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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2020-10-20

66 (xx)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämndens namn

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-10-20

Datum för anslagsuppsättande

2020-10

Datum för anslagsnedtagande

2020-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Justerandes sign

………………………………………………………………
Josefin Frank

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2020-10-20

67 (xx)

Sbn §

Föredragningslista
Förslag till beslut
1.

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner ärendelistan enligt utskickat förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2020-10-20

68 (xx)

Sbn §

Val av justerare
Förslag till beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden utser xxxxxxxxxx att jämte ordförande justera
protokollet. Justeringen sker xxxxxxxxxxx 2020 på kommunhuset i Vingåker.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2020-10-20

69 (xx)

Sbn §

Information
Förslag till beslut
1. Samhällsbyggnadsutskottet tar del av informationen och lägger den till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Buschresan
Sävstaholmssvägen
Information Reglemente

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2020-10-20

Sbn §

70 (xx)

SBN 2020/327

Revidering av taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen
Förslag till beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden
1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att i Vingåkers kommun
anta den reviderande taxan ”taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen”.
2. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att tillstånd, förelägganden, förbud och andra
beslut i enskilda fall som har meddelats med stöd av den upphävda lagen gäller
fortfarande och ska anses beslutade med stöd av motsvarande bestämmelser i
denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.
Sammanfattning av ärendet
Den nya strålskyddslagen (2018:396) trädde i kraft den 1 september 2018 i fråga om 7
kap. 6–8 §§, 8 kap. 5 § och 9 kap. 3 § och i övrigt den 1 juni 2018. 2. Genom lagen
upphävs den tidigare strålskyddslagen (1988:220). Därefter reviders taxan.
Förslaget till timavgift är densamma som i nuvarande taxa för
samhällsbyggnadsnämnden verksamhet enligt den tidigare strålskyddslagen.
Förslag på ny timavgift hanteras i separat ärende
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-09-01

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-09-01
Handläggare

Clara Norell
0151 - 191 50
Clara.Norell@vingaker.se

Revidering av taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1. Föreslå kommunstyrelsen att i Vingåkers kommun anta den reviderande taxan
”taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen”.
2. Tillstånd, förelägganden, förbud och andra beslut i enskilda fall som har
meddelats med stöd av den upphävda lagen gäller fortfarande och ska anses
beslutade med stöd av motsvarande bestämmelser i denna lag eller föreskrifter
som har meddelats i anslutning till lagen.
Sammanfattning av ärendet
Den nya strålskyddslagen (2018:396) trädde i kraft den 1 september 2018 i fråga om 7
kap. 6–8 §§, 8 kap. 5 § och 9 kap. 3 § och i övrigt den 1 juni 2018. 2. Genom lagen
upphävs den tidigare strålskyddslagen (1988:220). Därefter reviders taxan.
Förslaget till timavgift är densamma som i nuvarande taxa för
samhällsbyggnadsnämnden verksamhet enligt den tidigare strålskyddslagen.
Förslag på ny timavgift hanteras i separat ärende
Ärendets beredning
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
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Bakgrund
Den nya strålskyddslagen (2018:396) trädde i kraft den 1 september 2018 i fråga om 7
kap. 6–8 §§, 8 kap. 5 § och 9 kap. 3 § och i övrigt den 1 juni 2018. Genom lagen
upphävs den tidigare strålskyddslagen (1988:220). Därefter reviders taxan.
Den nya strålskyddslagen innehåller ändrade och nya bestämmelser om
grundläggande principer för strålskydd. Vissa verksamheter är i enlighet med det nya
regelverket anmälningspliktiga och omfattas av bestämmelser (SSMFS 2018:2) för
anmälningspliktiga verksamheter med joniserande strålning. Vissa verksamheter med
strålning har tillståndsplikt. Ändringarna innebär bland annat förändringar i
bestämmelser om utsläpp av radioaktiva ämnen till miljön, ökat skydd för arbetstagare
som hanterar strålning i sitt arbete och justerade krav på tillstånd för verksamheter
som använder joniserande strålning såsom gamma- och röntgenstrålning. Lagen
innehåller även en reglering av åldersgräns för användning av kosmetiska solarium.
Den nya lagen, förordningen och föreskrifterna genomför tillsammans EU:s
strålskyddsdirektiv (2013/59/Euratom).
Förvaltningens ståndpunkt
Den nya lagen trädde i kraft 1 juni 2018. Samhällsbyggnadsnämnden har hanterat
detta ärende med hänsyn till lagförändringen.
Bilagor

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Beslutet skickas till
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Samhällsbyggnadsnämnden

Pontus Lindström
Miljöchef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.

Målet påverkas inte av beslutet

Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.

Målet påverkas inte av beslutet

Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

Målet påverkas inte av beslutet

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.

Målet påverkas inte av beslutet.

Målet påverkas inte av beslutet.

Den nya strålskyddslagen innebär ett ökat skydd för
arbetstagare som arbetar med strålning.
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Målet påverkas inte av beslutet.

Målet påverkas inte av beslutet.

Lagen innebär förändringar i bestämmelser om
utsläpp av radioaktiva ämnen till miljön.

Målet påverkas inte av beslutet.
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Den nya strålskyddslagen innebär ett ökat skydd för
arbetstagare som arbetar med strålning. Ett ökat
strålskydd kan innebära minskade kostnader för
samhället.

Bestämmelsen bygger på artikel 9 i rådets direktiv
2011/70/Euratom av den 19 juli 2011 om inrättande
av ett gemenskapsramverk för ansvarsfull och säker
hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt
avfall.

Målet påverkas inte av beslutet.

Målet påverkas inte av beslutet.

12

vingaker.se

7 (9)

Den nya bestämmelsen anger att den som bedriver
en verksamhet med joniserande strålning eller
verksamhet i en omgivning med joniserande
strålning ska se till att det bland annat finns
ekonomiska resurser som är tillräckliga för att kunna
fullgöra de skyldigheter som följer av
strålskyddslagen.

Ändringarna innebär förändringar i bestämmelser
om utsläpp av radioaktiva ämnen till miljön.

Ändringarna innebär förändringar i bestämmelser
om utsläpp av radioaktiva ämnen till miljön.

Ändringarna innebär förändringar i bestämmelser
om utsläpp av radioaktiva ämnen till miljön.
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Ändringarna innebär förändringar i bestämmelser
om utsläpp av radioaktiva ämnen till miljön.

I den nya lagen ska EU:s strålskyddsdirektiv
Euratom genomföras. Bestämmelsen bygger på
inrättande av ett gemenskapsramverk för ansvarsfull
och säker hantering av använt kärnbränsle och
radioaktivt avfall. Medlemsstaterna ska säkerställa
att det nationella ramverket innehåller krav på att
tillräckliga ekonomiska resurser finns tillgängliga
när de behövs för genomförandet av de nationella
programmen.
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☐

Nej ☒

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:
1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?

2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt? Vad blev resultatet?

3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa,
funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?
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Flik 2.11
Reviderad av kommunfullmäktige 2019-11-25 § 134 att gälla från 2020-01-01.

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen
Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Vingåkers kommuns verksamhet för prövning
och tillsyn enligt strålskyddslagen (SFS 1988:220) (2018:396) eller bestämmelser
meddelade med stöd av strålskyddslagen.
2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för
1. handläggning av anmälan och andra åtgärder med anledning av anmälan av
verksamhet,
2. handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.
3 § Avgift enligt denna taxa ska inte tas ut för
1. tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat,
2. handläggning som föranleds av att beslut av nämnden enligt strålskyddslagen,
eller bestämmelser meddelade med stöd av strålskyddslagen överklagas.
Timtaxa
4 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 1150 kronor för varje hel timme
handläggningstid.
Avgiftsuttag sker i förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för
ärendet (fast avgift), i förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det
enskilda ärendet (timavgift) eller enligt de andra grunder som anges i taxan.
5 § Timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid. Med
handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden
har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter
och myndigheter, inspektioner och kontroller i övrigt, övrig beredning i ärendet
samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje påbörjad halv timme
nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger
en halv timme per år tas ingen timavgift ut.
För inspektioner och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00
och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton,
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.
6 § Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja
de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den

Samhällsbyggnadsnämnden
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 37
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
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procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal
verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad.
Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2015
(kommunfullmäktiges beslutsår).
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Avgift med anledning av anmälan
7 § Handläggning av anmälan om solarium enligt 10 § Strålskyddsmyndighetens
föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solanläggningar tas en
avgift ut motsvarande 3 handläggningstimmar.
7 § Avgift för anmälan tas ut med en fast avgift motsvarande 3 timmars
handläggningstid.
8 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller
avser att bedriva verksamheten.
9 § Utöver avgift med anledning av anmälan kan avgift för tillsyn i övrigt komma
att tas ut för den verksamhet anmälan avser enligt vad som anges i denna taxa.
Avgift för tillsyn i övrigt
10 § Avgift för tillsyn av verksamhet ska betalas i form av timavgift genom att den
faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan.
11 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva
verksamheten.
Nedsättning av avgift
12 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och
omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter,
får avgift enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas.
Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift i enskilda fall
fattas av samhällsbyggnadsnämnden.
Avgiftens erläggande
13 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Vingåkers kommun.
Betalning ska ske inom den tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.
Verkställighetsfrågor mm
14 § Av 10 kap. 3 § strålskyddslagen (2018:396) framgår det att beslut som
meddelas med stöd av strålskyddslagen gäller omedelbart om inget annat bestäms
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14 § Av 42 § fjärde stycket strålskyddslagen (1988:220) framgår att beslut som
meddelats med stöd av strålskyddslagen gäller omedelbart om inte annat bestäms.
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15 § Enligt 19 kap. 2 § andra stycket strålskyddslagen (2018:396) överklagas
Samhällsbyggnadsnämndens beslut till allmän förvaltningsdomstol.
15 § Enligt 42 § första stycket strålskyddslagen (1988:220) överklagas
samhällsbyggnadsnämndens beslut hos länsrätten.
Övergångsbestämmelser
1. Denna lag (2018:396) träder i kraft den 1 september 2018 i fråga om 7 kap. 68 §§, 8 kap. 5 § och 9 kap. 3 § och i övrigt den 1 juni 2018.
2. Genom lagen upphävs strålskyddslagen (1988:220).
3. Tillstånd, förelägganden, förbud och andra beslut i enskilda fall som har
meddelats med stöd av den upphävda lagen gäller fortfarande och ska anses
beslutade med stöd av motsvarande bestämmelser i denna lag eller föreskrifter
som har meddelats i anslutning till lagen.
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2020-10-20

71 (xx)

Sbn §

SBN 2020/235

Delårsrapport Samhällsbyggnadsnämnden 2020
Förslag till beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden
1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner delårsrapporten för 2020
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till delårsrapport
för Samhällsbyggnadsnämnden 2020. I rapporten redovisas bland annat händelser av
väsentlig betydelse samt ekonomisk ställning och måluppfyllelse.
Den ekonomiska prognosen för driftkostnaderna på helåret 2020 visar
ett förväntat underskott på 1 650 tkr. Underskottet beror på lagstadgade
bostadsanpassningen samt nya redovisningsregler. Kostnader för planarbetet har
budgeterats som en investering, men ska enligt lagen (2018:597) om kommunal
bokföring och redovisning (LKBR), redovisas som en driftskostnad.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-10-04
Delårsrapport

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-10-04
Handläggare

Susanne Jaktlund
0151 - 191 46
Susanne.jaktlund@vingaker.se
Diarienummer

SBN 2020/xxx

Delårsrapport Samhällsbyggnadsnämnden 2020
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner delårsrapporten för 2020

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till delårsrapport för
Samhällsbyggnadsnämnden 2020. I rapporten redovisas bland annat händelser av
väsentlig betydelse samt ekonomisk ställning och måluppfyllelse.
Den ekonomiska prognosen för driftkostnaderna på helåret 2020 visar ett förväntat
underskott på 1 650 tkr. Underskottet beror på lagstadgade bostadsbidrag samt nya
redovisningsregler. Kostnader för planarbetet har budgeterats som en investering, men
ska enligt lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR),
redovisas som en driftskostnad.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av ledningen för kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Förvaltningens ståndpunkt
Det är självklart en prioriterad uppgift för förvaltningen att hålla verksamheten inom
de ekonomiska ramarna. Behovet av bostadsanpassningsbidrag är dock långt över
avsatt budget och har uppvisat ett underskott dem senaste fem åren. Då insatserna är
lagstadgade finns små möjligheter att påverka utfallet. Skulle nämnden välja att avslå

20

vingaker.se

2 (9)

berättigade bostadsanpassningsbidrag, skulle kostnaden istället flyttas till
Socialnämnden genom ökat vårdbehov. Lagändringen gällande redovisning av
planarbete, har inte inneburit ökade kostnader, utan en omfördelning från
investeringskostnader till driftskostnader.
Då underskottet beror på ej påverkbara parametrar föreslår förvaltningen därför att
samhällsbyggnadsnämnden godkänner delårsrapporten.
Ekonomiska konsekvenser
Det är självfallet negativt att samhällsbyggnadsnämnden ser ut att gå med underskott
2020. Förvaltningen har tagit fram ett förslag på åtgärdsplan för att säkerställa en
ekonomi i balans. Behovet av utökad ram för bostadsanpassningen är dock stort om
gällande lagstiftning ska följas.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Delårsrapport Samhällsbyggnadsnämnden 2020
Beslutet skickas till
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Susanne Jaktlund
t.f. förvaltningschef KoS
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.

Nämndens prognostiserade underskott
påverkar detta mål negativt

Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.

Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.

Ett underskott i ekonomin kan få negativa
effekter för det här målet på lång sikt.

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Ett underskott i ekonomin kan få negativa effekter
för det här målet på lång sikt.

Ett underskott i ekonomin kan få negativa effekter
för det här målet på lång sikt.

"[Klicka och skriv]"

Ett underskott i ekonomin kan få negativa effekter
för det här målet på lång sikt.
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En ekonomi som inte är i balans ger minskad
hållbarhet för konsumtion och produktion.

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☒

Nej ☐

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:
1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?

Beslutet påverkar alla medborgare i Vingåkersbygden.

2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☐ Nej ☒
På vilket sätt? Vad blev resultatet?

3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa,
funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☐ Nej ☒
På vilket sätt?

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☒
På vilket sätt?

En delårsrapport har ingen direkt påverkan på barn och ungdomar, men ett
underskott i ekonomin kan få negativa effekter för Vingåkersbygden.
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1 Översikt över verksamhetens utveckling
Plan & bygg
Under våren har stora insatser gjorts för att bygga upp ett nytt plan- och byggkontor.
Följande rekryteringar har gjorts:
•
•
•
•

Plan- och byggchef
Fysisk planerare
Administratör (förvaltningsövergripande)
Vikarierande trafikplanerare

Skapandet av enheten har inneburit grundläggande introduktion av de gemensamma och de
individuella uppdragen. Detta har kombinerats med insatser för att skapa en god
gruppdynamik som präglas av öppenhet och förtroende.
Verksamheten har utrett möjligheten att införa ett verksamhetssystem för ett mer digitalt
arbetssätt och kunna erbjuda fler e-tjänster till kommunens medborgare.
Miljö
Miljökontoret har haft stor personalomsättning men ligger trots detta i fas avseende tillsyn.
Verksamheten har jobbat aktivt med utveckling av e-tjänster.
200101 200831

190101 190831

180101 180831

170101 170831

160101 160831

2 Händelser av väsentlig betydelse
Plan & bygg
Bygglov. Prognoserna för nybyggnation har överträffats. I vår tillsynsplan har vi räknat med 5
nybyggnationer under 2020. Vid halvårets utgång hade målet med fem nybyggda bostäder
redan uppnåtts. Utöver detta har bygglov beviljats för ett flerbostadshus och för att omvandla
en kommersiell lokal till tre lägenheter.
Strandskydd. Under perioden har en strandskyddsdispens medgivits.
Bostadsanpassning. Bostadsanpassningens årsbudget överskreds den 27 mars och har vid
delårets utgång överskridits med 635.024 kronor. Bostadsanpassning bidrar till ett gott
samhälle. Handläggning av bostadsanpassningsbidrag utförs med stor noggrannhet för att
garantera att de sökande får det stöd de har rätt till enligt lag. Vingåkers bebyggelse präglas
till stor del av äldre bebyggelse som är mindre väl lämpad för personer med
funktionsnedsättningar. Detta medför att kostnaden för bostadsanpassning i kommunen är och
kan fortsatt bli hög. Vid nybyggnation och renoveringar är det viktigt att tillgängligheten
beaktas så att nya byggnader uppfyller funktionskraven så att behovet av bostadsanpassning
inte ökar mer än nödvändigt.
Detaljplanering. Detaljplanen för slottsområdet med kringliggande fastigheter blir en
3
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naturligt utbyggnad av vår centralort. Detaljplanen präglas av både social och ekologisk
hållbarhet. Planen möjliggör en blandning av olika typer av byggnader med bostäder av olika
storlek. Planen möjliggör också för en blandning av upplåtelseformer och ägande och det
kommer också vara möjligt att bedriva verksamheter i området. Planområdet blir ett
välkommet tillskott till Vingåker.
Sävstaholms slottsmiljö ställer särskilt stora krav på anpassning till de kulturhistoriska
värdena. Planområdet genomkorsas också av Vingåkersån som tillsammans med sitt
strandområdet är en känslig biotop.
Miljö
År 2020 har varit utöver det normala för tillsynsverksamheten i hela Sverige. Utbrottet av
Covid-19 har haft stor påverkan på miljökontorets planerade tillsyn. Livsmedelstillsynen
ställdes om från oanmält okulär tillsyn till anmäld skrivbordstillsyn, lantbruk tillsyn och
tillsyn av verksamheter som omfattas av 45 § i förordning miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd planerades om för att utföras på hösten. I samband med utbrottet av Covid-19 har
miljökontoret fått implementera en ny tillfällig lagstiftning i tillsynsplaneringen. Någon
negativ inverkan på inkomster för tillsynsavgifter har ännu inte setts. I dagsläget bedöms även
den fastställda kontroll och tillsynsplanen kunna utföras, men de ovanstående justeringarna.
Miljökontoret har satt ärendehanteringssystemet Castor i drift. Castor kommer med hjälp av
sin direkta koppling till ekonomisystemet och till kommunens E-tjänstportal effektivisera och
säkerställa kvalitet i handläggning avsevärt. Miljökontoret har även under 2020 skapat Etjänster för samtliga anmälningsblanketter och formulär.
2020
Castor i drift

Handläggningstidskostnad, 50 timmar

Ekonomikoppling mellan Visam - Castor

Ingick vid upphandlingskostnaden 2019

Uppbyggnad av E-tjänster

Investeringsmedel 109585, 31 000 kronor

Koppling mellan E-tjänster och Castor

Investeringsmedel 109585, 74 000 kronor

3 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
Plan & bygg
Plan- och byggavdelningen har inlett en kartläggning av vilka kompetenser som krävs för att
utföra avdelningens uppdrag. Detta kommer att vara vägledande vid framtagande av
individuella utvecklingsplaner för de enskilda medarbetarna.
Statistik över antalet ärenden förs löpande.
Miljö
I nämndplanen för samhällsbyggnadsnämnden framgår nämndens internkontrollplan för
uppfyllelse av kommunens övergripande mål.

4 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Plan & bygg

4
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Plan- och byggavdelningens arbete genomförs med hög rättssäkerhet och kunden i centrum.
Det saknas dock underlag och rutiner för att göra kvalificerade mätningar av effektivitet.
Sådana mätningar måste göras över tid för att utgöra underlag till reella kvalitetshöjningar.
Detta är ett förbättringsområde.
Bostadsanpassningen som är lagstyrd bedöms även detta år överskrida budget.
Plan- och byggkontoret har påbörjat arbete med förslag på hur man kan minska belastningen
på skattekollektivet genom förbättrad bygglovstaxa
Miljö
Miljökontoret har påbörjat arbete med förslag på hur man kan minska belastningen på
skattekollektivet genom förbättrad timtaxa.
4.1

Måluppföljning

4.1.1 Ekonomi i balans
4.1.1.1 Övergripande mål: Kommunens resultat ska uppgå till minst 1 procent av
skatteintäkter och generella statsbidrag under planperioden (2020-2022).

