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Synpunkter på Detaljplan för Telegrafen 16 m.fl., bostäder i Nynäshamn, Nynäshamns 
kommun 

Efter att ha tagit del av handlingarna, vill Sorundanet framföra följande synpunkter:

Sorundanet efterlyser en vision för hela centrum, där den planerade nybyggnationen ingår som en 
del. Vi har inte hittat någon sådan centrumvision i handlingarna och undrar om det finns en sådan? 
Om denna inte finns, bör den upprättas, för att man ska kunna se den här nybyggnationen i sitt 
sammanhang och se om den stämmer överens med visionen för hela centrum. 

Det är svårt att se att den tänkta utformningen av nybyggnationen kommer att passa in i en 
skärgårdsmiljö som Nynäshamn, som hittills har haft en uppskattad, småskalig och charmig 
småstadsatmosfär. Detta gäller särskilt höghuset på 20 våningar, som i mycket stor utsträckning 
avviker från den nuvarande arkitekturen. Genom den tänkta byggnationen kommer kustlinjen att 
förändras radikalt och nybyggnationen blir en av första byggnader som besökare, som kommer via 
hamnen och via infarten från väg 73, kommer att se. Det skulle vara mycket värdefullt om ett 
Skönhetsråd med experter inom kultur-, natur-, arkitekt- och stadsbyggnadsfrågor hade fått yttra 
sig om den tilltänkta byggnationen. Detta yttrande saknas in handlingarna. 

Det finns också en rad miljöaspekter på om det verkligen är så lämpligt att bygga bostäder enligt 
detaljplanen. Bullernivåerna kommer att överstiga gränsvärdena, åtminstone i vissa lägenheter och 
vi instämmer i Länsstyrelsens synpunkter att tillräcklig hänsyn inte har tagits till framtida 
trafikmängder. Bedömning av buller har fr.a. gjorts utifrån nuvarande trafikmängd, vilket är en 
allvarlig brist. Vi vet idag att människor inte mår bra av att vistas för mycket i miljöer med buller. 
Det är naturligtvis en avvägning fr.a. i storstäderna, men nu gäller nybyggnation av bostäder inom 
ett område, där större hänsyn borde kunna tas till människors hälsa, eftersom Nynäshamn inte har 
samma krav på förtätning som en storstad. Vi instämmer även i Länsstyrelsens synpunkter 
beträffande för kort säkerhetsavstånd till väg 73, p.g.a. transporter av farligt gods samt att 
närheten till oljeraffinaderiet och hamnen också bidrar med utsläpp som gör området mindre 
lämpligt för bostäder. 

Vi anser det av största vikt att gång- och cykelbanor byggs för att förbinda Telegrafen med 
Nynäshamns centrum. Dels minskar det bilberoendet, vilket är positivt för miljön, dels är det ur 
folkhälsoperspektiv viktigt att så mycket som möjligt underlätta för människor att gå och cykla på 
ett säkert sätt.
 
I detaljplanen saknas även en ansats ur hållbarhetsperspektiv, som Sorundanet anser är mycket 
betydelsefull, särskilt för en Eko-kommun som Nynäshamns kommun. Ett klimat- och 
hållbarhetsresonemang om bl. a. avfalls- och avloppshantering vore givetvis önskvärt för en 
byggnad som kommer att finnas kvar år 2100. 

För Sorundanet

Lena Dafgård

Sorundanet är det nytänkande partiet i Nynäshamns kommun. Vi lyssnar, reagerar och agerar. Vi finns i kommunfullmäktige sedan 
2006. Sorundanet vill och verkar för att utveckla hela kommunen positivt, att tillvarata hela kommunens unika natur- och 
kulturvärden samt att kommunala resurser fördelas lika mellan landsbygd och tätorter. Läs mer på www.sorunda.net!


