbundcn hollekuvtrafih. Planförslaget medfor ny
bebyggelsc inom 50 mcter från spårbunclel kollektivtrafil< och
tillåts därför: vara högrc.
Dct komrnarcle plalförslage t påvetkat inte befintlig byggratrons
katahtär. lln kulturhis«rrisk bedömning har gjorts som stijdjcr
dctta.

En naturinventeting hat gjotts fdt platsen som visar ntt dct intc
förekommer några natuwärden att ta hänsyrl till. Planområdet
har itrga kulturhistoriska värden. Angtänsande kulturlristor:iska
vätclcn bedöms cj påvcrkas eoligt gcnomförcl kulturhistotisk
bcdömning. 'l'omten hat tidigarc varit bebyggd mcd garagclängor,
plenfotslaget rned bostäder och verksamheter i stationsnära läge

innebär en bättrc rcsutshushållning av marken rncd bost,.ider och
vcrhsamhetet i stationsnära lägc mcd tillgång till be{intlig selvice.

Gällande irvcrsihtsplan anger att en hrigrc cxploatering är lämplig
inom 400 metet från busshållplatser med milst §,ra ar.gångar i
timmen undcr rusningstid och inom 1 000 mcter frål stationer
ftit spåtbunden kollehtivtrafilr. Av den anleduingen är det dålig
resurshushållning med central och stationsnära rnark att cndast
bygga nrindre fastighcter orn 2-3 r.åningat. På gruncl av

liskavståndet är dct svårt ått få flI1 flcr radcr rnctl hus, vilkct
rnedför att dct intc går ått få ftam så många bostädcr. lilcr
bostäder iir ochså av viht tiir att nxita bchovct av bostäcler i
centrala Nynäshamn.

)

15. Marlene Engström

och Jonas Ny

l

Vi har köpt ett hus mcrl väldigt bcgränsad insyn clå clct är r.iktigt
[öt oss, med insyn endast från angränsande villor i lugnt
villaornrådc.

Nu plarrctar ni att bygga ett haighus på 8 r.åningat några meter
ftån vår tomt. lirJi.qt första plancn var det tre hus där m nu har
tagit vrss hänsyn till några av de ganrla Telihusen mm, som ni
bcskriver i detaljplanen f<jr l(ullsta 2 m.t1. fastrgheter. I clcn nya

plancn lrar ni nu lagt ull ett nytt hus där man inte tar någofl
hänsyn tiLl behltliga v:illot från 1920 och 1930-tä]e t samt det sista

Tefihuset btedvicl villorna på N{almtäppan, vilket lör oss är helt
oacceptabelt. Ni måste ävcn ta hänsyn till områdct Malmtäppan
som ni til1 viss dcl gjort med de andra'l'elihusen. Iinlgt gällande
översiktsplanet: byggå mäx 4 våningar i alla hus.

Sedan shulle det vata lämpligt med cn patk med tr:äd mellan ny
bcbyggcLsc och gamla rnalmtäppan och inte bygga 15 rnetcr från
närlllastc tomt.

Ått föreslå ätt bygga ett 8 våningshus mitt i ctt gammalt
villaområdc och där rnaLr irrte tar någon hänsyn till bcfintlig
bebyggcLse stridet mot eta egna övcrsiktsplaner, dels r gäIande
ör.crsiktsplan daterad t7 oktobet 2012, där ni skriver att ni skall
ta hänsyn till be{intlig bcbyggelsc och hus, sc styckc 2. Dcls i den
nya fötdjupade övetsiktsplancn för Nynäshamn, granskningsplan
2016-12-06, sidan 27 och 29 där ni bl.a. skivcr att nya hus skall
ta hänsyn till beflndig bebyggelse och vara max 3 våningar. Det
lörslagna I våtingshuset skulle vara ett av de högsta husen i
Nynäshamn, finns ett låtal hus som har 8 våningar och fler i
kommunen.

Sedal undrar vi hur det kommet sig att vi inte tätt detaljplar
förslaget skickat trll oss när Telihusen på andra s.idan

Cenffalgätafl har fått? Doni har inte angränsade fastighet tr11

detaljplaneområdet mcn lur fått dctrljplanen utsl«ckad ti11 sig och
vi bor 20 metet näruare den nuvatande plalerade 8

våningshusct.

En annan viktig synpunkt är viktcn av att ni blandat
lägenhetsstodekama i husel, så rnar inte bygger bata tex 1or och
2or i e tt hus, så clet blir mångfäld och blanclmng bland
hytesgästema då vi vill bcvara ett lutnt villaotntäde.

Skullc ni bygga enligt ett nuvarande lötslag skullc ni få ett
opropottioncrligt område och vi skullc vi få ett höghus mcd
insyn både i vårt hus och vår trädgård. Värdet på vått hus skullc
uppskattningsvis minsha med upp till 20%.
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. K,nmentdr: 1)et är noterat att den boende intc godliänncr fölslagct.