Analys
>Nämnden redovisar ett minusresultat på 1600 tkr pga höga kostnader för
bostadsanpassningsbidrag och ändrade redovisningskostnader för planutredningar
4.1.1.1.1 Nämndmål: Hanteringen av bostadsanpassningsbidrag ska vara rättssäker och
kostnadseffektiv

Indikatorer
Utförd utredning

Utfall Delår
2020
Delvis uppnått

Utfall Delår
2019

Målnivå Delår
2020
Delvis uppnått

Förslag till beslut om kostnadshantering framtaget
4.1.2 Skola
4.1.2.1 Övergripande mål: Alla barn och ungdomar ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla, mod och nyfikenhet leder till utveckling, lärande och
framtidstro
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4.1.3 Hållbar tillväxt
4.1.3.1 Övergripande mål: För varje beslut i kommunstyrelse och nämnder ska det
framgå hur det bidrar till tillväxt och genomförandet av minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda 2030

Analys
Alla nämndbeslut omfattar hur beslutet bidrar till Agenda 2030
4.1.3.1.1 Nämndmål: Hållbar samhällsutveckling med fokus på tillväxt. Utveckla och
stimulera byggnation i attraktiva lägen.

Analys
Översyn av detaljplaner pågår. Ny detaljplan som omfattar bostäder vid slottsområdet är
under framtagande
4.1.3.1.2 Nämndmål: God planberedskap för boende och etableringar

Analys
Viss planberedskap finns, en översyn är på gång
4.1.3.1.3 Nämndmål: Förtätning ska prioriteras i planlagda områden inom centralorten

Analys
En översyn av befintliga detaljplaner är uppstartad
4.1.3.1.4 Nämndmål: En giftfri vardag. Substitutionsprincipen ska ingå som en del i varje
inspektion

4.1.3.1.5 Nämndmål: God biologisk mångfald. Detaljplaner ska utformas så biologisk
mångfald gynnas så långt som möjligt.

Analys
Pågående planer tar hänsyn till detta genom att man bevakar och skyddar hotade arter samt
tillser att planerna ger förutsättningar för varierande grönytor

6
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4.1.4 Landsbygdsutveckling
4.1.4.1 Övergripande mål: Boende och verksamma i Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive tillgången till kommunal service

Analys
Ett kvalitetssäkringsarbete pågår inom förvaltningen genom tydligare rutiner och strukturer
4.1.4.1.1 Nämndmål: Rättssäker och professionell tjänstemannautövning (kvalitetsgaranti).
Bemötandet ska genomsyras av vägledning och rådgivning.

Indikatorer
Uppföljning rådgivningsmaterial

Utfall Delår
2020

Utfall Delår
2019

Uppnått

Målnivå Delår
2020
Uppnått

4.1.4.1.2 Nämndmål: Rättssäker och professionell tjänstemannautövning (kvalitetsgaranti).
Beslut ska vara väl grundade i aktuell lagstiftning och med tydlig motivering av
gjord bedömning. Tillse att motparten förstår och ges möjligheter att överpröva.

Analys
Alla beslut har motivering och information om överprövning
Indikatorer
Uppföljning granskning av beslut

Utfall Delår
2020

Utfall Delår
2019

Målnivå Delår
2020

100%

4.1.4.1.3 Nämndmål: Rättssäker och professionell tjänstemannautövning (kvalitetsgaranti).
Tillsynsmyndigheten ska ha en fastställd kompetensutvecklingsplan för att säkra
den juridiska kompetensen.

Analys
Ej uppfyllt pga stor personalomsättning
Indikatorer
Andel anställda med kompetensutvecklingsplan

Utfall Delår
2020

Utfall Delår
2019

Målnivå Delår
2020

0%
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4.1.4.1.4 Nämndmål: Rättssäker och professionell tjänstemannautövning (kvalitetsgaranti).
Verksamheten ska ha god tillgänglighet där varje inkommande ärende ska ges
återkoppling inom 48 timmar.

Analys
Utfall ej klargjort pga ännu ej utförd KKiK
Indikatorer

Utfall Delår
2020

Utfall Delår
2019

Målnivå Delår
2020

Tillgängligheten e-post (24 h) ska ha ett KKiK resultat på
85%

85%

Tillgängligheten per telefon där svar på fråga erhålles vid
första kontakt ska ha ett KKik resultat på 45%

45%

4.1.4.1.5 Nämndmål: Rättssäker och professionell tjänstemannautövning (kvalitetsgaranti).
Myndighetsutövning ska där lagen tillåter genomsyras av debitering efter utfört
arbete.

Analys
Genomfört på all tillsyn där det varit möjligt
Indikatorer
Andel efterdebiteringar

Utfall Delår
2020

Utfall Delår
2019

Målnivå Delår
2020

47st

4.1.4.1.6 Nämndmål: Kommunikation. Inom ramen för myndighetsutövning ska
förväntningarna från myndigheten vara tydliggjorda. Det ska vara lätt att göra rätt.

Analys
Pågående arbete
Indikatorer
Varje inspektionsprotokoll ska innehålla syftet med
protokollen.

Utfall Delår
2020

Utfall Delår
2019

Målnivå Delår
2020

0st

4.1.4.1.7 Nämndmål: Kommunikation. Varje område med detaljplan där det finns obebyggda
tomter ska erhålla tydlig skyltning och annonsering.

Indikatorer

Utfall Delår
2020

Utfall Delår
2019

Målnivå Delår
2020

8
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Utfall Delår
2020

Indikatorer

Utfall Delår
2019

Målnivå Delår
2020

20%

Andel skyltar i jämförelse med obebyggda områden

4.1.4.1.8 Nämndmål: Kommunikation. Verksamhetens pågående projekt ska kommuniceras
ut på Vingåker.se alternativt sociala medier. Det ska vara lätt att se vad som pågår
i kommunen.

Analys
Förbättringsarbete pågår
4.1.4.1.9 Nämndmål: Nämnden ska förlägga minst två av sina möten utanför centralorten.

Analys
Ett genomfört, sen kom Corona
4.2

Utvärdering av ekonomisk ställning

Verksamhetens resultat

Ack utfall
Aug 2020

Ack budget
Aug 2020

Avvikelse
mot budget
Aug 2020

Årsbudget
Aug 2020

Prognos Aug
2020

Samhällsbyggnadsnämnden

5 427

3 962

-1 465

5 943

-1 650

Plan & bygg

3 443

1 845

-1 598

2 768

-2 100

Miljö

1 492

1 515

23

2 273

350

Samhällsbyggnadsnämndens rad visar totalsumman för alla områden
Områdeschef och nämnd
Utfall + 109 tkr . Prognos + 100 tkr
Plan & bygg
Plan och byggkontoret går minus ytterligare ett år avseende bostadsanpassning för vilken
prognosen är -1400 tkr. Som ett led i att följa ny lagstiftning inom ekonomisk redovisning har
plankostnaderna överförts från investeringar till driften vilket medför ett minusresultat på 800 tkr då detta inte varit budgeterat.
Prognos -2100 tkr
Miljö
Miljökontoret ligger efter på intäkter p.g.a att fast årlig avgift för tillsyn inte ännu debiteras.
Fasta avgifter motsvarar ca 50 000 månadsvis i inkomst, vilket då leder till ett faktiskt utfall
på intäkt på plus ca 200 000 kronor fram till Augusti månad. Inom personalkostnaderna finns
sjukskrivning och vakans som bidrar till överskott inom verksamheten.
Prognos + 350 tkr
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4.3

Verksamhetens aktiviteter

5 Väsentliga personalförhållanden
Plan & bygg
Plan- och bygg är en ny avdelning både så tillvida att avdelningen är nyskapad och att
medarbetarna till övervägande del är nyrekryterade. Detta innebär att gruppen och de enskilda
medarbetarna har behov av att komma in i Vingåkers rutiner, bli bekanta med sitt uppdrag och
arbeta med sin gruppdynamik.
Covid 19 har avsevärt försvårat detta arbete. Gruppen genomsyras dock av en stark
framtidstro och vilja att klara av situationen.
Att vara en liten arbetsgrupp där var och en ansvarar för viktig myndighetsutövning, service
och information mot allmänheten ställer speciella krav. Gruppen ser behovet av att varje
medarbetare lär sig grunderna i kollegornas arbete så att det är möjligt att täcka upp för
varandra vid sjukdom eller kunna ta sammanhållen semester
Gruppen har haft en långtidssjukskrivning
Miljö
En långtidssjukskrivning.
Sjukfrånvaro i % av arbetstid under perioden 200101-200831
Kultur- och Samhällsbyggnad 8,54

6 Förväntad utveckling
Plan och bygg
Plan- och byggkontoret är ett kontor under uppbyggnad där merparten av personalen är ny.
Verksamheten kommer under kommande år byggas upp för att möta framtidens krav utifrån
tilldelad budget
Miljö
Ett långt uppehåll mellan en avslutad tjänst och tillsättning av ny kandidat på tjänsten inom
området miljöfarlig verksamhet. Detta långa uppehåll riskerar att påverka nämndens
fastställda tillsynsplan.
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2020-10-20

Sbn §

72 (xx)

SBN 2020/324

Samhällsbyggnadsnämndens åtgärdsplan för
ekonomi i balans 2023
Förslag till beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden
1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner Samhällsbyggnadsnämndens åtgärdsplan
för ekonomi i balans 2023 enligt tjänsteutlåtande, och överlämna den till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Inför 2021 föreslår förvaltningen (i separata ärenden) åtgärder med höjda taxor och
satsningar som genererar ökade intäkter. I detta åtgärdsförslag ingår även att
lokalkostnader som idag är budgeterade på kommunstyrelsen, flyttas till
samhällsbyggnadsnämndens taxefinansierade verksamhet. Vilket innebär en besparing
för skattekollektivet inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. Förutom en allmän
återhållsamhet behöver verksamhetens overheadkostnader ses över och
besparingar genomföras för en ekonomi i balans 2023.
Förutom dessa åtgärder som beräknas kompensera ökade lönekostnader och
hyreshöjningar, har samhällsbyggnadsnämnden opåverkbara kostnader som inte ryms
inom tilldelad ram. Dels är det kostnader för bostadsanpassning, där budgeten under
flera år varit oförändrad och för låg för att nå upp till gällande lagstiftning. Dels
innebär ny redovisningslagstiftning att plankostnader som idag är budgeterad som
investering behöver flyttas till driftsbudgeten. Förvaltningen föreslår (i separat ärende)
att samhällsbyggnadsnämnden äskar om utökad ram för dessa
verksamheter. Om beslut fattas att inte tillföra samhällsbyggnadsnämnden utökad
ram, måste nämnden ta bort lagstiftad skattefinansierad verksamhet och åtgärder.
Alternativt fortsätta uppvisa negativt resultat.
Om beslutet att inte kompensera förvaltningarna för löneökningar kommer att gälla
även 2022 och 2023 går det inte att utesluta att det kommer att krävas ytterligare
taxehöjningar. Nämnden och förvaltningen kommer självklart att noga följa det
ekonomiska utfallet och göra prognoser framåt, och allt eftersom vidta de åtgärder
som krävs för att ekonomin ska vara i balans 2023.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-10-04
Konsekvensbeskrivning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-10-04
Handläggare

Susanne Jaktlund
0151 - 191 46
Susanne.jaktlund@vingaker.se
Diarienummer

SBN 2020/xxx

Samhällsbyggnadsnämndens åtgärdsförslag för
ekonomi i balans 2023
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att
1. Godkänna Samhällsbyggnadsnämndens åtgärdsförslag för ekonomi i balans 2023
enligt tjänsteutlåtande, och överlämna den till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Inför 2021 föreslår förvaltningen (i separata ärenden) åtgärder med höjda taxor och
satsningar som genererar ökade intäkter. I detta åtgärdsförslag ingår även att
lokalkostnader som idag är budgeterade på kommunstyrelsen, flyttas till
samhällsbyggnadsnämndens taxefinansierade verksamhet. Vilket innebär en besparing
för skattekollektivet inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. Förutom en allmän
återhållsamhet behöver verksamhetens overheadkostnader ses över och besparingar
genomföras för en ekonomi i balans 2023.
Förutom dessa åtgärder som beräknas kompensera ökade lönekostnader och
hyreshöjningar, har samhällsbyggnadsnämnden opåverkbara kostnader som inte ryms
inom tilldelad ram. Dels är det kostnader för bostadsanpassning, där budgeten under
flera år varit oförändrad och för låg för att nå upp till gällande lagstiftning. Dels
innebär ny redovisningslagstiftning att plankostnader som idag är budgeterad som
investering behöver flyttas till driftsbudgeten. Förvaltningen föreslår (i separat ärende)
att samhällsbyggnadsnämnden äskar om utökad ram för dessa verksamheter. Om
beslut fattas att inte tillföra samhällsbyggnadsnämnden utökad ram, måste nämnden ta
bort lagstiftad skattefinansierad verksamhet och åtgärder. Alternativt fortsätta uppvisa
negativt resultat.
Om beslutet att inte kompensera förvaltningarna för löneökningar kommer att gälla
även 2022 och 2023 går det inte att utesluta att det kommer att krävas ytterligare
taxehöjningar. Förvaltningen kommer självklart att noga följa det ekonomiska utfallet
och göra prognoser framåt, och allt eftersom vidta de åtgärder som krävs för att
ekonomin ska vara i balans 2023.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av ledningen för kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Förvaltningens ståndpunkt
Det är självklart en prioriterad uppgift för förvaltningen att hålla verksamheten inom
de ekonomiska ramarna. Det görs genom ett fortlöpande arbete med åtgärder som
besparingar, effektiviserar och initiativ som ökar verksamhetens intäkter samtidigt
som kostnaderna hålls nere.
Då stora delar av nämndens verksamhetsområde är lagstyrd och taxefinansierad, finns
små möjligheter att omprioritera inom skattefinansierad ram. Den skattefinansierade
verksamheten inom samhällsbyggnad ger positiva samhällsekonomiska konsekvenser,
vilket gör att stora besparingar inom verksamheten kan påverka kommunens ekonomi
negativt på lång sikt. För verksamhet som är taxefinansierad finns möjligheten att
reglera taxorna. För att bibehålla en fortsatt god service till våra medborgare och
näringsidkare, föreslås taxehöjningarna ske succesivt och ansvarsfullt med hänsyn till
taxorna i jämförbara kommuner.
Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna av att förvaltningen säkerställer att ekonomin är i
balans är självfallet av godo. Utmaningen ligger i att uppnå dem lagstiftade krav som
verksamheten är ålagda och samtidigt vara en attraktiv kommun för medborgare och
näringsliv. På sikt kan det bli nödvändigt med ytterligare höjda taxor.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Konsekvensbeskrivning Samhällsbyggnad
Beslutet skickas till
"[Klicka och skriv - obligatorisk]"

Susanne Jaktlund
t.f. förvaltningschef KoS
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.

En åtgärdsplan för att säkerställa ekonomi i
balans träffar direkt det här målet.

Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.

Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.

Det finns en risk att åtgärder för att prioritera
att ha ekonomin i balans får negativa effekter
för det här målet.

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

43

vingaker.se

5 (9)

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Det finns en risk att åtgärder för att prioritera att ha
ekonomin i balans får negativa effekter för det här
målet.

Det finns en risk att åtgärder för att prioritera att ha
ekonomin i balans får negativa effekter för det här
målet.

"[Klicka och skriv]"

Det finns en risk att åtgärder för att prioritera att ha
ekonomin i balans får negativa effekter för det här
målet.
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Att säkerställa att ekonomin är i balans ger ökad
hållbarhet för konsumtion och produktion.

"[Klicka och skriv]"

Det finns en risk att åtgärder för att prioritera att ha
ekonomin i balans får negativa effekter för det här
målet.

Det finns en risk att åtgärder för att prioritera att ha
ekonomin i balans får negativa effekter för det här
målet.
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☒

Nej ☐

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:
1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?

Beslutet påverkar alla medborgare i Vingåkersbygden.

2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☐ Nej ☒
På vilket sätt? Vad blev resultatet?

3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa,
funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?

En ekonomi i balans skapar förutsättningar för en hållbar ekonomi i
Vingåkersbygden på lång sikt.
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2020-10-20

Sbn §

73 (xx)

SBN 2020/326

Konsekvensbeskrivning och äskande
gällande Samhällsbyggnadsnämndens budgetram
2021
Förslag till beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden
1. Samhällsbyggnadsnämnden äskar 950 tkr i utökad budgetram för bostadsanpassning
från och med 2021.
2. Samhällsbyggnadsnämnden äskar 1 000 tkr i utökad budgetram för planarbete from
2021, och samtidigt minska investeringsbeskrivning vid budgetram 2021 och
överlämna den till kommunstyrelsen.
3. Förvaltningen ska fortsätta sitt arbete med åtgärder utifrån förslaget
Konsekvensbeskrivning vid budgetram 2021 och överlämna den till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämndens ram för 2021 är enligt fullmäktiges beslut 5 715 tkr.
Behovet utifrån uppräkning av löner samt fördyrade overheadkostnader i samband
med omfördelning av kostnader inom Kultur och samhällsbyggnads
förvaltningen, från Kommunstyrelsen till Samhällsbyggnadsnämnden
är 6 785 tkr, vilket gör att det krävs en besparing på 1 070 tkr. Vilket motsvarar 20 %
av nämndens budget.
Utöver dessa uppräkningar finns ett stort behov av en utökad ram för
Bostadsanpassningsbidraget. Insatserna är lagstadgade med liten påverkansmöjlighet
och budgeten har inte räknats upp på många år. Budgeten har sedan 2016 legat
oförändrad på 1 115 tkr och har i genomsnitt uppvisat ett underskott på -1 200 tkr per
år.
Ny redovisningslagstiftning (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning
(LKBR), innebär att plankostnader som idag är budgeterad
som en investering ska flyttas till driftsbudgeten. För samhällsbyggnadsnämnden
innebär det ett behov att föra över 1 mkr från investeringsbudgeten till driftsbudgeten
för att kunna fortsätta den lagstadgade verksamheten med detalj och
översiktsplanering.
Förslag på åtgärder och konsekvenser presenteras i bifogad tjänsteskrivelse,
Konsekvensbeskrivning vid budgetram 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-10-04
Konsekvensbeskrivning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-10-04
Handläggare

Susanne Jaktlund
0151 - 191 46
Susanne.jaktlund@vingaker.se
Diarienummer

SBN 2020/xxx

Konsekvensbeskrivning och äskande gällande
Samhällsbyggnadsnämndens budgetram 2021
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att
1. Äska 950 tkr i utökad budgetram för bostadsanpassningsbidrag from 2021
2. Äska 1000 tkr i utökad budgetram för planarbeten from 2021, och samtidigt
minska investeringsbudgeten med motsvarande belopp.
3. Förvaltningen ska fortsätta sitt arbete med åtgärder utifrån förslaget
Konsekvensbeskrivning vid budgetram 2021 och överlämna den till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämndens ram för 2021 är enligt fullmäktiges beslut 5 715 tkr.
Behovet utifrån uppräkning av löner samt fördyrade overheadkostnader i samband
med omfördelning av kostnader inom Kultur & samhällsbyggnadsförvaltningen, från
Kommunstyrelsen till Samhällsbyggnadsnämnden är 6 785 tkr, vilket gör att det krävs
en besparing på 1 070 tkr. Vilket motsvarar 20 % av nämndens budget.
Utöver dessa uppräkningar finns ett stort behov av en utökad ram för
Bostadsanpassningsbidraget. Insatserna är lagstadgade med liten påverkansmöjlighet
och budgeten har inte räknats upp på många år. Budgeten har sedan 2016 legat
oförändrad på 1 115 tkr och har i genomsnitt uppvisat ett underskott på -1 200 tkr per
år.
Ny redovisningslagstiftning (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning
(LKBR), innebär att plankostnader som idag är budgeterad som en investering ska
flyttas till driftsbudgeten. För samhällsbyggnadsnämnden innebär det ett behov att
föra över 1 mkr från investeringsbudgeten till driftsbudgeten för att kunna fortsätta
den lagstadgade verksamheten med detalj och översiktsplanering.
Förslag på åtgärder och konsekvenser presenteras i bifogad tjänsteskrivelse,
Konsekvensbeskrivning vid budgetram 2021.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av ledningen för kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Förändrat behov av ramar har stämts av med kommunens ekonomichef.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Förvaltningens ståndpunkt
Det är självklart en prioriterad uppgift för förvaltningen att hålla verksamheten inom
de ekonomiska ramarna. Det görs genom ett fortlöpande arbete med åtgärder som
besparingar, effektiviseringar och initiativ som ökar verksamhetens intäkter samtidigt
som kostnaderna hålls nere. Genom föreslagna åtgärder i bifogad
konsekvensbeskrivning, bedömer förvaltningen att besparingar motsvarande löne- och
hyresökningar kan genomföras utan att gällande lagstiftning frångås.
Att göra ytterligare besparingar motsvarande behovet för bostadsanpassningsbidraget
och lagändringen gällande redovisning av planarbete, bedöms orimligt utifrån gällande
lagkrav. Då stora delar av nämndens verksamhetsområde är lagstyrd och
taxefinansierad, finns små möjligheter att omprioritera inom skattefinansierad ram.
Den skattefinansierade verksamheten inom samhällsbyggnad ger positiva
samhällsekonomiska konsekvenser, vilket gör att stora besparingar inom
verksamheten kan påverka kommunens ekonomi negativt på lång sikt.
Ekonomiska konsekvenser
Åtgärdspaketet som är beskrivet i konsekvensbeskrivningen syftar till att säkerställa
en ekonomi i balans.
Utökade ramar för bostadsanpassning och planarbete innebär inte att det uppstår nya
kostnader, men väl att kostnaderna budgeteras korrekt. Båda verksamhetsområdena
ger positiva samhällsekonomiska konsekvenser. Bostadsanpassningen genom minskat
vårdbehov och planarbetet skapar förutsättning för exploatering som möjliggör för
ökat inflyttande till Vingåkersbygden.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Konsekvensbeskrivning vid budgetram 2021
Beslutet skickas till
"[Klicka och skriv - obligatorisk]"
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Ghita Sjösteen
Kultur- och samhällsbyggnadschef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.

En åtgärdsplan för att säkerställa ekonomi i
balans träffar direkt det här målet.

Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.

Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.

Det finns en risk att åtgärder för att prioritera
att ha ekonomin i balans får negativa effekter
för det här målet.

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Det finns en risk att åtgärder för att prioritera att ha
ekonomin i balans får negativa effekter för det här
målet.

Det finns en risk att åtgärder för att prioritera att ha
ekonomin i balans får negativa effekter för det här
målet.

"[Klicka och skriv]"

Det finns en risk att åtgärder för att prioritera att ha
ekonomin i balans får negativa effekter för det här
målet.
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Att säkerställa att ekonomin är i balans ger ökad
hållbarhet för konsumtion och produktion.

"[Klicka och skriv]"

Det finns en risk att åtgärder för att prioritera att ha
ekonomin i balans får negativa effekter för det här
målet.

Det finns en risk att åtgärder för att prioritera att ha
ekonomin i balans får negativa effekter för det här
målet.
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☒

Nej ☐

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:
1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?

Beslutet påverkar alla medborgare i Vingåkersbygden.

2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☐ Nej ☒
På vilket sätt? Vad blev resultatet?

3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa,
funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?

En ekonomi i balans skapar förutsättningar för en hållbar ekonomi i
Vingåkersbygden på lång sikt.
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Konsekvensbeskrivning vid budgetram 2021
RAM 2021
Cirkulär 20:20
Finansen
KS
KoF
Sam
BoU
BoU Gymansiet
SoC
Summa

Avser Justering Justering
Justering Justering
KF § 124 gymnasiet skatter pensioner avskrivningar
PO
576 723
3 650
-266
891
2 555
-105 138
-1 416
-372
-15 806
72
-52
-5 943
266
-38
-226 307
42 314
-892
-872
0
-42 314
0
-220 483
79
-1 221
3 046
0
3 650
-266
-1 000
0

NY RAM
År 2021 År 2022 År 2023
583 553 593 575 608 644
-106 926 -107 293 -107 293
-15 786
-15 786 -15 786
-5 715
-5 715
-5 715
-185 757 -185 757 -185 757
-42 314
-42 314 -42 314
-221 625 -222 404 -223 183
5 430
14 306
28 596

Justeringar avser;
•
•
•
•
•
•

Gymnasiet inklusive individuella programmet och exklusive särgymnasiet är redovisad på
särskild rad
Skatteprognos enligt cirkulär 20:20 och befolkningsprognos med 9 100 invånare år 2021,
9 125 år 2022 samt 9 150 invånare år 2023.
Ökning enligt senaste pensionsskuldsprognos
Ökade avskrivningar i och med att investeringar synnerliga skäl börjar aktiveras.
Dessutom är avskrivningskostnaderna omfördelade från Finansen till nämnderna.
Pensionsomkostnadspålägget (PO) har ökat enligt SKR med knappt 1%.PO totalt
40,15%. Ökningen har legat under finansen, men fördelas nu ut till nämnderna.
Ramen för år 2023 är inte uppräknad avseende bidrag och avgifter under
Kommunstyrelsen.
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Nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden
Nämndens budgetram enligt KF i tkr är: 5715 tkr
Beskrivning av konsekvensen:
Behovet utifrån uppräkning av löner samt fördyrade overheadkostnader i samband med omfördelning av bland
annat lokalkostnader inom Kultur & samhällsbyggnadsförvaltningen, från KS till samhällsbyggnadsnämnden är
6 785 tkr, vilket gör att det krävs en besparing på 1 070 tkr. Vilket motsvarar 20 % procent av nämnden budget.
Utöver dessa uppräkningar finns ett stort behov av en utökad ram för Bostadsanpassningsbidraget. Insatserna
är lagstadgade med liten påverkansmöjlighet och budgeten har inte räknats upp på många år och har dem
senaste fem åren uppvisat minusresultat. Budgeten har under denna tid legat oförändrad på 1115 tkr.
Bostadsanpassningens utfall 2016-2020
2016: - 2000 tkr
2017: - 1000 tkr
2018: - 600 tkr
2019: - 1700 tkr
2020: - 600 tkr (prognos) den låga siffran speglar Coronaeffekten
Från och med 2019 gäller lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). Som en följd av
detta har Rådet för kommunal redovisning (RKR) arbetat fram nya rekommendationer baserade på den nya
lagstiftningen. I LKBR 1:4 stadgas att bokföring och redovisning ska fullgöras på ett sätt som överensstämmer
med god redovisningssed. Under tidigare år har kostnader för detaljplaner redovisats som en investering, dvs
alla utgifter för ett exploateringsprojekt har beräknats som en anläggningstillgång och inte påverkat
driftbudgeten. Något som de nya rekommendationerna inte tillåter. Istället ska alla kostnader som härrör
översiktsplan och detaljplaner redovisas som driftkostnader. För samhällsbyggnadsnämnden innebär det ett
behov att föra över 1 mkr från investeringsbudgeten till driftsbudgeten för att kunna fortsätta den lagstadgade
verksamheten med detalj och översiktsplanering.
Förslag på åtgärder
Ett förslag på uppgraderade taxor som omfattar hela verksamhetens overheadkostnad är på väg upp i
samhällsbyggnadsnämnden. Byggtaxorna omfattar mer än indexuppräkning varvid dessa går vidare för beslut i
KS och KF. Antas taxeförslagen så innebär det att stora delar av dem idag skattefinansierade kostnaderna blir
avgiftsfinansierad i enlighet med SKRs råd för framräkning av taxa. Det innebär då att skattekollektivet gör
motsvarande besparing vilket medför minskad ram på kommunstyrelsen, där lokalkostnaderna ligger
budgeterade idag. För att bibehålla en fortsatt god service till våra medborgare och näringsidkare, föreslås
taxehöjningarna ske succesivt och ansvarsfullt med hänsyn till taxorna i jämförbara kommuner. Åtgärder
behöver också vidtas för att få ner verksamhetens overheadkostnader löpande fram till 2023.
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Förutom timtaxornas storlek är antalet fakturerade timmar per årsarbetstid, en parameter som påverkar det
ekonomiska resultatet. Miljöenheten har haft stora utmaningar med allt för stor personalomsättning, vilket gett
höga introduktionskostnader. Kommunen har varit en bra plantskola för nyexaminerade miljöinspektörer som
snabbt gått vidare till andra uppdrag. För att bibehålla kompetenta och engagerade medarbetare föreslås en
personalsatsning där erfarna inspektörer lockas att stanna kvar i Vingåkersbygden. Genom utvecklad
samverkan med andra kommuner kan även enhetens kompetensutveckling effektiviseras och sårbarheten
minska. Fortsatt satsning på digitalisering underlätta ärendeprocessen och ger också ökade intäkter då fler
ärenden kan hanteras.
Projektet ökat bostadsbyggande tillsammans med en offensiv strategi för landsbygdsutveckling, ger en bra
grund för fler nyproduktioner och etableringar i Vingåkersbygden. Genom att satsa på kommunikation kring
planarbetet och pågående byggprojekt, skapas en nyfikenhet som stimulerarar till fler byggprojekt med ökade
intäkter till följd.
Ovannämnda åtgärder tillsammans med en allmän återhållsamhet förväntas täcka utebliven löne- &
hyreskompensation.
Ej utökade ramar för bostadsanpassning och den nya redovisningslagstiftningen innebär att nämnden måste ta
bort lagstiftad skattefinansierad verksamhet och åtgärder. Alternativt fortsätta uppvisa negativt resultat. Då
stora delar av nämndens verksamhetsområde är taxefinansierad, finns små möjligheter att omprioritera inom
skattefinansierad ram. Bostadsanpassningen har positiva samhällsekonomiska konsekvenser då alternativet är
att den boende har vårdplats inom socialnämndens verksamhetsområde. Även planarbetet ger positiva
samhällsekonomiska konsekvenser då arbetet är en förutsättning för exploatering som möjliggör för ökat
inflyttande till Vingåkersbygden. Enligt beräkningar från Statisticon så visar att om pågående och planerade
planer genom förs som idag ligger i pipen, medför detta en intäktsökning år 2029 med 30,16 mkr jämfört med
intäkterna 2019. Vilket motsvarar en ökning med 464 personer. Om pågående och planerade planer istället inte
beslutas, beräknas en minskad skatteintäkt med 37,44 mkr jämfört med intäkterna 2019. Detta innebär en
minskning av invånarantal med 576 personer.

Sammanställning av drift ovan:

Verksamhet
Samhällsbyggnad

2021
Behov
tkr
763

Bostadsanpassning 950
Planarbete

1000

Åtgärder/
Besparing
Höjda taxor,
digitalisering,
kommunikation

2022
Behov
tkr
152

Åtgärder/
besparing
Höjda taxor,
digitalisering,
kommunikation,
personalsatsning

2023
Behov
tkr
155

Åtgärder/
besparing
Höjda taxor,
digitalisering,
kommunikation,
personalsatsning,
minskade OHkostnader

Opåverkbar
(besparing 250 tkr)
Omfördelning av
medel från
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investering till drift
(SBN/KS)
Totalt
Netto

2963

152

155
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Mall framtida investeringar
Nämndens investeringsram enligt KF i tkr är:
OBS! Vid eventuell begäran om utökad investeringsram ska investeringskalkyl bifogas. Se
Investeringspolicy och riktlinjer för investeringar på Rankan/Ledningsstöd/Ekonomi/Investeringar.
Investering utöver
KF´s fastställd
investeringsram

Planerad
resursåtgång
2021 (tkr)

Planerad
resursåtgång
2022 (tkr)

Planerad
resursåtgång
2023 (tkr)

Påverkan
driftbudget,
+/- tkr/år

1
2
3

Datum: 2020-10-04
Namn: Susanne Jaktlund
Nämnd/Förvaltning/Område: SBN/KoS
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2020-10-20

Sbn §

74 (xx)
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Samråd – detaljplan för Säfstaholms slott och
slottsområde
Förslag till beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att detaljplanen för slottsområdet går ut på
samråd.
Sammanfattning av ärendet
Planförslaget för Säfstaholms slott och slottsområde med omgivning har nu förberetts
för samråd. Samrådet är tänkt att hållas 3-30 november.
Syftet med detaljplanen bygger på viljan att forma en levande/befolkad park som
tillför nya värden till Vingåker och samtidigt framhäver det kulturhistoriska arvet
kring Säfstaholms slott, slottsparken och orangeriet. Vidare ska planen möjliggöra
byggandet av bostäder i ett central läge av Vingåker med närhet till service och
rekreation. Syftet är även att se till framtida utveckling av Vingåkers centralort och
inkludera en utveckling av både Henalavägen och Bondegatan vilka har potential att
bli viktiga huvudstråk. Slottsområdet omfattas idag inte av någon detaljplan och därför
har det bedömts finnas ett behov av att planlägga området för att bevara det
kulturhistoriska arvet och samtidigt möjliggöra en utveckling inför framtiden.
Fastigheterna norr om Vingåkersån (Åsen 2:6 och 2:8) omfattas inte heller av någon
detaljplan. Här prövas möjligheten att komplettera med nya bostäder och anläggande
av en park längsmed ån. Planavtal finns med Tegelstaden Bygg AB som äger
fastigheterna.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-10-09
Behovsbedömning
Planbeskrivning
Plankarta

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-10-09
Handläggare

Olle Söderström
0151 – 193 44
olle.soderstrom@vingaker.se
Diarienummer

UN 2016/231

Tjänsteutlåtande
Samråd – detaljplan för Säfstaholms slott och slottsområde
Förslag till beslut
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att besluta:
•

Att detaljplan för slottsområdet går ut på samråd

Sammanfattning av ärendet
Planförslaget för Säfstaholms slott och slottsmoråde med omgivning har nu förberetts
för samråd. Samrådet är tänkt att hållas 3-30 november.
Ärendets beredning
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen har handlagt förslaget med samråd från
tekniska enheten.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Syftet med detaljplanen bygger på viljan att forma en levande/befolkad park som
tillför nya värden till Vingåker och samtidigt framhäver det kulturhistoriska arvet
kring Säfstaholms slott, slottsparken och orangeriet.
Vidare ska planen möjliggöra byggandet av bostäder i ett central läge av Vingåker
med närhet till service och rekreation. Syftet är även att se till framtida utveckling av
Vingåkers centralort och inkludera en utveckling av både Henalavägen och
Bondegatan vilka har potential att bli viktiga huvudstråk.
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Slottsområdet omfattas idag inte av någon detaljplan och därför har det bedömts finnas
ett behov av att planlägga området för att bevara det kulturhistoriska arvet och
samtidigt möjliggöra en utveckling inför framtiden.
Fastigheterna norr om Vingåkersån(Åsen 2:6 och 2:8) omfattas inte heller av någon
detaljplan. Här prövas möjligheten att komplettera med nya bostäder och anläggande
av en park längsmed ån. Planavtal finns med Tegelstaden Bygg AB som äger
fastigheterna.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen bedömer att planförslaget är redo för samråd.
Ekonomiska konsekvenser
Samrådet i sig innebär kostnader för att ta fram presentationsmaterial. Det kommer
främst röra sig om utskrift av planscher och annonsering. I övrigt kommer en stor del
av samrådet ske digitalt.
Den totala kostnaden för detaljplanen ligger i dagens läge på ca 1.8 miljoner kr. Den
del av kostnaden som berör fastigheten Åsen 2:6 och 2:8 samt 15% av kostnaden för
utredningar gällande övriga planområdet kommer Tegelstaden Bygg AB stå för enligt
gällande planavtal.
Kostnader kan tillkomma för ytterligare utredningar som bedöms nödvändiga under
samrådet samt kostnader för konsulttjänster i upprättandet av granskningshandlingar
samt antagandehandlingar.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet

Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.

Ett samråd är en möjlighet för barn och unga
att delta i en demokratisk process och
påverka sin närmiljö. Samrådet bedöms få en
samlande och inkluderande effekt för barn
och unga.

Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

Då detaljplanen har ett stort allmänt intresse
kommer samrådet rikta sig till alla invånare i
Vingåkers kommun. Samrådet bedöms få en
samlande och inkluderande effekt för boende
och verksamma på landsbyggden.
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Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.

Se bilaga Agenda 2030.

69

vingaker.se

5 (10)

Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Samrådet bedöms få en samlande och inkluderande
effekt för alla invånare i kommunen.

70

vingaker.se

6 (10)

Samrådet ger en möjlighet att delta i en demokratisk
process vilket bedöms vara possitivt ur ett
utbildningsperspektiv.

Samrådet bedöms få en samlande och inkluderande
effekt för alla invånare i kommunen.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.
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Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Samrådet bedöms få en samlande och inkluderande
effekt för alla invånare i kommunen.

Samrådet ger möjlighet att delta i en demokratisk
process och bedöms få en samlande och
inkluderande effekt för alla invånare i kommunen.
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Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.
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Samrådet bedöms få en samlande och inkluderande
effekt för alla invånare i kommunen.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☒

Nej ☐

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:
1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?

Då det är ett viktigt och centralt område som detaljplaneras påverkas alla
kommunens invånare.

2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☐ Nej ☒
På vilket sätt? Vad blev resultatet?

Nej ingen dialog har förts med barn och unga i planläggningen av området.

3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa,
funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?

Samrådet blir en möjlighet för alla barn och ungdomar att uttrycka sina åsikter
om detaljplanen.

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?

Samrådet blir en möjlighet att hämta in åsikter från barn och unga.
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Datum

Dnr

2019-12-19

UN 2016/231

Behovsbedömning av detaljplan för Sävstaholm 13:6,
Åsen 2:6, Orangeriet 1-5 och Bielke 1 m.fl.

Kartorna pekar ungefärligt ut området

Utgångsläget
Planförslaget

Planområdet avses omfatta; Åsen 2:8 och 2:6, Sävstaholm 13:8, 13:7
och 13:6, Orangeriet 1-5, Bielke 1, samt delar av Åsen 9:1,
Sävstaholm 2:325 och 2:200, Trädgården 26 och Orangeriet 15.
Det övergripande syftet med detaljplanen bygger på kommunens vilja
att forma en levande/befolkad park som tillför nya värden i Vingåker
och som samtidigt framhäver redan existerande strukturer och
funktioner (av betydelse för den historiska kontinuiteten). Säfstaholms
slott med slottspark har potential att bli ett än mer utarbetat och
beständigt besöksmål i Vingåker. I pågående invändiga renovering av
slottet märks att inspiration hämtats från kulturhus där kulturella
aktiviteter samordnas.
En viktig del i detaljplanearbetet är att långsiktigt säkerställa
möjligheten att uppleva Säfstaholms historiska värden – slottet och
slottsparkens olika utbyggnadsstadier ska vara tydligt avläsbara.
Under omgestaltningen av Säfstaholms slott och slottspark 1797 1817 användes den engelska landskapsparkens ideal som inspiration.
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Stilen, som präglas av lummig grönska och mjuka naturliga former,
spreds till Sverige och andra länder under främst 1700-talet.
Slottsparkens gestaltning föreslås även fortsättningsvis utgöras av en
bas baserad på estetiken och känslan i denna parkanläggningsstil. För
att synliggöra parkens historia föreslås även rester i parken, från den
regelbundna franska stilen med barockens ideal, få finnas kvar. Dessa
rester i form av mer fyrkantiga former, skapade av raka
promenadvägar, bildar en intressant kontrast till de mer
naturanpassade formerna i parken. Med mindre justeringar i
exempelvis promenadvägarnas sträckningar, samt förändringar i
parkens vegetation, kan en tydligare återknytning till parkens historia
upprättas och med nya kontrasterande tillägg (i form av exempelvis
nya parkbyggnader) kan upplevelsen av parkens karaktär förstärkas.
Den nya detaljplanen ska även möjliggöra nya användningsområden
inom parken och i dess närhet. Planläggningen innebär att nya
byggrätter (i form av bostadshus, parkbyggnader samt broar) tillförs.
Tre delområden med nya bostadshus avses preliminärt prövas (inom
Åsen 2:6, Bielke 1, samt inom det nordöstra hörnet av Sävstaholm
13:6), även befintliga byggrätter mellan orangeriet och Bondegatan
avses ses över. En översyn görs även vad gäller de trafikytor som
planområdet omfattar.
Planområdet ingår i det i översiktsplanen utpekade området för
strategisk utveckling, omfattande Vingåker tätort.
Befintliga förhållanden

Planområdet består av sedan tidigare exploaterad mark respektive
parkmark. Se avsnittet angående landskapsbild.

Har alternativa lösningar och
placeringar beaktats?

Utvärderingar har utförts av olika lösningar/placeringar vad gäller de
nya byggrätter som tillförs inom planområdet. Detta med beaktande av
bevarandevärda/historiska siktlinjer, kulturmiljövärden, terrängens
förutsättningar samt framtagen naturvärdesinventering och
trädinventering (Ekologigruppen, 2019-12-06 respektive 2018-10-29).
Ytterligare anpassningar förutses behöva göras under utarbetandet av
pågående och föreslagna utredningar.

Behovsbedömning
Leder planen till att
påverkan sker?