Planbeskrivningcn firrtyclligas rned att det iir dc tre byggnader om
4 5 våningar: sorn är anpassade till 'I'cLihuscrs nockhöjd.

Det är dc hus nätmast Tclihuscn som avses anp:Lssas till
Telihusens nockhöjcl. I(ornrnuncn medger ett det intc var tycllgt i
planbeskrivningcr och l<or:rigetar dctta. Punhthusct i södcr ligger
inte frarnför clc befintliga Tclihuscn på samma siitt som de tre
ancLa byggnadctnt och bedörls inte bchiir.a anpassas i hiiyd
därav.

I)ctaljplanen kan cndast utgå ftiur politiskt antagna
styldokumcnt. I hommuncos gällande irversil<tsplan lrireslås
områdct bcbyggas rned blandad bebyggclse. 'Iyclligare än så

spccificetas intc.

()rctsiLtsplrncn ijsrt i oro, e rlrrrq ltLrr l.olrnrLrrrtn \ ill rll stlt(1

oi:lr lrrrcl sLr,r r lr cr:l'lrs. riLhr ,rmliilcn sorr bL:rliinrs vrrr liilrplirlr
lirI rrr lrc]r\ gsclsc or:lr llr rk L ir rlc bijr' lrruqrLs rr,rlilir sllil.
()\ (fsilitsl)]rr1(Lr riirllcrlcl ik rrljplancrino och 1r11,1,11y1 inl,lr iir Ln{c

lrirtrlrrrrlt. I)r oiclsi[,tsplrncrrgi'rrs pr cn strrLcqisli nirr cliir
slrtt:ililil plrlscr oclr lirrLrtsiittnirgrr intc lirn stLrrli,r'rLs inqrcnilc iir
tlt t inLr: oi.rrlitl llt r\ sl('r). lirn lrclri,r r 1,iius r irl
tli'trliplancririqr:rr.ronr rcqlrrrfntct irlcrlLi rrt nrlr lr\qerrrtlo: t,tr
plrr:rras r,<:lr lrrrr de sl,r r tlirrlras.

I tlcrrq,ill,rnrlt r'rier,;iktslrLrrrcnrilctt rr rk lllrrlrurtrrlnralcrrrtl
NLrrirLrrrtrrr ikr lrll crr rirsrrrscLll l,tir li,rrrrntrrlr tliir lomtnrurcns
rumslig^ struhtut och systcm fijr transporter, utbildnrng och
tcknisk fiirsörjning ska €löra dct möiligt att använda natur- och
samhällsl:esLlrscr cffcktivt. Där:[öt är: cfttktivt rnarkutnyttjancle
viktigt vrcl nybyggnation, i synncrhct när byggnationcn liggcr
strategiskt vicl en station sorn mi;jIggi;r att tler kan viilja att rcsr
kollcktivt och på så siitt minska l<lirnatutsläppen.

C)versihtsplancn klargör: att dct iir vikrigt att många ntilnniskor filr
chansen 2tt bo och albeta kting ptndcltågsstationer och
busshållplatscr mcd cn tät trafrketing med tät bcbyggelse och
scrvice i stationsnära lägcn. Irn htigrc exploatelingsgrad är clärtijr
Limplig inom 400 rne tct ltån busshållplatscr mcd minst lyra
avgångar i titlmcn undcr msningstid och inom 1 000 meter fr'ån

strtioncr för spårbundcn kollcktir-traFth. Plallärslaget rncdfii,r ry
bebyggelse inorn 50 mctcr från spår:bunden kollchtivtratlh och
trllåts clärfiir r.ara högre.

I irvetsiktsplanen tydLiggiirs att Nynäsharnn saknar tyclliga crtr6cr
vare siu rlcn sher från pendcltirg, buss bil cllcr båt. Den nya
byggnaclen om åtta våningar bidrar till att bli ett nytt lanclmärhc
för pletsen och cl tyclligare entf6 till Nynäshamn.

De kommunekonomisl<a konsckvenserna, tillgångcn ti11 offentlig
sen ice, arbctsplatser och kollektivtrafih utgcir r.iktiga
bcdömningsgrunder för lohaliselng och ut[ormning av flya
bostäder. Dessa visar pä att dct flnrs stora fördelar mcd att tillåtä
cn högrc exploatcring inom planomtådet. F'lcr boende i
stationsområtlet utgör dcls ctt I)ättl:e ufldcrlag frir be{intlig
service, dcls stijrte kundrurdedag för utvcckling av nya
yelksamhctcr. Flcr boende mcd[<ir ctt trl.geare stationsområcic
clå ficr människor vistas, bor och besöker planornrådet.

^tt 
ta hänsyn till bcfintltga miljöer ät inte att likstäl1a med art,ry

bcbyggclse ska anpassas i samma höjd som tidigare bebyggelsc.

I länsyr har tagits sett till placcring för att säketställa utblickar
och i den mån del är möjligt minska skuggpåvctkan. I Iänsyn har
också tagits sctt rilL förcLggande bchov att utvcclda
stationsområdet och gijra områdct tryggarc och mef rillgärgligr.