JA / NEJ / ej
relevant

Måluppfyllelse - strider planen 1. Nej
mot:
2. Nej (vidare
1. Gällande planer och
avvägningar
program
och
2. Miljömål
analyser
3. Riksintressen
krävs)
3. Nej

Beskrivning/kommentar

1.
Behovet av en ny detaljplan har, i samband med
diskussioner vad gäller bevarande och utveckling inom
slottsområdet, uppstått då parken (fastigheterna Sävstaholm
13:6, 13:7, 13:8, 2:200 och 2:325) ej omfattas av någon
detaljplan. Endast en liten del av Sävstaholm 13:6, mot
Ringvägen, är planlagd som park (detaljplanen
Sävstaholmsparken 1:9 m.fl, från 1985). En ny detaljplan
med tillhörande gestaltningsprogram, som inkluderar
intilliggande områden viktiga för helhetsupplevelsen av
parken och dess historia, anses vara väsentligt för att forma
en sammanhängande vision för områdets utveckling (som
sedan kan ske i etapper).
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Inom parken avses framförallt mindre justeringar och tillägg
prövas som syftar till att skapa en tydligare återknytning till
parkens historia, samt kontrasterande tillägg (i form av
exempelvis nya parkbyggnader) som syftar till att förstärka
upplevelsen av parken. I den nordöstra delen av
Sävstaholm 13:6 avses komplettering med nya bostadshus
prövas.
Fastigheterna norr om Vingåkersån (Åsen 2:6 och 2:8, samt
del av Åsen 9:1) omfattas inte heller av någon/några
detaljplaner. Här avses, inom planarbetet, möjligheten att
komplettera med nya bostäder och anläggande av en park
längs ån prövas.
Söder om parken ingår ett avsnitt av Bondegatan (del av
Sävstaholm 2:325) i planområdet.
Vägavsnittet/gatusektionen avses ses över och kopplingen
mellan parken och de gamla odlingsmarkerna söder om
Bondegatan ska förbättras (det bevarade
Sävstaholmsäppelträdet står på en plats som ingick i den
stora köksträdgården intill orangeriet under 1800-talet).
Fem olika detaljplaner/ändringsplaner berör den del av
planområdet som återfinns söder om Bondegatan. Mellan
det gamla orangeriet och Bondegatan finns befintliga
byggrätter för bostadsändamål (i detaljplan med utgången
genomförandetid) som avses ses över. Marken söder om
fastigheterna Orangeriet 1-5 (det vill säga del av fastigheten
Sävstaholm 2:325 respektive 2:200) avses bevaras som
parkmark, här finns gamla ädellövträd med höga
naturvärden. Mindre justeringar planeras vad gäller gångoch cykelvägssträckningar etcetera.
Inom Bielke 1, som omfattas av detaljplan, återfinns idag en
bensinstation. Fastigheten har inkluderats i detaljplanen för
att kunna ta ett bättre helhetsgrepp om korsningen
Bondegatan – Ringvägen, samt för att utreda andra möjliga
användningar (såsom bostadsändamål och förbättrade ytor
för oskyddade trafikanter).
Ingen av de berörda detaljplanerna har en genomförandetid
som ej gått ut.
2.
Som regionala miljömål i Södermanlands län gäller de
nationella miljökvalitetsmålen med tillhörande preciseringar
och etappmål som regeringen har beslutat om.
Utgångspunkten för det kommunala miljömålsarbetet är
framtaget Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö 2015 –
2020. Detaljplanen bedöms översiktligt ej påverka
berörda/applicerbara nationella miljökvalitetsmål negativt, ej
heller motverka/försvåra åtgärdsarbetet inom länet.
Planområdets lokalisering inom tätorten gör att befintliga
strukturer kan återanvändas/användas mer effektivt och
förflyttningar med gång- och cykel samt kollektivtrafik
gynnas (Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd
miljö). Ett antal frågor behöver dock, under planarbetet,
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belysas extra för att säkerställa att miljökvalitetsmålet God
bebyggd miljö inte påverkas negativt. Det gäller framförallt
frågor avseende;
Hälsa och säkerhet (eventuella buller/ljudstörningar
både från trafik och från evenemang såsom konserter i
parken behöver utredas, likaså de geotekniska
förhållandena).
Natur- och grönområden (det vill säga att de
grönområden som avses säkerställas och
vidareutvecklas i planområdet fortsatt kan nyttjas av
allmänheten i stort med hög grad av tillgänglighet och
bevarande av värden, trots tillkomst av nya bostäder
inom och intill parken och dess strandskyddsområden).
Kulturvärden (det vill säga att ”hitta rätt” i
avvägningarna mellan utveckling och hänsyn till det
kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i
landskapet).
I Vingåker finns en kommunal energi- och miljöplan för
perioden 2012-2014. Planen bedöms fortfarande gälla då
den ej upphävts eller ersatts med en ny. Energi- och
miljöplanen är uppbyggd kring de av riksdagen antagna 16
nationella miljökvalitetsmålen, nedbrutna till Vingåkers
lokala förutsättningar. Nedan ges exempel på i planen
inskrivna åtgärder som formulerats för de lokala målen:
Genomföra energi- och klimatprojekt i skolan.
De kommunala fastighetsbolagen upphandlar
miljömärkt, alternativt förnyelsebar, el.
Arbeta för energieffektiva fastigheter, framför allt vid
ombyggnad och renovering.
Där kommunen äger marken ska krav på fossilfria
uppvärmningssystem och energieffektivitet skrivas in i
markanvisningsavtalet.
Fortsatt arbete för att behålla och om möjligt utöka
buss- och regionaltågstrafiken.
Ökad tillgänglighet med cykel - kommunen ska
tillhandahålla bra gång- och cykelvägar i tätorterna och
även mellan orterna om förutsättningar finns. (ÖP s.16).
Genomföra utredning och vid behov åtgärda förorenade
områden.
Många av åtgärderna kan härledas till detaljplanens
genomförandefas. Dock kan det konstateras att detaljplanen
avser bidra till en utveckling med förnyelsebar och
energieffektiv energianvändning, samt med hållbara, säkra
och effektiva transporter med ett ökat underlag för kollektivt
resande.
3.
Planområdet omfattas ej av några riksintresseområden.
Finns mellankommunala
intressen?
Påverkas landskapsbild
negativt?
•
In- och utblickar
•
Historiska samband

Nej
Nej (vidare
utredningar
krävs)

Planområdet består till största del av parkmark
(slottsparken) med stora, klippta gräsytor, träd i olika
grupperingar och själva slottsbyggnaden som dominerande
inslag. Från infarten till Vingåker österifrån (via Bondegatan)
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kan parken upplevas först efter att skogspartiet inom
Sävstaholm 13:8 m.fl. passerats. Den historiska siktlinjen
mellan slottet och åkermarken i öster föreslås återupprättas
genom gallring.
Andra inslag som kan kräva förändringar i grönstrukturen
och som kan påverka landskapsbilden är eventuell ställplats
(för husbilar) i naturmarken i planområdets nordöstra del, ny
infartsväg från Bondegatan längs befintligt dike, ny
bostadsbebyggelse och byggrätter för nya parkbyggnader.
Tillkommande växtlighet avses generellt anpassas så att
siktlinjer och gröna rum i planområdet kan bibehållas. Lägre
växtlighet i form av buskage kan rama in ytor och skapa
naturliga avgränsningar mellan funktioner. Vid fällning av
och komplettering med nya träd, samt vid återplantering av
gamla träd, ska särskild kompetens rådfrågas.
En naturvärdesinventering samt en trädinventering har
genomförts. Resultaten av inventeringarna har påverkat
omvandlingsidéerna och krävt justeringar för att gynna
biologisk mångfald i området.
Förutom de åtgärdsförslag som ingår i trädinventeringen
avses en skötselplan, för parkområdet i stort, tas fram under
detaljplanearbetet. I denna ska det redovisas hur
planområdets ytor och vegetation långsiktigt ska skötas.
Några särskilda kulturmiljövärden (kulturmiljöklassning)
finns ej registrerade inom planområdet.
Detaljplanen bedöms ej negativt påverka de historiska
samband som finns mellan Säfstaholms slott, orangeriet och
Säfstaholms gård (utanför planområdet). Till gården består
den visuella och fysiska kopplingen i landskapet framförallt
av den väg och allé som förbinder slottet med gården.
Mellan Orangeriet och slottet föreslås sambandet förtydligas
genom avvikande markbeläggning i Bondegatan (där två
befintliga gångstråk möts på varsin sida av gatan), samt
genom att ge parkområdet mellan Bondegatan och
Sävstaholmsäppelträdet en mer bearbetad gestaltning. Nya
byggrätter (för parkbyggnader och bostäder) anses kunna
anpassas efter parkens kulturhistoriska och
landskapsmässiga värden, det vill säga efter viktiga siktlinjer
och efter befintlig bebyggelses riktningar och volymspel. Det
blir dock viktigt att under detaljplanearbetet tydligt definiera
bärande gestaltningsprinciper för de nya inslagen i och intill
parken.
Som stöd för fortsatta avvägningar gentemot områdets
kulturmiljövärden ska en kulturmiljöanalys tas fram av
anlitad bebyggelseantikvarie.
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Påverkas naturmiljö/naturvård
negativt?
•
Riksintresse för
naturvård
•
Natura 2000-område
•
Naturreservat
/naturskydd
•
Strandskydd
•
Rödlistade arter
•
Annan värdefull natur
•
Biotopskydd

Nej (vidare
utredningar
krävs)

Planområdet omfattas ej av riksintresse för naturvård eller
av andra skyddsområden (förutom strandskydd).
Vingåkersåns strandskyddsområde sträcker sig 100 meter
från strandlinjen. Även områdets dammar och diket i öster
omfattas av 100 meter strandskydd. Samtliga
skyddsområden kommer att utvärderas inom
detaljplanearbetet. En preliminär och övergripande
bedömning är att berörda områden anses rymma höga
respektive potentiellt höga värden av betydelse för
strandskyddets syfte avseende att långsiktigt säkra
allmänhetens tillgång till strandområden.
Ny bebyggelse och nya anläggningar som avses prövas i
detaljplanen kommer att ligga inom strandskyddat område,
men med nuvarande parkmark och tilltänkt å-park (längs
Vingåkersåns norra strand) anses tillkommande bebyggelse
bli väl avskild från områdena närmast berörda strandlinjer
(MB 7 kap § 18 c 1-2p). I avsnittet nedan, angående
friluftsliv, beskrivs hur berörda strandskyddsområden
används/ser ut idag.
En mer utförlig analys och motivering för ett eventuellt
upphävande av strandskyddet i vissa, väl avgränsade delar
med planerade byggrätter (kompletterat med
kartor/ortofoton över samt bilder från omgivning), kommer
att infogas i planbeskrivningen till detaljplanesamrådet.
En naturvärdesinventering (Ekologigruppen, 2019-12-06)
samt en inventering av värdefulla, skyddsvärda och särskilt
skyddsvärda träd (Ekologigruppen, 2018-10-29) har
genomförts. Respektive inventering rymmer förslag på
anpassningar och åtgärder.
Under naturvärdesinventeringen avgränsades totalt 14
naturvärdesobjekt; fem objekt med höga värden
(naturvärdesklass 2) urskildes, fyra objekt bedömdes ha
påtagliga värden (naturvärdesklass 3), och fem objekt
bedömdes ha visst värde (naturvärdesklass 4).
Tre av objekten med högt naturvärde (naturvärdesklass 2)
utgörs av parkmiljöer med stora förekomster av gamla
ädellövträd och god förekomst av naturvårdsarter. Ett objekt
utgörs av en flerskiktad triviallövskog med stort inslag av
död ved av olika trädslag. Även Vingåkersån bedömdes ha
högt naturvärde. Ån är delvis uträtad och omgiven av
buskage och strödda triviallövträd. Bottnen är stenig-grusig
och den fridlysta och rödlistade arten tjockskalig
målarmussla är funnen ett hundratal meter uppströms och
har, i en riktad inventering (Ekologigruppen, 2019-09-03),
konstaterats förekomma inom utredningsområdet.
Objekt med påtagliga värden (naturvärdesklass 3) utgörs av
dammarna i slottsparken och en sluten fuktig triviallövskog
med inslag av grova pilar och enstaka rödlistade arter.
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De objekt som bedömdes ha visst naturvärde
(naturvärdesklass 4) är miljöer som är påverkade av olika
verksamheter, en före detta handelsträdgård, ett
kolonilottsområde och tidigare åkermark.
I området påträffades 33 naturvårdsarter i samband med
naturvärdesinventeringen. Av dessa 33 arter omfattas fyra
arter (kungsfiskare, idegran, kattmynta och liljekonvalj) av
artskyddsförordningen och är således lagskyddade. 14
rödlistade arter noterades av vilka ett flertal är kopplade till
gamla träd och död ved.
Naturvärdena i området är främst kopplade till de gamla
träden och rekommendationen är att så långt som möjligt
spara träd med hög ålder.

Karta över naturvärdesobjekt inom utredningsområdet.
De stora parkområdena, med god förekomst av gamla
ädellövträd som finns i slottsområdet och i de närliggande
miljöerna, skapar enligt Ekologigruppen tillsammans ett
landskapsobjekt som sammantaget bedöms ha ett samlat
högre naturvärde än de ingående naturvärdesobjekten.
Bedömningen är att landskapsobjektet som utgörs av

82

slottsparken, dammarna, orangeriparken, ekskogen och
strandkanten mot Vingåkersån har högsta naturvärde
(objekt 2, 3, 4, 10, 11 och 12, samt delar av 5). Den
varierade miljön med inslag av värdeelement som dammar
och åbrinkar bidrar enligt Ekologigruppen till
landskapsobjektets värde.
Lövskogarna i utredningsområdets östra del, på båda sidor
om Vingåkersån, utgör ett andra landskapsobjekt i området.
I dessa lövskogar är marken till stor del fuktig och
näringsrik, och de ingående naturvärdesobjekten utgör
lämpliga livsmiljöer för svampar och insekter. Två rödlistade
svampar förekommer inom detta landskapsobjekt, och de
bedöms i utredningen ha viss potential att sprida sig inom
området.
Ny bebyggelse och nya anläggningar som avses prövas i
detaljplanen kommer att anpassas efter
naturvärdesinventeringens respektive trädinventeringens
förslag till åtgärder (för att minimera planens påverkan på
den biologiska mångfalden). Åtgärderna handlar om att:
Bevara områden med högt naturvärde (klass 2). För att
gynna biologisk mångfald i området rekommenderas att
naturvärdesobjekt som har högt naturvärde undantas
från eventuell exploatering.
Ta stor hänsyn till områden med påtagligt naturvärde
(klass 3). Rekommendationen är att dessa områden
sparas i så stor utsträckning som möjligt. Vid eventuell,
försiktig exploatering behöver, enligt Ekologigruppen,
värdefulla träd och strukturer pekas ut och sparas. För
att områdets värden inte ska gå förlorade krävs att
både gamla och unga träd sparas.
Beakta ekosystemtjänster i planeringen och
gestaltningen. Då naturmark tas i anspråk minskas
utrymmet för ekosystemtjänster (främst tjänsten
biologisk mångfald) på lokal nivå. För att minska
påverkan på den biologiska mångfalden lyfter
Ekologigruppen fram att gestaltning av hus och deras
närområden med nyttjande av verktyget grönytefaktor
(GYF) kan ge förutsättningar för bevarande av och
tillhandahållande av nya ekosystemtjänster i området.
Detta kan till exempel ske genom gröna biotoptak,
utformning av gårdar med biotopträdgårdar,
värdeskapade växtlighet och småmiljöer för insekter
och groddjur i stödmurar, lekmaterial och andra
landskapselement.
Visa hänsyn i områden med rödlistade arter och
naturvårdsarter med mycket högt indikatorvärde.
Förekomster av rödlistade arter och arter med högsta
indikatorvärde ska i möjligaste mån skyddas från
exploatering och hänsyn ska tas till förekoms- terna vid
skötsel av området. Rödlistade arter förekommer på
flera träd runt Säfstaholms slott. Träd påvuxna med
rödlistade arter avses skyddas från avverkning så att
dessa arter kan fortleva i området.
Bevara värdefulla träd i samband med förändrad
markanvändning i området. Ny bebyggelse ska
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-

Påverkas möjligheter till
rekreation och friluftsliv
negativt?
•
Riksintresse för friluftsliv
•
Befolkning
•
Grönstruktur

Nej

anpassas så att värdefulla ädellövträd i möjligaste mån
sparas och skyddas i detaljplanen. Kompaktering av
jorden under trädens kronor under byggtiden ska
undvikas.
Vid planering för ny bebyggelse bör spridningssamband
i området utredas. Det är viktigt att säkerställa framtida
spridningssamband för arter knutna till ädellövträd i
området.
Säkerställ fortsatt förekomst av naturvårdsarter med
liten förekomst i kommunen. Vid inventeringen
noterades två rödlistade lavarter med sina första
rapporterade fynd från kommunen. Dessa arter är enligt
Ekologigruppen särskilt intressanta att bevara då
förekomsten vid Säfstaholm är den enda kända
förekomsten i kommunen.

Planområdet omfattas ej av riksintresse för friluftsliv men
består i huvudsak av tidigare exploaterad mark samt
iordningställd parkmark. Stora ytor finns således för olika
former av rekreation såsom lek, promenader och picknick.
En målsättning med planarbetet är att, genom addering av
nya inslag, främja en än mer levande/befolkad park.
Exempel på sådana inslag är:
Nya bostäder.
Iordningställande av parkmark längs Vingåkersåns
norra strand med iordningställda ytor för picknick/
grillning och umgänge. Tillfälliga angöringsplatser/sol-/
utkiksbryggor föreslås också anläggas.
Eventuell utformning av ställplats för husbilar i
planområdets nordöstra hörn (söder om Vingåkersån
och öster om diket).
Byggrätter för två nya gång- och cykelbroar (den ena
placeras i samma läge där en bro tidigare funnits).
Genom en ny föreslagen gångväg förstärks
upplevelsen av parkrummet intill Bondegatan och den
östra dammen. Gångvägen leder över en ny bro över
en smal del av dammen i detta läge. Mindre roddbåtar/
trampbåtar för uthyrning kan ge besökare nya
upplevelser i/av parken.
I och med föreslagen ny bebyggelse i den nordöstra
delen av slottsparken, ny gångväg, ny körbar väg och
mer gallrad naturmark lyfts befintligt dike tydligare fram.
Genom en mer bearbetad gestaltning av dikets kanter
(exempelvis genom planteringar och stensättning) kan
dikesstråket, förutom att vara en viktig del i områdets
system för dagvattenhantering, utgöra ett mer rekreativt
värde i parken.
En utbyggnad av bostäder inom och intill slottsparken
innebär inte någon större ytmässig minskning av idag
allmänt tillgängliga ytor. Dock kan förändrad markanvändning (från tex odlingslotter till en mer permanent/
iordningställd/privatiserande markanvändning som bostadsändamål) förändra upplevelsen av allmän tillgänglighet.
Detta är något som behöver utredas vidare under
planarbetet och i hantering av strandskyddsområdena.
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Delområdet norr om Vingåkersån är idag ianspråktaget av
Ekholmens handelsträdgård (verksamheten har dock lagts
ned och fastigheten sålts). Ytorna runt befintliga hus och
växthus har använts för bland annat uppställning av redskap
och växter. Närmast vattnet är marken svårtillgänglig på
grund av sly/växtlighet, stängsel och staket.
Ytan för de tilltänkta bostäderna i den nordöstra delen av
slottsparken används idag för odlingslotter som en förening
administrerar. Ytan kan därmed i sin helhet ej anses vara
allmänt tillgänglig idag. Via en stig går det dock att passera
genom området. Lotterna/odlingarna upplevs vara
uppbyggda utifrån enskilda intressen och bedöms ej bidra
till gestaltningen av parken som helhet.
Fastigheten Bielke 1, med nuvarande bensinstation, kan
idag beträdas fritt runt byggnaderna. Det är alltså möjligt att
ta en genväg genom fastigheten men några iordningställda
vistelseytor finns ej. En eventuell ändrad markanvändning
från bensinstation till bostadsändamål (intill befintlig
bebyggelse längs Ringvägen) och till ett mindre entrétorg
(längs Bondegatan) bedöms ej behöva innebära en ökad
privatisering av fastigheten. Förutsättningarna för befintlig
verksamhet kommer att utredas vidare under
planprocessen.
Ytan mellan det gamla orangeriet och Bondegatan är öppen
med klippt gräs och höga träd. Några tydliga avgränsningar
mot gaturummen finns ej. Ytan är svår att uppfatta som en
historisk del av slottsparken, istället upplevs den som
orangeribyggnadens förgårdsmark. Inom ytan finns sedan
tidigare byggrätter för två mindre, fristående bostadshus.
Ytans redan privata karaktär kan bedömas som lämplig för
tillkomst av ytterligare bostadshus, dock behöver
byggrätterna i samband med denna planprocess utvärderas
(genomförandetiden har gått ut) utifrån landskapsbild och
kulturhistoriska värden.
Sammanfattningsvis bedöms stora gemensamma ytor inom
planområdet kunna bibehållas och samutnyttjas av boende
och besökare. Till de bostadstyper som avses prövas
(stadsvillor och radhus samt eventuellt mindre
flerbostadshus) ska endast mindre/smala privata zoner, som
underordnar sig den allmänna platsmarken, tillåtas.
Karaktären ska vara hus i park med grönytor som mer eller
mindre ”flyter” fram mellan husen. Kvarteren ska vara
genomsläppliga och möjliggöra för utblickar.
Påverkas kulturmiljö/kulturarv
negativt?
•
Riksintresse för
kulturmiljö
•
Fornminne
•
Byggnadsminne
•
Kulturmiljövård
•
Annan värdefull
kulturmiljö

Nej (vidare
utredningar
krävs)

Planområdet omfattas ej av riksintresse för kulturmiljövård
och inga byggnadsminnen återfinns inom eller intill
planområdet. Dock finns kulturhistoriskt intressanta objekt
dokumenterade i Riksantikvarieämbetets tjänst Fornsök
(http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html). Själva
slottet och orangeriet har registrerats som lämningstypen
Byggnad annan (avser byggnad av stort kulturhistoriskt
värde, ej lagskydd) och med den antikvariska bedömningen
Övrig kulturhistorisk lämning (som enligt rådande praxis vid
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registreringstillfället inte utgör fast fornlämning men som
ändå anses ha ett antikvariskt värde).
Sävstaholmsäppelträdet (stamträd för Sävstaholmsäpplen)
är registrerat som Naturföremål/-bildning med tradition och
med den antikvariska bedömningen Övrig kulturhistorisk
lämning. Trädet är fridlyst.
Upplevelsen av både de regelbundna franska inslagen (med
barockens ideal) i parken samt de mer
böljande/naturanpassade inslagen (från den engelska
landskapsparkens ideal som spreds till Sverige under främst
1700-talet) bedöms kunna tåla olika typer av nya tillägg
inom planområdet. Detta med beaktande av att parken och
slottet historiskt genomgått både reduceringar och stora
förändringar under olika perioder. Föreslagna nya tillägg kan
gestaltningsmässigt både anpassas stilmässigt samt utgöra
mer moderna kontraster för att framhäva befintliga värden
från olika epoker. I kommande gestaltningsprogram och
detaljplan avses viktiga gestaltningsprinciper fastställas.
Påverkas omgivande miljö
negativt?
•
Mark
•
Luft
•
Vatten
•
Klimat

Motverkar planen hushållning
av naturresurser och andra
resurser?
•
Mark (markanvändning,
jord- o skogsbruk,
naturgeografi etc.)
•
Vatten (grundvatten,
vattenskydd etc.)
•
Materiella resurser
(naturgrus etc.)
•
Transporter, energi,
kommunikationer mm
Finns risker för hälsa och
säkerhet?
•
Buller/vibrationer
•
Föroreningar (mark, luft,
vatten)
•
Överskrids
miljökvalitetsnormer?
•
Risk för allvarliga
olyckor?
•
Radon/strålning

Nej (vidare
utredningar
krävs)

En utbyggnad av tilltänkt ny bostadsbebyggelse innebär
ökade trafikrörelser till och från de aktuella delområdena. En
trafikutredning (som behandlar både trafiklösningar och
buller) kommer därmed att tas fram under planarbetet.
Hantering av dagvatten avses i så stor utsträckning som
möjligt ske genom lokalt omhändertagande
(infiltrering/fördröjning). En dagvattenutredning kommer att
tas fram under planarbetet.

Nej

Nej (vidare
utredningar
krävs)

Planerad geoteknisk- samt miljöteknisk markundersökning
får visa om aktuella delområden innehåller föroreningar. Vid
ett eventuellt behov av sanering kan omkringliggande mark
påverkas.
Lokaliseringen av de nya bostadskvarteren och
planområdets avgränsning bedöms i sig vara en positiv
utgångspunkt för projektet. Detta då det i stort innebär att
befintliga strukturer (såsom omgivande gator och tekniska
anläggningar) kan utnyttjas och vidareutvecklas.

Gällande miljökvalitetsnormer för buller, luft och
vattenkvalitet, enligt miljöbalken kap. 5, bedöms ej
överskridas.
Några riskområden för markradon finns ej inom eller i
närheten av planområdet.
Planerad geoteknisk- samt miljöteknisk markundersökning
får visa om aktuellt område innehåller föroreningar.

86

Finns det risker för något av
följande?
•
Erosion, skred
•
Översvämning

Ja (vidare
utredningar
krävs)

Marken inom slottsparken består framförallt av glacial lera.
Runt slottet och inom skogspartiet i öster återfinns mark av
sandig morän. Runt nuvarande hundklubbshus består
grundlagret av gyttjelera. Marken inom fastigheterna
Orangeriet 1-5 består också av sandig morän, söder om
Orangeriet återfinns glacial lera. Norr om Vingåkersån
återfinns inom en stor del av marken gyttjelera med ett
ytlager av torv. Runt befintlig bebyggelse återfinns sandig
morän. Informationen är hämtat från SGU:s kartvisare med
skiktet Jordarter 1:25000-1:100000
(https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-25100.html, 2019-12-10). I skiktet grundvattennivåer saknas
data inom planområdet. I skiktet Förutsättningar för skred i
finkornig jordart har inom planområdet större delen av
Vingåkersåns strandområden pekats ut som
aktsamhetsområden.
Enligt MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps) portal för översvämningshot
(https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/avancera
de-kartor/oversvamningskartering.html, 2019-12-10) finns
viss översvämningsrisk runt den aktuella sträckan av
Vingåkersån. Varken befintlig eller tilltänkt ny bebyggelse
ligger dock inom zoner för 100-årsregn, 200-årsregn
respektive beräknat högsta flöde.
Ovanstående förutsättningar ska beaktas under planarbetet
och planerad geoteknisk utredning får visa på lämpligheten i
detaljplanens föreslagna innehåll. En dagvattenutredning
avses även tas fram under detaljplanarbetet.

87

Slutsats om fortsatt utredningsbehov
Samlad bedömning

Ett genomförande av planen har ingen påvisbar negativ effekt på miljön, hälsan
eller hushållning med mark, vatten och andra resurser.
Framtagna utredningar:
Naturvärdesinventering (Ekologigruppen, 2019-12-06)
Trädinventering (Ekologigruppen, 2018-10-29)
Inventering av tjockskalig målarmussla i Vingåkersån (Ekologigruppen, 2019-0903)
För att ytterligare utreda planens påverkan och möjligheter bedöms följande
utredningar vara viktiga att ta fram under planarbetet:
Trafik- och bullerutredning inkl. parkeringsfrågor (även med hänsyn till evenemang
i parken)
Geoteknisk undersökning (med fokus på områden där ny markanvändning
föreslås samt på ytor längs Vingåkersån och befintligt dike) samt miljöteknisk
markundersökning (med fokus på fastigheten Åsen 2:6 där
handelsträdgårdsverksamhet nyligen bedrivits)
Dagvattenutredning
Kulturmiljöutredning
Riktade inventeringar av fladdermöss, grod- och kräldjur samt ev. kungsfiskare
Inför antagande av detaljplanen avses en skötselplan tas fram för att långsiktigt
säkerställa områdets kvalitéer och värden.
I samband med kommunens pågående arbete med ny reviderad översiktsplan kommer
en utredning kring kommunens grönstruktur tas fram. Denna utredning avses
användas för att bedöma aktuell plans påverkan på t ex spridningssamband. I
planhandlingarna avses även resonemang om ekosystemtjänster behandlas.
Länsstyrelsen har (via länsantikvarie Per Gustafsson) meddelat att ingen arkeologisk
utredning behövs för aktuellt planområde (ärende 430-4621-2016).

Kommer planen att
leda till betydande
miljöpåverkan?

Ingen betydande miljöpåverkan bedöms uppstå på grund av planförslaget.
Miljöbedömning anses i detta inledande skede av planarbetet ej vara nödvändigt.
Miljökonsekvensbeskrivning behöver inte upprättas.
Då denna behovsbedömning gjorts i ett tidigt skede i planarbetet ska den samlade
bedömningen ses som preliminär. Detta i och med att ny kunskap kan tillkomma samt
att inriktningen på planförslaget kan komma att ändras.

Datum

Underskrift (plan/bygg och miljö)

2019-12-19

Diana Soldagg
Planarkitekt, Vingåkers kommun

Ghita Sjösteen
Samhällsbyggnadschef, Vingåkers kommun
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2020-10-11

Dnr UN 2016/231

Detaljplan för del av Sävstaholm 13:6 m.fl.
Vingåkers kommun, Södermanlands län

PLANBESKRIVNING
Samrådshandling
______________________________________________________________

Planområde markerat med röd ring

Handlingar

VK300S v1.0
Planbeskrivning
för del av Loke 4 m.fl.

Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Gestaltningsprogram
Fastighetsförteckning
Behovsbedömning
Kulturmiljöutredning
Trafikutredning
Bullerutredning

Geoteknisk utredning
Miljöteknisk markutredning
Naturvärdesinventering
Trädinventering
Inventering av Tjockskalig målarmussla

Samhällsbyggnadsnämnden
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 06
E-post: kommunstyrelsen@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
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Planens syfte och huvuddrag
Syfte
Det övergripande syftet med detaljplanen bygger på kommunens vilja att forma
en levande/befolkad park som tillför nya värden i Vingåker och samtidigt
framhäver det kulturhistoriska arvet kring Säfstaholms slott, slottsparken och
orangeriet. Vidare ska planen möjliggöra byggande av centralt belägna bostäder
med närhet till service och rekreation. Syftet är även att se till framtida utveckling
av centralorten och inkludera en utveckling av både Henalavägen och
Bondegatan, vilka har potential att bli viktiga huvudstråk.
Behovet av en ny detaljplan har, i samband med diskussioner vad gäller bevarande och
utveckling inom slottsområdet, uppstått då parken (fastigheterna Sävstaholm 13:6, 13:7,
13:8, 2:200 och 2:325) ej omfattas av någon detaljplan. Endast en liten del av Sävstaholm
13:6, mot Ringvägen, är planlagd som park (detaljplanen Sävstaholmsparken 1:9 m.fl.,
från 1985). En ny detaljplan med tillhörande gestaltningsprogram, som inkluderar
intilliggande områden viktiga för helhetsupplevelsen av parken och dess historia, anses
vara väsentligt för att forma en sammanhängande vision för områdets utveckling (som
sedan kan ske i etapper).
Det övergripande syftet med detaljplanen bygger på kommunens vilja att forma en
levande/befolkad park som tillför nya värden i Vingåker och som samtidigt framhäver
redan existerande strukturer och funktioner (av betydelse för den historiska
kontinuiteten). Säfstaholms slott med slottspark har potential att bli ett än mer utarbetat
och beständigt besöksmål i Vingåker. Slottet har nyligen renoverats och är tänkt att bli ett
kulturellt centrum i Vingåker där även slottets historia lyfts fram.
En viktig del i detaljplanearbetet är att långsiktigt säkerställa möjligheten att uppleva
Säfstaholms historiska värden – slottet och slottsparkens olika utbyggnadsstadier ska vara
tydligt avläsbara. Under omgestaltningen av Säfstaholms slott och slottspark 1797 - 1817
användes den engelska landskapsparkens ideal som inspiration. Stilen, som präglas av
lummig grönska och mjuka naturliga former, spreds till Sverige och andra länder under
främst 1700-talet. Slottsparkens gestaltning föreslås även fortsättningsvis utgöras av en
bas baserad på estetiken och känslan i denna parkanläggningsstil. För att synliggöra
parkens historia föreslås även rester i parken, från den regelbundna franska stilen med
barockens ideal, få finnas kvar. Dessa rester i form av mer fyrkantiga former, skapade av
raka promenadvägar, bildar en intressant kontrast till de mer naturanpassade formerna i
parken. Med mindre justeringar i exempelvis promenadvägarnas sträckningar, samt
förändringar i parkens vegetation, avses en tydligare återknytning till parkens historia
upprättas och med nya kontrasterande tillägg (i form av exempelvis nya parkbyggnader)
kan upplevelsen av parkens karaktär förstärkas.
Den nya detaljplanen ska även möjliggöra nya användningsområden inom parken och i
dess närhet. Planläggningen innebär att nya byggrätter (i form av exempelvis bostadshus,
parkbyggnader samt broar) tillförs. Tre delområden med nya bostadshus prövas (inom
Åsen 2:6, Bielke 1, samt inom Orangeriet 4 och 5). Norr om Vingåkersån återfinns även
en byggrätt som möjliggör skola, bostäder, kontor och olika typer av verksamheter.
Tillkommande byggrätter har reglerats med åtanken att värna om det kulturhistoriska arv
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som finns inom planområdet och ett gestaltningsprogram har tagits fram både för
befintlig och tillkommande bebyggelse samt för dess omgivningar. En översyn görs även
vad gäller de trafikytor som planområdet omfattar.
Byggrätter och anläggningar återfinns i detaljplanen närmare än hundra meter från
strandlinjen, strandskyddet föreslås därmed upphävas inom vissa områden.
Sammanfattningsvis syftar detaljplanen till att:
- Möjliggöra för byggande av bostäder i en central/servicenära del av Vingåker.
- Möjliggöra byggande av förskola och för andra typer av verksamheter att etablera sig.
- Skapa förutsättningar för bättre möten med slottsparken och länka ihop den med
övriga delar av tätorten.
- Förbättrade förutsättningar för oskyddade trafikanter.
- Synliggöra och fysiskt sammankoppla nuvarande park med dess ”parkrester” söder
om Bondegatan.
- Kontrollera parkens ”inramning” genom noggrant avväga planbestämmelser inom
parkens omgivande kvartersmark där ny bebyggelse tillåts. Detta för att värna
områdets kulturhistoriska värden.
- Säkerställa bevarande av viktiga detaljer i den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen
och i miljön/landskapet i stort.
- Säkerställa allmänhetens tillgänglighet (friluftsliv etcetera). Bland annat genom en
översyn av de strandskyddade zonerna.
- Bevara värdefull natur (framförallt träd), både utifrån ett estetiskt och kulturhistoriskt
perspektiv samt utifrån identifierade naturvärden.
- Säkerställa goda livsmiljöer för växter och djur.
- Främja turismen genom att möjliggöra för iordningställande av uppställningsplats för
husbilar samt genom en blandning av olika användningsbestämmelser i parken och
dess bebyggelse.
- Omforma och vidareutveckla odlingsmöjligheterna i parken.
Huvuddrag
Inom parken avses framförallt mindre justeringar och tillägg prövas som syftar till att
skapa en tydligare återknytning till parkens historia, samt kontrasterande tillägg (i form av
exempelvis nya parkbyggnader) som syftar till att förstärka upplevelsen av parken. I den
nordöstra delen av Sävstaholm 13:6 avses ytor för odling (kolonilotter och tematiska
trädgårdar) prövas.
Inom det trädbevuxna området i den nordöstra delen av planområdet föreslås anläggande
av en naturanpassad uppställningsplats för husbilar. Funktionen kräver en ny
angöringsväg från Bondegatan. Kopplat till uppställningsplatsen planeras även för en
serviceplats (på andra sidan Bondegatan inom fastigheten Sävstaholm 2:200) med
dricksvatten- och tömningsstation.
Fastigheterna norr om Vingåkersån (Åsen 2:6 och 2:8, samt del av Åsen 9:1) omfattas inte
av någon/några detaljplaner. Här avses, inom planarbetet, möjligheten att komplettera
med nya bostäder, verksamheter och anläggande av en park längs ån prövas.
Söder om parken ingår ett avsnitt av Bondegatan (del av Sävstaholm 2:325) i
planområdet. Vägavsnittet/gatusektionen avses ses över och kopplingen mellan parken
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och de gamla odlingsmarkerna söder om Bondegatan ska förbättras (det bevarade
Sävstaholmsäppelträdet står på en plats som ingick i den stora köksträdgården intill
orangeriet under 1800-talet).
Fem olika detaljplaner/ändringsplaner berör den del av planområdet som återfinns söder
om Bondegatan. Mellan det gamla orangeriet och Bondegatan finns befintliga byggrätter
för bostadsändamål (i detaljplan med utgången genomförandetid) som nu, i denna
detaljplan, ses över, anpassas och prövas på nytt. Marken söder om fastigheterna
Orangeriet 1-5 (det vill säga del av fastigheten Sävstaholm 2:325 respektive 2:200) avses
bevaras som parkmark, här finns gamla ädellövträd med höga naturvärden.
Inom Bielke 1, som omfattas av detaljplan, återfinns idag en bensinstation. Fastigheten
har inkluderats i detaljplanen för att kunna ta ett bättre helhetsgrepp om korsningen
Bondegatan – Ringvägen, samt för att utreda andra möjliga användningar (såsom
bostadsändamål och förbättrade ytor för oskyddade trafikanter).
Följande åtgärder planeras i gatunätet runt parken:
- Nytt läge för busshållplatsen i östergående riktning och bearbetad hållplats i
västergående riktning.
- Nya övergångställen och passager för oskyddade trafikanter.
- Nytt uppsamlingstorg/entrétorg vid korsningen Bondegatan/Ringvägen (för bättre
orientering för oskyddade trafikanter och en markering av entrén in till centrala
Vingåker).
- Breddning av Ringvägen (för bättre framkomlighet för bussen).
- Ny utformning av Henalavägen längs Åsen 2:6.

Planprocessen
Planuppdrag
Samhällsbyggnadsnämnden uppdrog 2016-08-23 (SBN § 53) till
samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja detaljplanearbete för Säfstaholms slott och
slottsområde med omgivning.
Planarbetet inleddes med ett startmöte 2018-04-17. Till mötet var berörda tjänstemän
inom kommunen inbjudna.
Handläggning
Detaljplanen hanteras enligt plan- och bygglagen (2010:900) och bestämmelserna från och
med 1 januari 2015. I arbetet med att ta fram detaljplanen tillämpas utökat förfarande.
Detta då detaljplanen anses vara av betydande intresse för allmänheten.
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Det aktuella planskedet är plansamråd då remissinstanser, fastighetsägare och andra
berörda får ta del av förslaget och komma med synpunkter. Efter samrådet upprättas en
samrådsredogörelse där yttranden som framförts under samrådet redovisas. Planförslaget
kan sedan vid behov komma att justeras och kompletteras innan ett granskningsförslag
och till sist en antagandehandling upprättas.
Preliminär tidplan:
Samrådsbeslut
Samrådstid
Beslut om granskning
Granskningstid
Godkännande
Antagande

2020-10-20
3-30 november 2020
mars 2021
mars/april 2021
april 2021
maj/juni 2021

Förenligt med kapitel 3, 4, 5 miljöbalken (MB)
Detaljplanen medför markanvändning som från allmän synpunkt och föreliggande behov
bedöms vara god hushållning. Detaljplanen bedöms därmed vara förenlig med
miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel, avseende grundläggande bestämmelser för hushållning
med mark- och vattenområden.
Utvärderingar har utförts av olika lösningar/placeringar vad gäller de nya byggrätter som
tillförs inom planområdet (med beaktande av bestämmelserna i 3 kap. MB, 3 § och 6 §).
Hänsyn har tagits till landskapsbild (bevarandevärda/historiska siktlinjer och värdefulla
karaktärsdrag) samt till identifierade kulturmiljövärden och naturvärden. Hänsyn har även
tagits till parkens betydelse för bostadsnära friluftsliv och rekreation i form av exempelvis
lek, promenader och picknick-möjligheter. Stora ytor bevaras för dessa typer av ändamål.
Planområdet omfattas ej av några riksintresseområden (och påverkas därmed ej av
bestämmelserna i 4 kap. MB).
Inget överskridande av miljökvalitetsnormer för vattenkvalitet, utomhusluft eller buller (5
kap. MB) kan befaras (se kap. Konsekvenser av planens genomförande, Störningar och
risker). Vattenkvaliteten kommer att utredas vidare i samband med kommande
dagvattenutredning (med genomförd miljöteknisk markundersökning samt geoteknisk
undersökning som underlag).
Detaljplanen anses ej motverka kommunens miljöarbete eller de nationella
miljökvalitetsmålen.