Dct tillhommandc punkthusct Jigger ca 50 metet ftån
bostadshuscn irx)m Målmtäppan 15 och 1.1. l)etta att jämföra
med avstlildcn mellan bostadshusen på Malmtäppan 15 och 14
(ca 35 metel) cllcr bostadshusct på Malmtäppan 15 och
bostadshusct inom Mården 4, på andta sidan Centralgatan (ca 36
merter). 13ostadshusen inom Malmtäppan har l;ibchållen utsikt åL

siider, västcr och östcr. I-ndasr 18 meter (byggrättens största
bredd) i norr påverkas. Huset är placerat på ett sätt så att
bostadshusct inom Nlalmtäppal 15 intc påvctkas av skuggning
frjrän elicr h[ 20 sommarticl. NlaLntäppan 14 påverkas inre
lörrän eftcr Id 2l sommartid. Linder dcn miirkare delen av årct
visar solstudier att området intc pävcdras alls av skuggning från
punkthuset då tlct blir rnörkt ticligarc.

Om ingct annat angcs så är det tillåtct art bygga endast 4,5 meter
trån fasughctsgräns. Mcllan planområdet och N,Ialmtäppan 14
och 15 firns en anl1an fästighct (sc fastighetskonsehvenskatran
på sid 37 i plarbeskrivninge n). Planområdct kommer inre
påvcrka dcnna lastighcl, som cnligt gällande detaljplan 5197, är
ett reservat för cventucll framtida bussbro til1 Nickstahöjdcn. Där
kommcr inga tr:äd att påve tkas av clcnna clctaljplal.

Lägenhetss Lodckarna tcglcras intc i detaljplanen.

I(ommunen har inte i uppdräg att säherställa oloriindrat
mathnrdsvärde för crsi<ilda iäs
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16. Ulrika Hörnquist Det gåt att 1äsa på sidan 10 i planbeskrivningen att "Kommunens
utgångspmkt ar att de nya bostadshusen ska znpassas i höjd så

att ny bebyggelse inte dominetat ftån Centtalgatan. . . ". Vi
åtet{inner även i planbeskrivningen ett åttavåningshus som i
illusftationetna på sida 14, 15 och 17 ärväsendigen högre än
samtliga hus längs den del av Centralgatan som berörs av
planbeskrivningen. Eftersom åttavåningshuset är väsentligt högre
än andta hus iängs Centralgatan vetkat inte detta hus leva upp dll
fornuledngen att "... ny bebyggelse inte dominetat ftån
Centtalgatan ...".

På sidan 13 i planbeskdvningen går det att läsa att "Husen i frra
till åtta våningar anpassar sig i höjd mot de befindiga Telihusen
öster om plmomtådet där de tillkommande volymernas
nockhöjd i buadsakirte ska överstiga de befintliga
bostadshusens". I och med åttavåningshuseq som i illusftationen
på sidan 77 ät wlvilrrngair högre än de befintliga bostadshusen,
verl<ar de dllkommande voiymernas nockhöjd i huvudsak, och
mot planbeskrivningens formuleting, överstiga de beEndiga
bostadshusens.

På sida 19 i samrådstedogötelsen går det att läsa att
"Planfötslaget hat iusterats i höjd för att minska skuggpåvetkan
pä intilliggande åstighetet''. Denna justering i höjd måste avse

det hus som i den senaste planbestdvningen sänktes från 6 till 5
våningat. Om en sådan justering i höjd föt att minska
skuggpåverkan fdn bebyggelsen sker gä.llande ett sexvåningshus
så verkar det vara oförståeligt varföt ett nytt höge hus återfinns i
den senate planbeskrivningen, som ju kommer ha efl änflu
ktaftigare skuggpåverkan på intilliggande fastigheter.
Flerwåningshusen i nockhöid med de befindiga fastighetetna
kommet medföra kraftig insyn på ttädgårdar som tidigare inte
haft sådan insyn. Föt fottsatt trivsel i området för de som redan
bot hät verkar lägre hus än $,ra-femvåningshus ldmpligate.

Granskningsutlåtande upprättat i november 2017
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. Kommntdr: l)et är notcrat att den boende inte godkänner fötslagct.

Planbeskrivningcn förrydligas mcd att dct är clc trc byggnaclcr om
4 5 våningar som är anpassaclc till 'l'clihuscns nockhöjd.
I(onmunen medget att det inte var tydligt i planbeskrivningen
och kotrigcrar detta.