Planområdet
Geografiskt läge
Planområdet är beläget i Vingåker tätorts östra del norr om järnvägen. Området gränsar i
öster mot åkrar och fält med ett skogsparti som barriär, i söder mot befintlig
radhusbebyggelse och gamla orangeriet (idag bostäder) och i väster mot villabebyggelse.
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Norr om Vingåkersån återfinns en nedlagd handelsträdgård som inkluderats i
planområdet. Fastigheten avgränsas av Henalavägen och en skogsdunge samt öppna åkrar
och fält. Via Bondegatan kan planområdet beskrivas utgöra entrén till tätorten österifrån.
Areal
Planområdet avses omfatta; Åsen 2:8 och 2:6, Sävstaholm 13:8, 13:7, 13:6 och 13:5,
Orangeriet 1-5, Bielke 1, samt delar av Åsen 9:1, Sävstaholm 2:325 och 2:200, Trädgården
26 och Orangeriet 15.
Planområdets yta är totalt cirka 19 hektar. Avgränsningen av planområdet har gjorts med
beaktande av fastighetsgränser och gällande detaljplaner.
Markägoförhållanden
Åsen 2:6 och 2:8
Åsen 9:1
Sävstaholm 13:6 (slottet och slottsparken)
Orangeriet 1-5
Orangeriet 15
Bielke 1
Sävstaholm 13:7
Trädgården 26 (troligtvis liten kvarlämna
från tidigare fastighetsreglering)
Sävstaholm 2:325, 2:200, 13:8, 13:5

Privat aktiebolag
Vingåkers kommun
Vingåkers kommunfastigheter AB
Privat aktiebolag
Bostadsrättsförening
Privatperson
Privatperson
Privat aktiebolag
Vingåkers kommun

Befintlig bebyggelse
Planområdet består idag till stor del av parkmark. Bebyggelsen inom området
karaktäriseras av Säfstaholms slott och små komplementbyggnader, en ladubyggnad som
idag fungerar som hundklubb, det gamla orangeriet (med senare tillkomna
flygelbyggnader) på andra sidan Bondegatan samt byggnaderna norr om Vingåkersån som
tidigare inrymt en handelsträdgård. Två privata enfamiljshus återfinns i fastigheterna Åsen
2:8 respektive Sävstaholm 13:7. Inom fastigheten Bielke 1, intill korsningen BondegatanRingvägen, finns idag en bensinstation.

Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer
För planområdet gäller Översiktsplan för Vingåkers kommun som antogs av kommunfullmäktige i november 2010. Planområdet ingår i det i översiktsplanen utpekade området
för strategisk utveckling, omfattande Vingåker tätort.
Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden
I slottsparken omfattas fastigheterna Sävstaholm 13:6, 13:7 och 13:8 ej av någon
detaljplan. Sävstaholm 2:200 och 2:325 omfattas delvis av detaljplaner då de utgör vägar i
detaljplanerade områden och en liten del av Sävstaholm 13:6, mot Ringvägen, är planlagd
som park. Fastigheterna norr om Vingåkersån (Åsen 2:6 och 2:8, samt del av Åsen 9:1)
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omfattas inte av någon detaljplan. Fem olika detaljplaner/ändringsplaner berör den del av
planområdet som återfinns söder om Bondegatan. Även nuvarande bensinstation inom
Bielke 1 omfattas av en detaljplan. Samtliga berörda/gällande detaljplaner har utgångna
genomförandetider. De detaljplanerna som påverkas (och helt eller delvis ersätts) är
följande:
Sävstaholmsparken 1:2 m.fl. (D57)
Ändring och utvidgning av stadsplan
Fastställd 1978-06-16
Delar av planen påverkas omfattande avsnitt av Bondegatan (planlagt som allmän plats,
gata eller torg), yta ned mot Säfstaholmsäppelträdet (planlagt för bostäder med
prickmarksbestämmelse samt som allmän plats, park eller plantering) samt korsningen
Ringvägen-Widengrensvägen/Lundgrens väg (planlagt som allmän plats, park eller
plantering samt gata eller torg).
Ändring och utvidgning av stadsplanen
för Sävstaholmsparken (D50)
Fastställd 1971-09-03
De två resterande delarna av detaljplanen ersätts med den nya detaljplanen. De resterande
delarna är en smal remsa längs Bondegatan norr om orangeriet (planlagt för
bostadsändamål med prickmarksbestämmelse) och en parkyta söder om orangeriet och
dess flygelbyggnader (planlagt som park).
Ändring och utvidgning av
stadsplanen för Vingåker (D10)
Fastställd 1944-06-14
Del av planen påverkas omfattande avsnitt av Ringvägen väster om orangeriet (planlagt
som allmän plats, gata).
Kvarteret Orangeriet m.m. (D13)
Ändring av stadsplan
Fastställd 1949-01-21
Del av planen påverkas omfattande fastigheterna Orangeriet 1-5 (planlagt som mark för
bostadsändamål). I planen finns, mellan det gamla orangeriet och Bondegatan, byggrätter
som ej utnyttjats inom genomförandetiden.
Sävstaholmsparken 1:9 m.fl. (D69)
Ändring och utvidgning av stadsplan
Fastställd 1985-02-07
Del av planen påverkas omfattande bensinstationen inom fastigheten Bielke 1 samt
avsnitt av Bondegatan och korsningen mellan Bondegatan och Ringvägen. Även del av
Ringvägen norrut samt del av slottsparkens sydvästra hörn ingår i den nya detaljplanen.
Del av Sävstaholmsparken (D110)
Sparre 13, 14 och Kamreraren 3 m.fl.
Detaljplan
Laga kraft 2014-03-25
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Del av planen påverkas omfattande yta (öster om fastigheten Kamreraren 3) intill
korsningen Bondegatan-Ringvägen. Ytan är planlagd som park med en mindre del
planlagd för teknisk anläggning.
Sävstaholmsparken 1:9 m.fl. (D62)
Ändring och utvidgning av stadsplan
Fastställd 1981-06-05
Del av planen påverkas omfattande avsnitt av Ringvägen respektive Henalavägen väster
om slottsparken. Avsnitten är planlagda som allmän plats, gata eller torg samt park eller
plantering. Användningsområdet avses i sort inte ändras däremot behöver Ringvägens
dimensioner ses över för att förbättra busstrafikens framkomlighet. Del av Henalavägen
inkluderas bland annat i planen för att förbättra framkomligheten för oskyddade
trafikanter och för att kunna forma ett möte mellan vägen och den nya bebyggelsen inom
Åsen 2:6.
Sävstaholmsparken 2:325 m.fl. (D67)
Ändring av stadsplan
Fastställd 1984-10-05
Del av planen påverkas omfattande avsnitt av Henalavägen med kringytor väster om
fastigheten Åsen 2:6. Avsnittet är planlagt som allmän plats, gata eller torg samt park eller
plantering. I och med den nya detaljplanen ses vägens dimensioner över, bland annat för
att förbättra framkomligheten för oskyddade trafikanter och för att kunna forma ett möte
mellan vägen och den nya bebyggelsen inom Åsen 2:6.
Miljöbedömning
Ett underlag om behov av miljöbedömning har tagits fram (daterad 2019-12-19).
Kommunen bedömer att förslaget inte kan antas medföra någon betydande
miljöpåverkan varför någon miljöbedömningsprocess med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning inte ansetts nödvändig.
Samråd kring underlaget om behov av miljöbedömning har hållits med länsstyrelsen. I sitt
yttrande (daterat 2020-01-22) anger länsstyrelsen att betydande miljöpåverkan, orsakat av
planens genomförande, inte går att utesluta och att frågan behöver utredas vidare. Utifrån
följande förutsättningar bedömer länsstyrelsen att betydande miljöpåverkan inte kan
uteslutas:
- Inom och i anslutning till planområdet finns förorenad mark, kulturvärden och höga
naturvärden.
- Kommunen har bedömt att ytterligare utredningar avseende buller, geoteknik,
markföroreningar, dagvatten, kulturmiljö och riktade naturinventeringar krävs för att
bedöma detaljplanens genomförbarhet.
Då den samlade bedömningen gjordes i ett tidigt skede i planarbetet benämndes den som
preliminär. Detta med hänvisning till att ny kunskap kan tillkomma samt att inriktningen
på planförslaget kan komma att ändras under planprocessen (en ny samlad bedömning
kan därmed initieras vid behov efter att ytterligare kunskap samlats in genom erforderliga
utredningar).
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Riksintressen
Planområdet omfattas ej av några riksintresseområden.
Strandskydd
Enligt strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken omfattas detaljplaneområdet av
strandskydd (100 meter från strandkant både upp på land och ut i vattnet, även miljön
under vattnet). De vattenområden som återfinns inom planområdet är del av
Vingåkersån, tre anlagda dammar och ett vattenfyllt dike (dammarna och diket är viktiga
för hantering av dagvatten, vatten från dammarna i parken avleds till diket och sedan
vidare till Vingåkersån). För att ny bebyggelse/nya anläggningar ska kunna beviljas inom
berörda delar av planområdet måste strandskyddet prövas på nytt (se kap. Upphävande av
strandskydd). För att kunna upphäva strandskyddet i en detaljplan måste det finnas
särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c-d § miljöbalken samt att syftet med strandskyddet inte
motverkas, det vill säga att djur- och växtlivet inte påverkas och allmänhetens tillgång till
strandområden inte försämras.

Förutsättningar och förändringar
Säfstaholms slott med slottspark är beläget i anslutning till Vingåkers tätort. Idag fungerar
Säfstaholms slott som en knutpunkt för kulturevenemang i Vingåker. Tidigare årliga
konstutställningar, caféverksamheten, de delvis återställda rummen med tillhörande
konstsamlingar från släkten Trolle Bonde samt parklandskapet med dess utsmyckningar
(såsom en anlagd kryddträdgård, kolonilotter, dammar med fontäner och kompletterande
bebyggelse i form av en teaterscen) lockar både kommuninvånare och turister till
slottsområdet. Säfstaholms slott med slottspark har dock potential att bli ett än mer
utarbetat och beständigt besöksmål i Vingåker.
Den invändiga renoveringen av slottet möjliggör för en större bredd av kulturella
verksamheter. Med detaljplanen avses i stort att underbygga denna inriktning och skapa
förutsättningar för en levande/befolkad park som tillför nya värden i Vingåker och som
samtidigt framhäver redan existerande strukturer och funktioner (av betydelse för den
historiska kontinuiteten). En viktig del i detaljplanearbetet är att långsiktigt säkerställa
möjligheten att uppleva Säfstaholms historiska värden – slottet och slottsparkens olika
utbyggnadsstadier ska vara tydligt avläsbara.
Slottsparken är i grunden en barockanläggning med det stiliserade franska flodlandskapet
som förebild där de viktigaste komponenterna i barockanläggningen var och är långa raka
axlar, parterrer och boskéer. Själva slottsbyggnaden, ett tre våningar högt hus med två
lägre flyglar mot syd respektive norr, utgör centrumpunkten i parklandskapet. Mycket har
förändrats sedan 1600-talets barockanläggning då huvudbyggnad med flyglar var i
hopbyggda med en mur som bildade en borggård omsluten av dubbla stensatta kanaler
och Vingåkersån i norr. På tre sidor, norr, öster och söder om huvudbyggnaden anlades
trädgård. Trädgården upptog en yta av ungefär ett tunnland. Fram till huvudbyggnaden
gick en rak allé som slutade vid kanalen vid porten som ledde in på borggården. Efter en
brand 1762 revs murarna till borggården. Från slutet av 1700-talet och under 1800-talets
första hälft förändrades slottet successivt. Allt av den gamla anläggningen togs bort som
funnits innanför kanalerna.
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Under omgestaltningen av Säfstaholms slott och slottspark 1797 – 1817 användes den
engelska landskapsparkens ideal som inspiration. Stilen präglas av lummig grönska och
mjuka naturliga former. Det är denna estetik och känsla som präglar upplevelsen av
parken idag. De stora ädellövträd som dominerar i parken kan beskrivas utgöra länken
mellan parkens glansdagar och nuvarande situation. Träden utgör stommen i nuvarande
parkanläggning.
Under 1900-talet fick slottsparken fortsatt genomgå stora förändringar. Vingåkers tätort
har successivt “växt in” i parken och bostadskvarter omsluter idag parkområdet. Under
1960- talet delades gårdsområdet i två delar när riksvägen till Katrineholm (Bondegatan)
drogs fram mellan huvudbyggnaden och orangeriet. Flera av de gamla byggnaderna
(tillhörande Orangeriet samt det gamla stallet) söder om Bondegatan revs i mitten av
1980-talet för att ge plats åt radhusbebyggelse.
Söder om Bondegatan återfinns det gamla orangeriet (idag bostäder) och rester av
slottsparken med det värdefulla Säfstaholmsäppelträdet. Byggandet av orangeriet
påbörjades 1818 men det stod inte klart förrän 1822. Orangeriet har två sidolängor och
ett högt tvärställt mittparti med rundbågiga element i fasad. Söder om orangeriet återfinns
två tvärställda, senare tillkomna, flygelbyggnader. Utöver de två flyglarna har ytterligare en
byggnad tillkommit öster om huvudbyggnaden.
Övriga befintliga byggnader och anläggningar som idag finns inom planområdet är; ett
mindre antal kolonilotter, en hundrastgård, en kryddträdgård, en bensinstation
(fastigheten Bielke 1), en före detta handelsträdgård (fastigheten Åsen 2:6), samt privata
bostäder (inom fastigheterna Åsen 2:8 respektive Sävstaholm 13:7).
I gestaltningsprogrammet, tillhörande detaljplanen, beskrivs mer ingående slottets och
parkens historia samt hur historisk återknytning och förädling av områdets kvalitéer
föreslås ske. Nedan beskrivs tematiskt föreslagna förändringar i planområdet utifrån
detaljplanens innehåll. Planförslaget består i huvudsak av allmän platsmark för park och
gata samt av kvartersmark för bostäder.
Gestaltning och byggnadskultur
Förutsättningar
Planområdet omfattas ej av riksintresse för kulturmiljövård och inga byggnadsminnen
återfinns inom eller intill planområdet. Dock finns kulturhistoriskt intressanta objekt
dokumenterade i Riksantikvarieämbetets tjänst Fornsök
(http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html). Själva slottet och orangeriet har
registrerats som lämningstypen Byggnad annan (avser byggnad av stort kulturhistoriskt
värde, ej lagskydd) och med den antikvariska bedömningen Övrig kulturhistorisk lämning
(som enligt rådande praxis vid registreringstillfället inte utgör fast fornlämning men som
ändå anses ha ett antikvariskt värde).
Sävstaholmsäppelträdet (stamträd för Sävstaholmsäpplen) är registrerat som
Naturföremål/-bildning med tradition och med den antikvariska bedömningen Övrig
kulturhistorisk lämning. Trädet är fridlyst. Skulle fornlämningar påträffas inom planområdet
under schaktningsarbetena ska arbetet omedelbart avbrytas och förekomsten rapporteras
till Länsstyrelsen.
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I framtagen kulturmiljöutredning (Sörmlands museum, 2020-05-11) beskrivs
planområdets viktiga kulturhistoriska värden, både vad gäller byggnader och parkmiljö.
Värdefulla vyer, siktlinjer och stråk lyfts fram. I utredningen ges även förslag på hur vissa
kulturhistoriska värdena ska följas upp i detaljplanen genom skydds- och
varsamhetsbestämmelser samt genom bestämmelse om rivningsförbud.
Kulturmiljöutredningens sammanfattande riktlinjer och förhållningssätt:
-

Slott och orangeri bevaras och underhålls med traditionella material och metoder.
Parkens nuvarande utbredning behålls och tillåts inte krympa av ny bebyggelse eller
andra anläggningar.
Nya lusthus i parken följer den engelska parkens karaktär till placering och
utformning. Inspiration bör hämtas från nu rivna ekonomibyggnader.
Slottsdammarna behålls i sina nuvarande lägen.
Ny bostadsbebyggelse framför orangeriet undviks.
Ny bebyggelse inom Åsen 2:6 kan tillåtas om denna tar stor hänsyn till slottet och
parken. Vystudier och höjdanalyser bör i så fall tas fram som belyser detta.
Befintliga bostadshus och uthus inom Åsen 2:6 och 2:8 (växthusen exkluderade) bör
bevaras och förses med varsamhetsbestämmelser.
Den rödfärgade ekonomibyggnaden kan bevaras om den ges ett nytt sammanhang.
Befintliga gångvägar kompletteras med nya i slingrande form.
Nya broar över ån placeras med stor hänsyn till slottet och gångstråk i parken.

Förändringar
Upplevelsen av både de regelbundna franska inslagen (med barockens ideal) i parken
samt de mer böljande/naturanpassade inslagen (från den engelska landskapsparkens ideal
som spreds till Sverige under främst 1700-talet) bedöms kunna tåla olika typer av nya
tillägg inom planområdet. Detta med beaktande av att parken och slottet historiskt
genomgått både reduceringar och stora förändringar under olika perioder. I enlighet med
2 kap. 6 § PBL ska dock ny bebyggelse utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt
med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och
intresset av en god helhetsverkan. Utifrån detta är den övergripande gestaltningsprincipen
i detaljplanen att skalan (volym och höjd) i nya tillägg ska underordnas herrgårdsmiljön
och anpassas till kringliggande bebyggelse. Höga krav ställs genom detaljplanens
bestämmelser på gestaltningens kvalitet.
I kulturmiljöutredningen förespråkas att nya tillägg i parken ska anpassas efter den
engelska parkens karaktär vad gäller placering och utformning. I placering av byggrätter
för nya lusthus/parkbyggnader (med syftet att utöka parkens användningsområden) har
därmed symmetri i förhållande till slottet undvikits. Istället har anpassningar skett utifrån
gångstråk och utblickar/siktlinjer. Vidare förordas i kulturmiljöutredningen att föreslagna
nya lusthus/parkbyggnader ska prövas restriktivt och att dessa stilmässigt ska anpassas
genom att anknyta till Gjörwells arkitektoniska uttryck. Nya broar bör enligt utredningen
ges samma formspråk som tidigare brokonstruktioner i parken. I planhandlingarna
föreslås dock att nya parkbyggnader och broar även bör kunna utgöra mer moderna,
kontrasterande tillägg för att framhäva befintliga värden från olika epoker. Detta har
resulterat i mindre styrda bestämmelser vad gäller hur dessa tillägg ska gestaltas. I
gestaltningsprogrammet ges istället exempel på olika uttryck.
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Förslag på nya gångstråk i parken utgår framförallt från historiska sträckningar och/eller
identifierade upplevelsevärden och vackra vyer genom parken. Även övriga nya tillägg
(såsom ytor för odling) utgår i stort från hur delområden inom planområdet tidigare
använts.
Ny bostadsbebyggelse planeras inom Åsen 2:6 och 2:8, Orangeriet 4 och 5 samt inom
Bielke 1. Utifrån identifierade kulturmiljövärden och de vägledningar som ingår i
kulturmiljöutredningen har avvägningar gjorts vad gäller placeringar och volymer. Detta
har också resulterat i noggranna planbestämmelser avseende gestaltning. I
kulturmiljöutredningen avråds från att tillföra byggrätter framför orangeriet. Detta
framförallt med hänvisning till den redan svaga kopplingen mellan slottet och orangeriet
(mycket på grund av Bondegatan) och att sambandet bedöms bli svårare att förstå och
uppleva om gräsytan bebyggs. Utifrån noggranna avvägningar avses dock nya byggrätter
ändå prövas inom planarbetet, detta för att utreda om förändringar i miljön (förutom
byggrätter även nya övergångar) eventuellt kan stärka sambandet.
I de tematiska kapitlen nedan och i tillhörande gestaltningsprogram beskrivs mer
ingående hur föreslagna gestaltningsprinciper och nya inslag avses förhålla sig till och lyfta
fram de värden som identifieras i kulturmiljöutredningen.
Bebyggelse
Förutsättningar
Befintlig bebyggelse inom planområdet karaktäriseras av Säfstaholms slott. Senare
tillkommen bebyggelse i slottets närhet utgörs av små komplementbyggnader i form av
dels ett kvadratiskt lusthus med inbyggd scen och dels ett mindre sophus.
Lusthuset/teaterbyggnaden (placerad i gräsytan väster om slottet) uppfördes 1992 i en stil
som samspelar med slottet. Sophuset utgörs av en enkel träkonstruktion, placerad öster
om slottets norra gavel.
I parkens östra del står även en röd ladugårdsbyggnad/ekonomibyggnad som idag
fungerar som hundklubb. Ekonomibyggnaden utgör ett tidslager som minner om tiden då
slottet användes som skolhem. Idag är huset det enda fysiska spåret som finns kvar från
denna period. Av denna anledning har byggnaden, enligt kulturmiljöutredningen, ett
värde.
Söder om Bondegatan återfinns det gamla orangeriet som delar slottsbyggnadens
formspråk. Slottet och orangeriet har i stort sett behållit den utformning de gavs i början
av 1800-talet och har därför ett mycket högt arkitektoniskt såväl som arkitekturhistoriskt
värde. Söder om orangeriet finns senare tillkomna flygelbyggnader/flerbostadshus,
uppförda under slutet av 1940-talet. De två flerbostadshusen gavs en tidstypisk
funktionalistisk utformning med putsade fasader, valmade tegeltäckta tak och fönster i en
till två lufter med förskjuten mittpost och ljusa fönsteromfattningar. Genom
färgsättningen och fasadutformningen anpassades byggnaderna noggrant till
orangeribyggnaden och har därför ett miljöskapande värde. Husen är mycket välbevarade
med ursprungliga fönster, dörrar och fasaddetaljer och har därmed, enligt
kulturmiljöutredningen, ett byggnads- och arkitekturhistoriskt värde.
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Marken norr om Vingåkersån har tidigare inrymt en handelsträdgård. De byggnader som
står kvar inom fastigheten Åsen 2:6 är ett bostadshus (från 1930-talet) och ett tillhörande
uthus samt växthus. Bostadshuset och uthuset är välbevarade och utgör en direkt
koppling till områdets tidigare historia. De bör därför, enligt kulturmiljöutredningen, i
första hand sparas och kan med fördel ges nya funktioner i samband med att området
utvecklas. Detta bedöms också kunna lyfta området och från start ge det en egen
identitet. Inom fastigheten Åsen 2:8 finns ytterligare ett bostadshus från 1930-talet. Även
detta hus bör enligt kulturmiljöutredningen bevaras.
Bostadshuset inom fastigheten Sävstaholm 13:7 är beläget i parkens sydöstra hörn.
Tomten avstyckades 1940 för att rymma den så kallade vaktmästarbostaden. I grunden
har byggnaden en tidstypisk utformning och därmed vissa byggnadshistoriska och
miljöskapande värden. Byggnaden har dock genomgått flera exteriöra förändringar vilket,
enligt kulturmiljöutredningen, gjort att dess kulturhistoriska värde minskat.
Inom fastigheten Bielke 1, intill korsningen Bondegatan-Ringvägen, finns idag en
bensinstation. Stationen uppfördes under 1960-talet på gammal åkermark.
Förändringar – befintlig bebyggelse
Slottet och orangeriet bör hanteras mycket varsamt och allt underhåll ska, enligt
kulturmiljöutredningen, ske med traditionella material och metoder. Eventuella
ombyggnader bör föregås av antikvariska förundersökningar. Orangeriet har under 1900talet byggts om då bland annat de stora välvda fönsterpartierna mot slottet försvann.
Detta har gjort det svårare att förstå byggnadens ursprungliga funktion. På sikt bör, enligt
kulturmiljöutredningen, dessa fönsterpartier återställas för att på så sätt återskapa en del
av byggnadens pedagogiska värden. I detaljplanen omfattas slottet och orangeriet av både
skydds- och varsamhetsbestämmelser samt av bestämmelse att byggnaderna ej får rivas
och att de i händelse av olycka (exempelvis brand) får återuppföras.
I detaljplanen har även befintliga tillbyggnader på och intill slottet setts över. För att
“möta upp” slottets invändiga funktioner och förbättra tillgängligheten har sedan tidigare
två rampkonstruktioner i trä byggs. Den ena med syftet att utgöra en upphöjd
uteservering med möjlighet till utskänkning från ett av slottets fönster, den andra med
syftet att utgöra en, för rörelsehindrade, tillgänglig entré in till slottet. Konstruktionerna
uppfyller viktiga funktioner men föreslås omformas för att bättre överensstämma med
slottets arkitektur. På samma sida som slottets huvudentré föreslås, på platsen för den
idag upphöjda uteserveringen, istället en ny ramp åt två håll med en avskärmande mur av
sten byggas. För att underlätta servering bör möjligheten att tillåta en större
öppning/fönsterdörr i fasad övervägas. Uteserveringens cafémöbler föreslås placeras i
den gamla borggårdens grusade yta söder om huvudentrén. Rampen, längs slottets fasad
åt öster, föreslås även denna bytas ut till en ny konstruktion i sten. Den nya
konstruktionen kan bli mindre iögonfallande genom att inte låta den kraga ut runt hörnet
och vidare söderut, utan istället dras norrut. Konstruktionen kräver att befintlig trapp
flyttas ut från fasaden och kompletteras med ett djupare viloplan. Denna konstruktion
behöver anpassas efter behovet av ett fläktrum i denna del av parken. Nuvarande
fläktrum föreslås på sikt ersättas med en ny, bättre anpassad, lösning. Föreslagna
lösningar finns illustrerade i gestaltningsprogrammet.
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Befintligt lusthus med inbyggd teaterscen ska bevaras och omfattas i detaljplanen av
varsamhetsbestämmelse.
Befintligt sophus föreslås i detaljplanen ges en något justerad placering och utformning,
mer anpassad efter borggårdens nordöstra avgränsning.
Den röda ekonomibyggnaden bedöms vara ett främmande inslag i den engelska
parkanläggningen. Äldre nu rivna ekonomibyggnader var placerade söder om nuvarande
Bondegatan, på behörigt avstånd från slottet. Trots att den engelska parkanläggningsstilen
även fortsättningsvis avses vara vägledande vid skötsel av parken och vid planering av nya
inslag, bedöms byggnaden ändå kunna ges ett tydligare sammanhang som kan motivera
ett bevarande. Intill byggnaden i den östra delen av parken planeras för ett utökat och
tydligare avgränsat odlingsområde med kolonilotter och tematiska trädgårdar. I
detaljplanen omfattas byggnaden inte av rivningsförbud, inte heller av några skydds- eller
varsamhetsbestämmelser. Byggnaden omfattas enbart av planbestämmelser som
bekräftar/följer nuvarande placering och gestaltningsbestämmelser som blir styrande vid
eventuellt framtida byggande av nytt hus.
Befintliga bostadshus inom 2:6 och 2:8 omfattas i detaljplanen av
varsamhetsbestämmelser. Föreslagen bebyggelsestruktur inom Åsen 2:6 förutsätter att
övriga hus (uthus och växthus) rivs.
Fastigheten Bielke 1 har inkluderats i detaljplanen för att kunna ta ett bättre helhetsgrepp
om korsningen Bondegatan – Ringvägen, samt för att utreda andra möjliga användningar.
I detaljplanen föreslås att markanvändningen ändras från bensinstation till
bostadsändamål (se kap. Förändringar – nya bostäder Bielke 1). Trots ändrad markanvändning
i den nya detaljplanen har fastighetsägaren en principiell rätt till pågående
markanvändning. Dock är nuvarande byggrätt (i detaljplanen fastställd 1985-02-07) inte
längre garanterad (i samband med lovprövningar) då genomförandetiden löpt ut.
Förändringar – nya byggrätter i parken
I slottsparken föreslås tre lägen för nya lusthus/parkbyggnader. De två parkbyggnaderna
mellan slottet och diket hjälper till att definiera parkens öppna ytor.
Byggrätten närmast ån har placerats som ett delmål längs promenadstråket mellan slottet
och odlings-/trädgårdsområdet med den gamla ladan/ekonomibyggnaden. På platsen har
tidigare ett bostadshus legat som möjligen uppfördes åt personal på slottet. Från den nya
parkbyggnadens södra fasad skapas vackra utblickar mot parken och åt norr formas ett
mer ombonat uterum mot ån. Byggrätten är tänkt att kunna användas för olika ändamål
och ska kunna anpassas för både mer beständiga funktioner och mer tillfälliga
evenemang. I detaljplanen regleras byggrätten med bland annat planbestämmelser om
nockhöjd och fasadernas utformning. Regleringen av bröstningshöjd för fönster och
andel glasad yta i fasaderna syftar till att ge byggnaden ett publikt uttryck. Glaset kan ge
en delvis genomsiktlig byggnad och även spegla sin omgivning.
Den andra byggrätten i parkens östra del bidrar till att definiera det omdanade odlingsoch trädgårdsområdet samt blir till ett delmål längs den planerade kärleksstigen.
Byggrätten är tänkt att tydligt anknyta till trädgårdstemat och möjliggöra säsongsodling.
I detaljplanen regleras utformningen utifrån idén om ett växthus/orangeri i detta läge.
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Planbestämmelse finns angående andel glasad yta i fasad samt bestämmelser som reglerar
byggrättens volym.
Föreslagen byggrätt öster om diket har givits en placering inom det historiska läget för
kärleksudden. Jämfört med dess tidigare utbredning föreslås den nya konstruktionen med
kringytor ta upp en mer begränsad del av den trädbevuxna holmen. Lusthuset kommer
att utgöra den nyanlagda kärleksstigens visuella fond och fysiska målpunkt. I detaljplanen
regleras byggrätten med bestämmelser totalhöjd och att byggnaden ska utformas som
öppenarea (det vill säga med öppna och genomsiktliga fasader).
De nya parkbyggnadernas tilltänkta funktion och gestaltning beskrivs mer i det till
detaljplanen tillhörande gestaltningsprogrammet.
Förändringar - ny bebyggelse inom Åsen 2:6 och 2:8
I fastigheterna Åsen 2:6 och 2:8 planeras för framförallt ny bostadsbebyggelse (totalt cirka
94 bostäder samt eventuellt några tillkommande inom Åsen 2:8). De nya kvarteren nås via
två in-/utfarter via Henalavägen. Byggrätterna möjliggör en blandning av olika
bostadstypologier; flerbostadshus, parhus, radhus och friliggande villor. I detaljplanen
möjliggörs, i kombination med bostäder, även för verksamheter i mindre omfattning som
ej utgör en betydande olägenhet. Inom fastigheten Åsen 2:8 återfinns en byggrätt som
möjliggör för skola, bostäder, kontor och olika typer av verksamheter. Delområdet har ett
upphöjt läge i landskapet och rymmer värdefulla träd som skyddas och som kan utgöra
ett trevligt inslag i ett framtida skolområde.
Närmast ån och slottet planeras för en sammanhållen, repetitiv och “luftig”/genomsiktlig
struktur med parhus i tvåvåningsskala. Volymmässigt knyter de tilltänkta byggnaderna an
till de större villorna längs Slottsvägen, Grevgatan och Ringvägen. I och med den visuella
kontakten med slottet och slottsparken, samt viljan att därutav främja ett enhetligt
uttryck, omfattas dessa byggrätter av samma utformningsbestämmelser samt av en
bestämmelse om att byggrätt ska utnyttjas till minst 95 procent.
Längre norrut längs ån planeras för friliggande villor, också dessa i en repetitiv struktur
med utblickar mellan husen. Respektive egenskapsområde får endast rymma ett
enbostadshus samt tillhörande komplementbyggnader. Förutom bestämmelser om
byggnadsarea, nockhöjd och placering regleras endast ett fåtal utformningsprinciper.
Inom övriga delar planeras längs gator , intill mindre platsbildningar/torg och runt
planlagd park för en blandning med radhus, parhus, flerbostadshus och friliggande villor.
Byggrätternas utformningsbestämmelser och bestämmelser om placering syftar generellt
till att forma varierade och ombonade gaturum samt levande och överblickade park- och
torgmiljöer. Utformningsbestämmelserna syftar även till att befästa gestaltningsprinciper
som kan få den nya bebyggelsen att harmoniera med slottets arkitektur.
Byggrätter och volymer regleras generellt genom följande planbestämmelser:
- Byggrätternas utbredning på mark regleras med bestämmelse om största exploatering
i kvadratmeter byggnadsarea och/eller prickmark samt korsmark.
- Byggnadernas höjder regleras i de flesta fall med bestämmelse om högsta nockhöjd i
kombination med reglering av takvinkel (som får vara mellan de två gradtal som
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anges). Avsteg från angivna takvinklar får endast göras i överensstämmelse med varje
byggrätts utformningsbestämmelser. Nockhöjder varierar mellan 17 och 8,5 meter.
I byggrätternas utformningsbestämmelser regleras följande:
- I de flesta byggrätter regleras att fasader ska teckna sig i ett visst antal våningar under
takfot. I vissa fall tillåts att ytterligare en våning får tecknas i tak och/eller gavel.
Flerbostadshusen (de högsta husen i området) få exempelvis teckna sig i upp till fyra
våningar under takfot.
- Fasader ska generellt utföras i puts och ges en ljus kulör som ska harmoniera med
kulören på Säfstaholms slott, exempelvis bruten vit eller ljust gul. Även taktäckning
regleras och ska vara av svart eller mörkgrå plåt. Några av byggrätterna omfattas dock
ej av dessa gestaltningsprinciper.
- Takterrasser, balkonger och takkupor regleras på olika sätt beroende på framförallt
placering och hustypologi. För att säkerställa enkla och nätta volymer närmast slottet
regleras exempelvis takterrasser, balkonger och takkupor bort för parhusen i detta
läge.
- Huvudentréer ska placeras så att de bidrar till möten mellan människor. Detta
innebär att de i de flesta fall ska placeras mot allmän platsmark såsom gata och torg.
- I flera av byggrätterna regleras att bottenvånings fasader mot viss allmän plats ska
utformas med bröstningshöjd för fönster som får vara maximalt 70 cm från färdigt
golv. Syftet är att motverka slutna fasader och istället låta de nya husen bidra till mer
levande inramningar av kvarterens allmänna gator, parker och torg.
Ytterligare bestämmelser och platsspecifika anpassningar av bestämmelser återfinns inom
de olika byggrätterna. Bland annat omfattas flerbostadshusen av bestämmelse om att
bottenvåning ska ha en invändig takhöjd på minst 2,7 meter för att möjliggöra
kommersiell verksamhet.
Förändringar - nya bostäder Orangeriet 4 och 5
Inom fastigheterna Orangeriet 4 och 5 föreslås två nya bostadshus. Komplettering med
nya byggnader inom fastigheterna ska ske på ett sätt som inte bara bibehåller den
nuvarande visuella kontakten mellan slottet och orangeriet, utan som också stärker
sambandet mellan de två parkdelarna. I gestaltningsprogrammet tillhörande denna
detaljplan beskrivs de aspekter som påverkat föreslagen placering och utformning av
byggrätterna. I gestaltningsprogrammet finns även principritningar som ligger till grund
för detaljplanens bestämmelser inom fastigheterna.
De två kvadratiska ”grundvolymer” som föreslås liknar i struktur och byggrätter det som
den tidigare detaljplanen tillåter (ändring av stadsplan, beslutad 1948) samt det som den
föregående detaljplanen tillät (stadsplan, beslutad 1943). Den västra volymen
kompletteras med en förlängd och förskjuten huskropp i riktning mot Ringvägen. Genom
förskjutningen hålls de två kvadratiska ”grundvolymerna” intakta och den längre volymen
får en underordnad status. Volymen bedöms (tillsammans med föreslagna byggnader
inom Bielke 1) kunna bidra till en tydligare korsningssituation och en mer markerad entré
in till de centrala delarna av Vingåker.
Befintliga in-/utfarter nyttjas från vilka de nya husen kan nås. Parkering bedöms dels
kunna ske intill respektive byggrätt och dels samlat i anslutning till de östra plangränserna
inom Orangeriet 3 och 5.
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Respektive kvadratisk volym bedöms kunna användas för 1-2 lägenheter. Den längre
husvolymen inom Orangeriet 4 bedöms kunna rymma 2-6 lägenheter. Totalt inom de
båda fastigheterna bedöms därmed 4-10 lägenheter kunna inrymmas. I detaljplanen
möjliggörs, i kombination med bostäder, även för verksamheter i mindre omfattning som
ej utgör en betydande olägenhet.
Byggrätter och volymer regleras genom följande planbestämmelser:
- Största exploatering i kvadratmeter byggnadsarea – 100 + 100 + 130 kvm (tre
byggrätter).
- Högsta nockhöjd över angivet nollplan – 45,8 meter.
- Lägsta nockhöjd över angivet nollplan – 45,0 meter.
- Högsta byggnadshöjd – 6 meter (sockel räknas ej in, sockelhöjd ska istället variera
med terräng).
- Takvinkeln får vara mellan de angivna gradtalen. Eventuella avsteg får endast göras i
överensstämmelse med byggrättens utformningsbestämmelser – 11-15 grader.
- Prickmark (marken får inte förses med byggnad).
I byggrätternas utformningsbestämmelser regleras följande:
- Byggnad ska utformas efter befintlig terräng. Nivåskillnader ska huvudsakligen tas
upp med förhöjd sockel.
- Byggnader inom fastigheterna Orangeriet 4 och 5 ska ges en enhetlig utformning.
- Fasader mot gator och gårdsmiljö ska teckna sig som två våningar under takfot.
- Fasader ska utföras i puts och ges en ljus kulör som ska harmoniera med kulören på
befintlig huvudbyggnad inom fastigheten Orangeriet 3, exempelvis bruten vit eller
ljust gul.
- Sockeln ska bekläs med grå natursten eller puts i mörk kulör, exempelvis mörkgrå,
tydligt avvikande från fasadens kulör.
- Fönsterdörr- och fönsteromfattningar ska ges en putskulör som är en nyans mörkare
än fasadens puts.
- Dörr- och fönsterkarmar ska ges en mörk kulör, exempelvis en rödbrun eller engelsk
röd kulör.
- Detaljer i fasad, såsom hängrännor, ska utföras i svart eller mörkgrå plåt.
- Tak ska utföras valmat med maximalt 30 cm takutsprång. Taktäckning ska vara av
svart eller mörkgrå plåt alternativt enkupigt tegel.
- Bröstningshöjder på fönster, i samtliga fasader förutom de som vetter åt söder samt
den östra fasaden inom Orangeriet 5, ska i bottenvåning vara 0-45 cm från färdigt
golv.
- Bottenvåning ska ha en invändig takhöjd på minst 2,7 meter för att möjliggöra
kommersiell verksamhet.
- Färdigt golv på bottenvåningarna får, mellan byggrätterna inom fastigheterna
Orangeriet 4 och 5, skilja högst 0,80 meter.
- Byggnader ska utformas utan synliga byggnadselementskarvar och får ej förses med
balkonger, takkupor och takterrasser.
Byggrätterna ska placeras i egenskapsgräns mot Bondegatan.
Kombinationen av bestämmelserna vad gäller högsta och lägsta nockhöjd ovan nollplan,
byggnadshöjd (utan sockel inräknat) och bestämmelse om hur mycket det får skilja mellan

105

18 (62)
byggnadernas nivåer på färdigt golv syftar till att volymmässigt säkerställa den enhetliga
utformning som anses viktig i detta läge. Även övriga utformningsbestämmelser syftar till
att säkerställa ett enhetligt uttryck väl anpassat till befintlig, kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse och till miljön i stort. Regleringen av bröstningshöjd på fönster anses även
kunna bidra till en mer levande inramning av Bondegatan och till att byggnaderna inte
upplevs vara bortvända från slottsparken.
Markytorna runt byggrätterna regleras genom bestämmelse om att de ska utgöras av grus
alternativt stenmjöl. Inom Orangeriet 4 regleras även hur nivåskillnader ska hanteras
vilket också illustreras i gestaltningsprogrammet.
Orangeriet 1-5 omfattas av en bestämmelse om skydd av kulturvärden. Byggrätterna har
anpassats efter de värden som beskrivs i bestämmelseformuleringen men ytterligare
hänsynstaganden kommer att krävas i samband med utbyggnad för att värna befintligt
trädbestånd (i enlighet med skyddsbestämmelsen).
Förändringar - nya bostäder Bielke 1
Inom fastigheten Bielke 1 föreslås två nya bostadshus. Den ena volymen anpassas efter
riktningen som befintlig bebyggelse har längs Ringvägen, den andra förhåller sig till.
Bondegatan och placeras i liv med föreslagna byggrätter inom Orangeriet 4 och 5.
Tillsammans formar byggrätterna en halvprivat gårdsmiljö samtidigt som de hjälper till att
tydligare definiera korsningssituationen, gaturummen och entrén in mot Vingåkers
centrala delar. Byggrätten längs Bondegatan blir till en fond intill planerat entrétorg (som
tilltänkt cykelstråk västerifrån mynnar ut i). De två bostadshusen föreslås nås via en
gemensam infart/utfart via
Ringvägen.
Bostadshusen föreslås uppföras som stadsradhus med, i fasad, 3 enheter per volym.
Totalt inom de båda byggrätterna bedöms, beroende på hur volymen invändigt delas upp,
4-10 lägenheter kunna inrymmas. I detaljplanen möjliggörs, i kombination med bostäder,
även för verksamheter i mindre omfattning som ej utgör en betydande olägenhet.
Byggrätter och volymer regleras genom följande planbestämmelser:
- Största exploatering i kvadratmeter byggnadsarea – 240 kvm per byggnad.
- Högsta nockhöjd – 10,5 meter.
- Takvinkeln får vara mellan de angivna gradtalen. Eventuella avsteg får endast göras i
överensstämmelse med byggrättens utformningsbestämmelser – 5-40 grader.
- Prickmark (marken får inte förses med byggnad).
- Korsmark (marken får endast förses med komplementbyggnader, högsta totalhöjd
för komplementbyggnader är 4,5 meter).
I byggrätternas utformningsbestämmelse regleras följande:
- Fasader mot gator och gårdsmiljö ska teckna sig som två våningar under takfot. En
tredje våning får tecknas i gavelfasad.
- Takterrasser integrerade i takets lutning eller anlagda på platta tak får finnas. Tak får
även förses med takkupor som får uppta högst en tredjedel av takets längd från
takfoten räknat.
- Balkonger får finnas mot gårdsmiljö och kraga ut maximalt 1,75 meter från fasad,
ovan prickmark.
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-

Bröstningshöjder på fönster ska i bottenvåning vara 0-45 cm från färdigt golv.
Bottenvåning ska ha en invändig takhöjd på minst 2,7 meter för att möjliggöra
kommersiell verksamhet.
Huvudentréer ska placeras på byggnadens långsida mot gata, allmän platsmark.