Åupassningen i höjd för husen som står framför: Telihuscn hat
gjorts sett till kulturhistoriska skäl för att inte tillkornrnande
bcbyggclse ska domincra r.rpplevelsen i höjd av 1'elihusen från
perrongen. Placcringen av tillkommande byggnatlct har också
anpassats för att dc bakonrliggande Telihusen ska synas från
spåt:området. Då det högre punkthuset ilte skymmer upplevclsen
av clet söclra purkthusct från spårområdct har ingen sådan

anpassning gjorts. Faslighcten Malmtiippan 15 lrar inte ett
upplevelsevärdc från spåromtåclet och därför har placcringen av
punhthusct inte setts som olämplig sctt ti1l upplcvelsevärclc.
Fastigheten lVlalmtäppan 1 5 har bibehållen utsikt åt öst, väst och
siider, inga träd kommer fillas mellan fastigheten Malmtäppan
och planområdet då detta område liggcr inom cn scparat
f?rstighet, ett reserrat för cvcntuell framtida bussbro rill
Nickstahöjdcn.

I gällandc irversiktsplan t-inns cn viljcinriktning att fiirtäta i
strategiska lägcn. liirr rtt rri rr hilllrrr rLtveclilirrs slu oy
bcbr,ugclsc krlillisctas tlril cid: ilnns gocla iiirutsrittnrnurr atl:

rnliinrh och stiidia bclirtliu scn,it:c och inhrstnrlitrir. Nvlrisuirrd
utuilr cll stiafcsislit lriqc och cn crrtrc rill Nynlshanrn. Dätför är

effektivt rnarkutnyttjande viktigt vid nybyggnation, i synnerhet
när byggnationen liggcr vid en station som möjliggöt att flet kan
välja ntt resa kollektrvt och på så sätt minska klimatutsläppen.

De kommunalekonomiska konsekvcnscrna, tillgången ull
offcntlig seruice, arbetsplatser och kolicktivtratik utgör viktrga
bedömningsgturdcr för k>kaLisering och uttbrmning av nya

bostäder. Dessa visar på att det finns stora tördelar med att tillåta
en högre exploätering inom planområdet. Fler boendc i
stationsomtådet utgör dels ctt bättrc underlag föt bcfintlig
service, dcls störrc kundundedag firr utveclding av nya
vethsamheter. Fler bocndc rnedför ctt tryggärc statioflsområdc
då flcr männishor vistas, bot och bcsöket planområdet.

I övcrsilitsplanen tydliggörs ztt Nynäshamn saknar tydliga cntr6cr
r.are sig dcn skcr lrån pendcltåg, buss bil cllet båt. Dcn nya
byggnadcn orn åtta våningar bidrar rili att bh ett nytt landmärkc
tör platsen och cn tydhgare entr6 tdl Nynäshamn.

Solstudier visar att skuggpåvetkan lrån ptrnhthuset i södcr inte
blir så stor på grund av dcss placcring, Vintertrd
(höst/vårdagjrirnring) påvetkar den sin närmsta grnnne, den
kommande södta lamellen mellan kl 13-14:30. därefter det
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flärmaste Telihuset från kl 16:30 och fastigheten på Mården 3

från kl 17. Däreftet blit det mörkt kl 18 och ingen skugga gåt att
utläsa. Under sommartid (mätt sommarsolståndet) är den enda
fastighet som påverkas av skuggning Malmtäppan 15, där
skuggning av bostadshuset sker ftån kl 20.

I en växande stad så ät viss insyn en konsekvens av den
föttätning som ät den politiska viljeinriktningen för Nynäshamn.
De träd som kan spams vid schaktning eftersträvas att sparas föi
ätt lhotvetka insyn och viss återpianteting av träd kommer också
att ske då insynsskydd fu attraktivt även för de kommande
bostäderna.

1 7. Susanne Rosborg vi bor på Malmtäppan 20 har gjort sedan 1995, vi köpte huset

ochBennyRosborgförattdetliggers§ddatmotinsyn.
Att få teda på att det planeras bygga ett åtta våningshus tycker jag

är ett hån mot oss som bor i området. Ni sänkte våningar vi
Telihusen och lägger till ett höghus istiillet 15 meter från
närmaste granne. Jag tycket absolut att det ska bygga men inte
högre än frta våningar och att det ska vara blandade stodekat på
lägenhetema i husen. Det ska vata mångfald i vårt samhdlle
tycket jag ät bta men att bygga bam små ligenheter talat föt sig
själv vilka som kommer att bo i dem.

Jag har läst detaljplanen noga och ni fölier inte det ni skriver i
den. "Nynäshamn ska byggas med respekt föt befintliga
kultutmiljöet, samtidigt som den tar hänsyn till befindiga miljöer
och hus"

"Nya hus och anldggningar ska anpassas t-ill omgivningatna
genom samtid arkitektur som tar hänsyn till den belintliga.
Tillkommande och befindiga bebyggelser ska hatmonisera med
rarandra för att skapa en god helhet i staden"

I En kulturhistorisk bedömning f<ir Kullsta 2 m.fl hat tagits
fram av kommunantikvarien Mada Landin.
Bedömningen Beslitiver att planförslaget gtundtanke är att
den nya bebyggelsen ska ta hänsyn till befintlig bebyggelse
och dess kultuthistoriska vätdenrr

Hoppas att ni vetkligen tänket om gdllande I(ullsta 2

Gällande värde minskning på vårt hus vågat jag inte ens tänka på,

redan nu ät det en lägenhet till salu i Telihusen.

GranskninqsutlåtandeupprättatinovembeI20lT dnr2015.0738
Kullsta 2 m.fl.
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o Kommeilar: Det är noterat att de boende inte godkänner förslaget.

I en växande stad så ät viss insyn en konsekvens av den
fötätning som är den politiskaviljeindktningen föt Nynäshamn.
De träd som kan spatas vid schaktning eftersträvas att sparas för
att motverka insyn och viss åtetpiantering av uäd kommer också
att ske då insynsskydd är attraktivt även för de kommande
bostäderna.

Plariområdet ät utpekat som utvecklinBsömråde i konomunens
gdllande övetsiktsplan (antagen 2072) ochi den fötdiupade
översiktsplanen för Nynäshamns tätort (afltagefl 2004) föreslås
omtådet bebyggas med blandad bebyggelse. Tydligate än så

specificeras inte. I den nya fötdfupade översiktsplanen (1aga kraft
i oktober 2017) ät planomddet utpekat som blandstad:

"Bebyggelsen sls vara tät och våderad, defl ska bidra till att skapa
mer stadsmässiga miljöet i Nynäshamns stad".

Pmkthuset ligger 15 meter från fastighetsgränsen till
Malmtäppan 15 med det är ca 50 meter till närmaste boningshus
inom Malmtäppan 14 respektive Malmtäppan 15. Gällande
regelvetk tillåter byggnadet 4,5 meter från tomtgräns. Mellan
planområdet och Malmtäppan 15,6nns en kommunal fastighet
som utgör ett res erv^t för. eventuell framtida bussbto till
Nickstahöjden.

I gällande översiktsplan finns en viljeinriktning att föttäta i
strategiska lägen. För att nå en hålibar utveckling sha ny
bebyggelse lohaliseras där det finns goda förutsättningar att
anr'ända och stärka betintiig serice och infrasrruktur. Nynäsgird
ntgör ett strategiskt 1äge och en enrri trll Nynäsharnn Dätför dr
effektivt markutnyttjande viktigt vid nybyggnation, i synnerhet
nät byggnationen ligger statdskt vid en station som möjliggöI
att flet kan välja att fesa kollekt-ivt och på så sätt minska
klimatutsläppen.

De kommma.lekonomiska konsekvenserna, tillgangen till
6ffsltlig service, arbetsplatser och kollektivtrafik utgör viktiga
bedömningsgrunder för lokalisedng och utfotmnifig 

^v 
ny^

bosrädet. Dessa visar på att det finns stota fördelar med att tillåta
en högre exploatering inom planområdet. Fler boende i
stationsområdet utgor dels ett bättre undedag för befintlig
service, dels större kundunderlag föt uweckling av nya
verksamheter. Fler boende medför ett tryggare stationsomtåde
då fler människor vistas, bor och besöker planområdet.

Detaljplanen regletar inte lägenhetsstodekarna. Små iägenheter
gynnar både unga vuxnä, studenter, äldte och par. Flera av
gruppema har mindre medel att töm sig med och det ät därför ett
gynnsamt läge med närhet tilI kollektivtafrkförbindelser och
centfalt.

4o(48)
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Att ta hänsyn till betindiga rniljöer betyder inte att ny bcbyggelse

ska ha sauma höjcl som tidigarc bebyggelse.

I-Iänsyn har tagits sett till placering l'ör att säkcrställa utblickar
ocb i clen mån det är rnöjl(t mmska shuggpåvcrkan. IJänsyn har
också tagits sett ti11 föreliggåncle bchov att utveckla
stationsområdct och giira områdct trJggare och rncr tiLlgängligt.

tln hulturhistorisk betlömmng har gjcrts i-samband med
cletaljplancn. Bedörnningen r.isar att den koumanclc bcbyggelscr
ilte påverkar det l<ulturhistotiska vätdet föt Tehhusens utsccndc
cller dess tädgårdar.

1 en stad som växer kommcr dct naturligt ått hnnas olika
åtsringar. i trarntidcn komrner bcbyggelsen att bilda två olika
bebyggelscgrupper tned olika uttryck, den cna sanrlad hring
Centralgatan, ftån trdigt 1900 tal och den andra, samlad kring
stationsområdet f rån tidigt 2000-tal.

I(orntlunen har intc i uppdrag att säkerställa oföräldrat
matknadsvärde för enskilda fas

. Komrile,ttdr: Dct är noterat att den bocndc inte godkännet [orslaget.

I alla planarbeten ska hänsyn tas till de hänsynsrcgler som f1nfls i
plan- och bygglagen (l']Bl-). Det ska också göras en awägling
mcllan allmänna intresscn och även motståcndc intressen samt
plancns konschvcnser. Plancn sha ävcn ta hänsyn ti11

övcrlappande Iagstrftning i Miljöbalken(MB).

Awägnitrgen rnellan dc allmänna intresseo som planen medför
beclrjms som positivt för Nynäshamns utvcckling. Planförslaget
medför en central förtätning genom fler bostäder och
verksamheter i ditekt anslutning till hollektrvtrahk och behndig
senice, vilket rnedför cn cffektiv resurshushålhing med marhcn.
F,fl central placer:ing med närhet till kollehrivtrafih bidrar til1 ett
minskat transportbehov och ger stor tillgänglighct föt gång-,
cykel och liollektivtra{ik, mö1lig {'järrvätmcanslutning och
användting av beFrntliga tekniska system vilket är positrvt för
mlljcimålen. Närhet till kollektivtrafih och viktrga målpunktet r

staden bedöms biclra till att uppnå Nynäshatlns hommuns vi"ion
och för oss på rätt väg mot en hållbar utveckling.

Övcrsiktsplalen ldargiir att dct är viktigt att många människor får

charlsen att bo och arbcta kring pendeltågsstationcr och
busshållplatser med cn tät trafikcring rned tät bebyglelse och
serrice i stationsnära lägetr. En högte expkratcringsgrad är dätföt
Iämplig inom 400 meter från busshållplatset med minst fyra
avgångat i tirlrcn undcr rusningstid och inom 1 000 mcter ftån
stationcr [öt spåtbundcn l<ollektivtrafik. Planfiirslaget medlöt ny
bcbyggclsc inom 50 mctct ftån spårbunden kollcktivtatik och
tr11åts cliLrför: vara högrc.

I ör.ctsihtsplancn tydhggors att Nynäshamn saknar tydliga r:ntr6cr
vare sig den skcr ftån pcndcltåg, buss bil eller båt. Dcn nya

byggnadcn om åtta våningar bidtar till att bli ctt nytt landmzirke
tiir platscn och en q,dligare entr6 till Nynäshamn.

En filtinventering har genomFörts i oktobcr 2015 föt att utrecla
huruvida det fanns skyddsvärd natut inom planomtådet.
Bedömningcn visade att dct intc finns några skyddsvärda träcl

cllet andta natutelcrncnt av bevarandevärde. Griinplanen för
Nynäshamn anger intc heller vätclcfulla biotopcr inom
planområdct.

Det är noterat att ert hus byggdes 1916.

18. örjan Stenbom Fiirslagct att byggx bostädcr vicl Nynäs Gårcls statir>nsornråcle

fotstår jag ät i eulighct med lörtätningsplancn av Nynäshamn.
Inget lcl i dct, därcrnot hut och var detta sher och blir ät en

annan sak. Som gtanne trll den föreslagna utveck.lingen av
()mrådet tyckcr man irtc om att få sin vackra västra horisont mot

Järflotta mcd magisl< och poetisk eftetrniddags/kvällssol elsatt av

en höghusvägg mcd cvcntucllt glocndc hyrcsgäster i sitt knä.

Invändning nummer 2 till för:slaget: På våt tomts västra sida,

Lillsatnntans mcd den dcl av rler tänkta lybygglatuioncns tnot
oss angränsåndc lilla "skogen" i dess sluttning finns ett riht
cljutlir. i och omkring de höga tr:ädcn. Varje åt linns här cn oas

för ekotrar, otaLiga fånclarter, grävli,Uiar, kattet på jakt etc. orn
alla dessa hadc möjlighct rtt skriva cn ijvcrklagan är jag rätt säkcr

på att dom gjort dct. Jag tyckcr nog ätt dcssä varclscr också
tillhör vår kommun och när dom inte hat rösträtt böt vi
rlänniskor ta hänsyn och visa respekt [öt detas existens och
s§clda deras brotoper vä1. Så ta intc bott träden, skovla cj

rnathcn dät i slänten, bygg inga artificiella lekparker för batn. Allt
sånt Iinns gratis i naturcn.

Ps. vilrt hus byggdcs 1916 och ej "på 7920-tllet" som det står i
den plan som skickats till oss.

Granskninqsutlåtande upprättat i november 201 7
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1 g. Lena ZettefStföm Ått bevara Nynäshamn som småstad och skätgårdsstad, och

och Jonas Birgersson samtidigt utveckla staden så att fler kan flytta hit och få bostäder
kräver stor fl ngettoppskänsla.

Enligt övetsiktsplan för Nynäshamns stad ska ny bebyggelse vara
låg och tät, och byggas med respekt för befintLiga kulturmiliöer.
Därför passat ett höghus på 8 våningat inte in i dema vi11amiljö

med sätskilt kulturvätde med de gamla Telihusen, vilka
kommmen anser har ett hög kultuhistoriskt värde för
Nynäshamn och vifl bevala. Det förfular rniijön, ger stor insyn
och skugga på befintliga hus och domineraf iftån Centralgatan.
Därföt vill vi att höghuset begränsas till max 4-5 våningar.

Om alla hus får ugefir samma höjd så att de inte syns för
mycket ifrån Telihusen, villorna och Centralgatan så blir
säker:ligen området så fint som det dr tänkt. På stationsområdet
slipper då det första intrycket v zra känsltn ar förort när folk
kommet tesande till vår fina stad.

dnr 20i 5.0738
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c Ktnuenlar: Dct iir notcrat att den bocndc intc godkännor törslaget.

()rtrrsiiitrlrlirrrcn r isrl i rlro,l rlllg lrrrr: kotritriirricrr r ill.rti sirrI
or lr Lrnrl slie rrtr ccl,lrs. r illir orrrrricn sonr l,c'rli,nrs r rn lrinrpllgrr

t,,r rrr irclll,i,cl:c oclr r-rr ilr,t irrtt lrirr ltrilqrs rrr oLiLrr sliril.
( )r crsLhtsphrl'n r iigk tlcr: rlctrljplrrri.r'int oclr llqqlor nrcr iil LL te

lrinLhrirlr'. l)r irrcrsiliLsplrLrtrr giils 1rr trr strrttqisk riire tliLr

s|ccLlilil Pl,rtsar ()cll lirrrrtslttningr| inL( [rr0 sturlt,rrs i0lrcrule,rr
clt t irrti 'rr anliqt rtt a\ st(q liru lrcltin rL g,,ns r icl

tlctrljptrncrirlqcn. s(,nl ucv:lctll rrcr i rleLrlj rll rrl lrr,tlurrltltr itr
plrr:, rls oclr lrLrr rlc sl'r rrt lirnllrs.

De kommunalckonomiska konsekvcnserna, tillgångcn tr1l

olfentlig service, arbctsplatser och kollcktir.traltk utgör viktiga
bedömringsgtunder för lokalisering och utformniog av nya

bostäder. l)essa visar på an det linns stora fcrrdelar med att tillåta
en högrc cxploateting inorn planområdct. Flcr bocndc i
stationsomtådet utgör dels ett bättre underlag för: bclintLig
serwicc, dels störte kundundedag för utvecklirg av nya

vcrksamhctcr. Flcr boende mcd[ör ctt tryggärc stäti(nsområde då

fler rniinniskor vistas, bor och bcsiiker planområdct.

Översiktsplanen klargöt att det är viktigt att många männishor får
chansen att bo och arbeta hring pendeltågsstationer och
busshållplatscr med en tät traFrkcring mcd tät bcbyggelsc och
seruicc i stationsnäla lägel. Er högre exploatcrilgsgrad är därtijr
lämplig Lnom 400 metcr från busshållplatse r med rninst fyra
avgångar i timmcn under tusningstid och inom 1 000 meter från
statiolrcr frit spårbunden hollcktivtrafih. Planfiirslaget racclför ny
bebyggclsc inom 50 meter från spåtbundcn kollcktivtrafik oclr
tillåts därfiir vara högrc.

I iivcrsiktsplancn tydliggörs att Nynäshamn saknar tydliga cntr6er
varc sig clcn shcr lrån pcndeltåg, buss bil cllcr båt. I)cn nya
byggnaden om åtta våningat biclrar ti[1 att b]i ctt nytt landmärke
frir platscn och cn tydligare cntr6 till Nynäshamn.

Iln kultuthistorisk bcdtimmng har gjorts i samband mecl

dctaljplancn. Bediimningen visar att dcn irommanclc bcbyggclscn
iltc påverkat det kulturhistoriska r.ätdet f-öt Telihusens utseende
cllcr cless tädgårdar.

Solstudicr visat att skuggpåvcrhal lrår punkthusct i söder intc
blit så stor på gtuncl av dess placering. Vintertrd
(höst/r.årdarjämuing) påvcrkar den sin närmsta grannc, clen

komLranclc siiclra Lamellcn mcllan ld 13-14:30, diircftcr det
flärrnastc T'elihuset från kl 16:30 och tästighcten på Måtden 3

trån kl 17. Där:efter blir clct mijrkt kl 18 och ingcn skugga går att
utläsa. Under sommartid (rnätt vid sommarsolståndet) är dct
encla bostadshus som påvcrkas av skuggning från punkthuset i

söder Malmtäppan 15. där ins sker fiilst 1lån kl 20.

Granskningsutlåtande upprättat i november 201 7
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MEDDELANDE ENLIGT 5 KAP 24 § PLAN. OCH BYGGLAGEN MEDDELANDE ENLIGT 5 KAP 29 § PLAN- OCH BYGGLAGEN

EnLigt 5 kap 24 § plan och bygglagcn ska granskningsudåtanclct
cllcr ett rneddelandc om var det finns Lillgängligt skickas till rlcm
som yt[r:at sig och inte lått sina synpunktet trllgodoscclcla.

lriiljanclc är berörda:

o IJr[ Måtclcn
e .Eleonor Åslund Andersohn
o lfLra ltiis Carlsson
o Jonas Carlsson
o Hans ]tdvinsson
o Mariella I iclvinsson
o Mallcnc IJngstrom
o Jonas Ny
o Ultika IIörnquist
r Susanne Rosborg
o Bcnny Rosborg
o Örian Stcnborn
. J,era Zettefstriim
. Joflas Birgersson
t Andy Walilström
r Ellinor\X/ahlstriirn
o Jimmic Wal{sttirm
o Jimmy Wendr
o Joel Sundh
r joseftne Sundlr
o Kim Floberg
c Louisa Gtablcr
o Thercsc Sälsttöm

lLnligt 5 kap 29 § plan- och bygglagen sha meddelande om
detaljplanens antagandc och uppgifter om hur ett överklaganclc
går till skickas till dcm som har rätt att iiverldaga detaljplanen.

Nät komraunfullmäktige har antagit detaljplancn kommcr
nedanståendc ha rätt att övcrldaga.

o llrf Mårdcn
I Iileonor Åslund Andcrsohn
o Ena I{iis Carlsson
o Jonas Cadsson
o IIans [dvinsson
r Mariella Edvinsson
r Marlene Engstlöm
o Jonas Ny
o Ulrika Hörnquist
e Susanne Rosborg
c Bcnny I{osborg
. Örian Stenborn
. J,ena Zetterstr<im
r Jonas Birgersson
o Andy Wahlsttöm
o Elfinor Wahlsttöm
c Jitnmie Wahlström
o Jimmy Wendt
o Jocl Suldh
o Josclite Sundh
. 1{rm lrlobcrg
o Louisa (lrabler
r Therese Säfstt:öm

Granskningsutlåtande upprättat i rovember 201 7

Kullsta 2 m.fl.
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TIDPLAN INFÖR ANTAGANDE
Detaljplancn antas av kommunftrllmäktige. Förc antagandet
goclkänns clctaljplanen av rniljii- och samhällsbyggnadsnämnden
ocl) bcreds sedan av komnunstyrelsen enligt liiljande prclirninära
tidplan:

Nliljir-ochsamhällsbyggnadsniimnden 0Tclcccrnber:20l7
I(cnrmunsq.rclser 2fl mars 201u
I(omurunftrllmähdge 25 april 201[l

MEDVERKANDE
Moriu Nil.rso r, p lan ark i le kl N1 nis ltd n n kln n il il
Ca ro/inc'l hunstrijru, nark otlt exf/oatuirysiryeniiir,
Nyniir/tarn koruuur
lai:a Kihlbarg pltnarkinkt llrltin arkinkter

.[oserAru S öderbng phrurkite kt LV])ite drkihkkr

Nynäshamns kommun
NIitlö- och saLnhällsbyggnadsörvaltningen
2017 11-10

Monica Nilsson
Planarkitekt

Nvnäshamns
kömmun

Kommunfu llmä ktige

[.qs_i?,mcNrNGsLrsrA
2018-05-16

Kf § 92 Dnr KS/2017l03s3/060

Svar på motion om partnering vid byggprocesser

Kommunstyrelsens lörslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 25 april 2018 § 100,

Ärendet
Den 28 augusti 2017 inkom Harry Bouveng(M) och Marcus Svinhufvud(M) med en
motion om paftnering vid byggprocesser. I motionen föreslås att
kommunfullmäktige ska besluta att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta
fram upphandlingsdokument och andra nödvändiga underlag för att snarast möjligt
kunna inleda ett partneringsamarbete med en al«ör för byggande av nya
verksamhetslokaler, Partnering är en projektform där man för ett projekt kan välja
att handla upp en entreprenör som håller då ihop hela processen från staft till må|.

Motionen har remitterats till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden anser i sitt yttrande, som beslutades om den 25 januari
2018, § 12, att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar det till
kommunstyrelsen.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anför i sitt remissvar att
fastighetsavdelningen idag inte har något projekt av den storleken att ett
partneringprojeK skulle vara att föredra. Enligt yttrandet är projektformen tillämplig
på större projekt som exempel en ny skola eller konceptförskolor där man handlar
upp flera förskolor i samma upphandling och på så sätt får beställaren ta del av
entreprenörens samordningsvinster. Vidare anför nämnden att om
fastighetsavdelningen på sikt får beslut om större investeringar som till exempel en
ny skola, eller en renovering av sjukhuset, skulle dessa kunna vara aktuella för ett
partneringprojekt. Detta förutsätter att nämnden fattar beslut om genomförande på

mindre genomarbetade underlag enligt yttrandet.

Motionärerna efterlyser långsiktiga underhållsplaner för kommunens
verksamhetslokaler, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anför att
fastighetsavdelningen arbetar med att sammanställa tidigare inventeringar för att
skapa tillförlitliga underhållsplaner som ska användas för att prioritera underhållet.

Förvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i miljö- och samhållsbyggnadsnämndens
yttrande och föreslår att motionen anses besvarad.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfutlmäktige att anse motionen vara besvarad.
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Kullsta 2 m.fl.
dnr 201 5.0738

)
4B(48)

l9s }-r 200