Natur och friytor
Förutsättningar
Planområdet omfattas ej av riksintresse för naturvård eller av andra skyddsområden
förutom strandskydd (se kap. Upphävande av strandskydd).
Planområdets mitt utgörs av ett flackt och öppet parklandskap med stora öppna gräsytor
för lek och rekreation. Anlagda gångar binder ihop parken och kopplar samman slottet
med den anlagda kryddträdgården, nuvarande hundrastgård och kolonilotterna. Flera av
gångarna ansluter till omkringliggande vägar och stråk utanför parkområdet.
I de öppna gräsytorna finns tre mindre dammar och en stor mängd gamla ädellövträd där
flera har en ålder på över 200 år. I norr avgränsas slottsparken av Vingåkersån.
Den norra delen av planområdet, norr om Vingåkersån, utgörs av en gammal
handelsträdgård med flera övergivna byggnader och igenvuxna planteringar. Ett flertal
trädgårdsväxter och träd har spridit sig till närliggande områden. I den nordöstra delen (av
området norr om Vingåkersån) växer en lövskog som är tät och snårig närmast ån.
Lövskogen norr och söder om Vingåkersån har tämligen stort inslag av död lövträdsved
och spår av bävergnag.
I den södra delen av planområdet är den äldre orangeribyggnaden (idag bostäder)
omgiven av en mindre park med omväxlande öppna gräsytor och trädsamlingar. Här står
moderträdet till Säfstaholmsäpplet vilket är utpekat som ett naturminne. I parken söder
och sydväst om orangeriet finns flera gamla lindar och skogsalmar.
Delområdet bortom nuvarande kolonilotter, öster om befintligt dike, utgörs av en något
kuperad terräng med gamla ädellövträd och fuktig triviallövskog. Det skogsklädda
området övergår sedan i det öppna odlingslandskapet (utanför planområdet).
En naturvärdesinventering (Ekologigruppen, 2019-12-06) samt en inventering av
värdefulla, skyddsvärda och särskilt skyddsvärda träd (Ekologigruppen, 2018-10-29) har
genomförts. Respektive inventering rymmer förslag på anpassningar och åtgärder.
Under naturvärdesinventeringen avgränsades totalt 14 naturvärdesobjekt; fem objekt med
höga värden (naturvärdesklass 2) urskildes, fyra objekt bedömdes ha påtagliga värden
(naturvärdesklass 3), och fem objekt bedömdes ha visst värde (naturvärdesklass 4).
Tre av objekten med högt naturvärde (naturvärdesklass 2) utgörs av parkmiljöer med
stora förekomster av gamla ädellövträd och god förekomst av naturvårdsarter. Ett objekt
utgörs av en flerskiktad triviallövskog med stort inslag av död ved av olika trädslag. Även
Vingåkersån bedömdes ha högt naturvärde. Ån är delvis uträtad och omgiven av buskage
och strödda triviallövträd. Bottnen är stenig-grusig och den fridlysta och rödlistade arten
tjockskalig målarmussla är funnen ett hundratal meter uppströms och har, i en riktad
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inventering (Ekologigruppen, 2019-09-03), konstaterats förekomma inom
utredningsområdet.
Objekt med påtagliga värden (naturvärdesklass 3) utgörs av dammarna i slottsparken och
en sluten fuktig triviallövs med inslag av grova pilar och enstaka rödlistade arter.
De objekt som bedömdes ha visst naturvärde (naturvärdesklass 4) är miljöer som är
påverkade av olika verksamheter; en före detta handelsträdgård, ett kolonilottsområde
och tidigare åkermark.
I området påträffades 33 naturvårdsarter i samband med naturvärdesinventeringen. Av
dessa 33 arter omfattas fyra arter (kungsfiskare, idegran, kattmynta och liljekonvalj) av
artskyddsförordningen och är således lagskyddade. 14 rödlistade arter noterades av vilka
ett flertal är kopplade till gamla träd och död ved.
Naturvärdena i området är främst kopplade till de gamla träden och rekommendationen
är att så långt som möjligt spara träd med hög ålder.
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Karta över naturvärdesobjekt inom utredningsområdet

De stora parkområdena, med god förekomst av gamla ädellövträd som finns i
slottsområdet och i de närliggande miljöerna, skapar enligt Ekologigruppen tillsammans
ett landskapsobjekt som sammantaget bedöms ha ett samlat högre naturvärde än de
ingående naturvärdesobjekten. Bedömningen är att landskapsobjektet som utgörs av
slottsparken, dammarna, orangeriparken, ekskogen och strandkanten mot Vingåkersån
har högsta naturvärde (objekt 2, 3, 4, 10, 11 och 12, samt delar av 5). Den varierade
miljön med inslag av värdeelement som dammar och åbrinkar bidrar enlig
Ekologigruppen till landskapsobjektets värde.
Lövskogarna i utredningsområdets östra del, på båda sidor om Vingåkersån, utgör ett
andra landskapsobjekt i området. I dessa lövskogar är marken till stor del fuktig och
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näringsrik, och de ingående naturvärdesobjekten utgör lämpliga livsmiljöer för svampar
och insekter. Två rödlistade svampar förekommer inom detta landskapsobjekt, och de
bedöms i utredningen ha viss potential att sprida sig inom området.
Ny bebyggelse och nya anläggningar som avses prövas i detaljplanen kommer att anpassas
efter naturvärdesinventeringens respektive trädinventeringens förslag till åtgärder (för att
minimera planens påverkan på den biologiska mångfalden). Åtgärderna handlar om att:
- Bevara områden med högt naturvärde (klass 2). För att gynna biologisk mångfald i
området rekommenderas att naturvärdesobjekt som har högt naturvärde undantas
från eventuell exploatering.
- Ta stor hänsyn till områden med påtagligt naturvärde (klass 3). Rekommendationen
är att dessa områden sparas i så stor utsträckning som möjligt. Vid eventuell, försiktig
exploatering behöver, enligt Ekologigruppen, värdefulla träd och strukturer pekas ut
och sparas. För att områdets värden inte ska gå förlorade krävs att både gamla och
unga träd sparas.
- Beakta ekosystemtjänster i planeringen och gestaltningen. Då naturmark tas i anspråk
minskas utrymmet för ekosystemtjänster (främst tjänsten biologisk mångfald) på lokal
nivå. För att minska påverkan på den biologiska mångfalden lyfter Ekologigruppen
fram att gestaltning av hus och deras närområden med nyttjande av verktyget
grönytefaktor (GYF) kan ge förutsättningar för bevarande av och tillhandahållande
av nya ekosystemtjänster i området. Detta kan till exempel ske genom gröna
biotoptak, utformning av gårdar med biotopträdgårdar, värdeskapade växtlighet och
småmiljöer för insekter och groddjur i stödmurar, lekmaterial och andra
landskapselement.
- Visa hänsyn i områden med rödlistade arter och naturvårdsarter med mycket högt
indikatorvärde. Förekomster av rödlistade arter och arter med högsta indikatorvärde
ska i möjligaste mån skyddas från exploatering och hänsyn ska tas till förekomsterna
vid skötsel av området. Rödlistade arter förekommer på flera träd runt Säfstaholms
slott. Träd påvuxna med rödlistade arter avses skyddas från avverkning så att dessa
arter kan fortleva i området.
- Bevara värdefulla träd i samband med förändrad markanvändning i området. Ny
bebyggelse ska anpassas så att värdefulla ädellövträd i möjligaste mån sparas och
skyddas i detaljplanen. Kompaktering av jorden under trädens kronor under
byggtiden ska undvikas.
- Vid planering för ny bebyggelse bör spridningssamband i området utredas. Det är
viktigt att säkerställa framtida spridningssamband för arter knutna till ädellövträd i
området.
- Säkerställ fortsatt förekomst av naturvårdsarter med liten förekomst i kommunen.
Vid inventeringen noterades två rödlistade lavarter med sina första rapporterade fynd
från kommunen. Dessa arter är enligt Ekologigruppen särskilt intressanta att bevara
då förekomsten vid Säfstaholm är den enda kända förekomsten i kommunen.
Förändringar
Nya byggrätter och strukturer inom planområdet har i stort anpassats efter genomförd
naturvärdesinventering respektive trädinventering (Ekologigruppen, 2019-12-06
respektive 2018-10-29). Större byggrätter har undvikits inom det som idag upplevs utgöra
själva slottsparken med sina stora klippta gräsytor, träd i grupperingar och organiskt
formade dammar. Inom identifierade naturvärdesobjekt med naturvärdesklass 2 har
rekommendationen, angående att dessa bör undantas från exploatering, ej helt följts.
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Förutom mindre byggrätter i form av lusthus/parkbyggnader, broar, bryggor och
kompletterande stigar samt vägar planeras för ny bostadsbebyggelse inom Orangeriet 4
och 5 (naturvärdesobjekt 12).
Då naturvärdena i området främst är kopplade till de gamla träden är rekommendationen
att så långt som möjligt spara träd med hög ålder (även unga träd med påtagliga
naturvärden). Noggranna anpassningar efter inmätta träd (träd med förekomst av
rödlistad art, särskilt skyddsvärda träd, skyddsvärda träd och värdefulla träd) krävs
därmed och i plankartan regleras detta med bestämmelser om att träd endast får fällas om
det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk (se bestämmelserna träd, n4, q2 och q3). Dessa
bestämmelser följs även upp med en administrativ bestämmelse om att marklov krävs för
trädfällning samt för plantering av träd.
Tillkommande växtlighet ska anpassas så att siktlinjer och gröna rum i planområdet kan
bibehållas. Lägre växtlighet i form av buskage kan rama in ytor och skapa naturliga
avgränsningar mellan funktioner. Vid fällning av och komplettering med nya träd, samt
vid återplantering av gamla träd, ska särskild kompetens rådfrågas. En skötselplan,
baserad på aktuella planhandlingar ska tas fram.
Planområdet omfattas ej av riksintresse för friluftsliv men består i huvudsak av tidigare
exploaterad mark samt iordningställd parkmark. Stora ytor finns således för olika former
av rekreation såsom lek, promenader och picknick. En målsättning med planarbetet är att,
genom addering av nya inslag, främja en än mer levande/befolkad park. Exempel på
sådana inslag är; parkstråket längs Vingåkersåns norra strand, utökat trädgårds/odlingsområde, nya kompletterande gångstråk och en tydligare koppling till de delar av
parken som återfinns söder om Bondegatan. Således frigörs ytterligare mark för allmänt
tillträde. En utbyggnad av bostäder intill slottsparken (inom fastigheterna Åsen 2:6, Bielke
1 och Orangeriet 4 och 5) innebär inte någon större ytmässig minskning av vad som idag
bedöms kunna upplevas som allmänt tillgängliga ytor.
Inslag som på olika sätt kräver förändringar i grönstrukturen och som kan påverka
landskapsbilden är följande:
-

Från infarten till Vingåker österifrån (via Bondegatan) kan parken upplevas först efter
att skogspartiet inom Sävstaholm 13:8 m.fl. passerats. Den historiska siktlinjen mellan
slottet och åkermarken i öster föreslås återupprättas genom gallring. Föreslagen
gallring innebär även att den historiska kärleksudden återfår en tydligare avgränsning.
Den aktuella ytan ingår i naturvärdesobjekt 1 och 10 (naturvärdesklass 4 respektive
2). Gallringen kan anpassas så att inga av de inmätta, skyddsvärda träden påverkas.
Eventuellt kan det krävas dispens från strandskyddet.

-

Planerad ställplats för husbilar i naturmarken i planområdets nordöstra del kommer
att kräva viss gallring och markbearbetningar för iordningställande av parkeringsytor
och vägar. Möjliga parkeringsytor begränsas av krav på hänsyn till inmätta träd (både
gamla och unga träd) och av ett hänsynsavstånd mot ån (cirka 15 meter brett) som
säkerställs i detaljplanen. Ställplatsen berör naturvärdesobjekt 1 och 8
(naturvärdesklass 4 respektive 3).
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-

Anläggande av ny infartsväg från Bondegatan fram till ställplatsen kräver, liksom
själva ställplatsen, viss gallring och markbearbetningar. Vägens dragning anpassas
efter inmätta träd (inga av dessa träd bedöms behöva påverkas) och körytans bredd
görs så smal som möjligt för att minimera ingreppet i naturmarken. Vägdragningen
leder genom naturvärdesobjekt 10 och 1 (naturvärdesklass 2 respektive 4).

-

Föreslagna tre lägen för nya lusthus/parkbyggnader i slottsparken har anpassats efter
viktiga vyer, historiska siktlinjer, gångstråk, nya och befintlig funktioner/strukturer
samt inmätta träd (inga av dessa träd bedöms påverkas). Två av byggrätterna återfinns
inom naturvärdesobjekt 11 och 10 med naturvärdesklass 2, en byggrätt är placerad
inom naturvärdesobjekt 7 med naturvärdesklass 4 (sedan tidigare ianspråktaget som
kolonilottsområde).

-

Iordningställande av naturmark längs Vingåkersåns norra strand (med ytor för
picknick, grillning och umgänge, samt tillfälliga angöringsplatser/sol-/utkiksbryggor)
kräver omfattande gallring av sly, träd och annan växtlighet som idag gör området
svårtillgängligt. Här planeras även för två nya gång- och cykelbroar (den ena föreslås
placeras i samma läge där en bro tidigare funnits). Hänsyn tas till inmätta träd (inga av
dessa träd bedöms behöva påverkas). Själva Vingåkersån ingår i naturvärdesobjekt 5
med naturvärdesklass 2. Längs stranden förekommer nästan gamla och gamla
triviallövträd, varav flera grova alar, och snår av viden. Den rödlistade arten
tjockskalig målarmussla är funnen inom naturvärdesobjektet. I genomförd
inventering (Ekologigruppen, 2019-09-03) redogörs för vilka skyddsåtgärder som
behöver vidtas inom och intill objektet. Planerad å-park (naturmark) sträcker sig cirka
20 meter norrut från strandlinjen om omfattas därmed även av naturvärdesobjekt 9
och 6 med naturvärdesklass 4 (sedan tidigare ianspråktaget som handelsträdgård).

-

Genom nya, föreslagna gångvägar i slottsparken avses upplevelsen av parkrummet
förstärkas. De tre större tilläggen utgörs av en ny gångväg intill Bondegatan och den
östra dammen, anläggande av kärleksstigen i sin historiska sträckning mellan slottets
södra gavel och skogspartiet i öster, samt en gångväg från korsningen BondegatanRingvägen upp till Slottsvägens mitt (även detta en historisk sträckning). Även de nya
stigarna inom odlingsområdet möjliggör nya upplevelser och vyer. Gångvägen intill
Bondegatan föreslås leda över en ny bro över en smal del av den östra dammen. De
olika tilläggen ingår i naturvärdesobjekt 11 och 2 (naturvärdesklass 2 respektive 3).
Objekt 11 är av naturtypen park och trädgård med stor förekomst av gamla
ädellövträd. Hänsyn tas till inmätta träd (dock bör det övervägas om enstaka träd i
den öppna ytans mitt, öster om slottet, kan behöva fällas för att värna siktlinjer).
Objekt 2 utgörs av själva dammen. Samtliga dammar i slottsparken har en preliminär
klassning av naturvärdet då viktiga naturvårdsartsgrupper av vattenorganismer till
samrådet inte har eftersökts närmare. Bedömningen är att dammarna har
förutsättningar att hysa groddjur vilket ska undersökas närmare.

-

Befintligt dike i den östra delen av parken föreslås tydligare lyftas fram genom nya
längsgående promenadstråk, gallrad naturmark och ett intilliggande, tydligare
definierat odlingsområde. Genom en mer bearbetad gestaltning av dikets kanter
(exempelvis genom planteringar och stensättning) kan dikesstråket, förutom att vara
en viktig del i områdets system för dagvattenhantering, utgöra ett mer rekreativt
värde i parken (se gestaltningsprogrammet för inspirationsbilder). Där kärleksstigen
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möter diket finns en övergång som kan behöva förstärkas. Diket leder genom
naturvärdesobjekt 10 och 1 (naturvärdesklass 2 respektive 4). Objekt 10 är av
naturtypen ädellövskog med ett flertal skyddsvärda arter och strukturer viktiga för
den biologiska mångfalden. Objekt 1 utgörs av skog med ung beståndsålder. I
bearbetningarna av dikets kanter/slänter ska hänsyn tas till inmätta träd (inga av dessa
träd bedöms behöva påverkas).
-

Befintligt kolonilottsområde föreslås utökas något och ges en tydligare
utformning/avgränsning med både kolonilotter och tematiska trädgårdar. Nya stigar
föreslås avgränsa de olika delarna och samtidigt göra området mer tillgängligt för
allmänheten. Odlingsområdet berör naturvärdesobjekt 11 och 7 (naturvärdesklass 2
respektive 4). Objekt 11 är av naturtypen park och trädgård med stor förekomst av
gamla ädellövträd. Objekt 7 utgörs av det gamla koloniområdet. Hänsyn tas till
inmätta träd (inga av dessa träd bedöms behöva påverkas).

-

Breddning Ringvägen (mellan parken och fastigheterna Sparre 13 och Trolle Bonde
7) krävs för att förbättra framkomligheten för bussar. Två bussar kan inte mötas idag
och mark körs upp på båda sidor om vägen. Sträckan är viktig för att nå skolor
norrut. Vägen är väldigt smal på delar av sträckan, ned mot 4,7m. Vanligtvis kräver
kollektivtrafik minst 6,5 meter bredd (helst 7 meter). En breddning av vägen innebär
att grönremsan mellan körbanan och gångbanan tas i anspråk. För att värna berörda
träd föreslås att ensidiga avsmalningar (med väjningsplikt) anläggs. Körbanan och
gångbanan ligger idag på olika marknivåer. Nivåskillnaden (cirka 0,5 meter) föreslås
hanteras genom utfyllnad och eventuellt med en stödmur mot dammen. Den aktuella
vägsträckan berör naturvärdesobjekt 11 (naturvärdesklass 2). Objekt 11 är av
naturtypen park och trädgård med stor förekomst av gamla ädellövträd. Hänsyn tas
till inmätta träd (inga av dessa träd bedöms behöva påverkas).

-

Ny blandad bebyggelse inom Åsen 2:6 och 2:8 innebär att mark tas i anspråk som till
stor del redan är påverkad av tidigare verksamhet. Den gamla handelsträdgården
ingår i naturvärdesobjekt 14 (naturvärdesklass 4). Den nya bebyggelsestrukturen
kommer även att påverka objekt 6 (naturvärdesklass 4, gammal åker), objekt 9
(naturvärdesklass 4, skog med ung beståndsålder), objekt 5 (naturvärdesklass 2,
Vingåkersån, se tidigare punkt angående iordningställande av parkmark längs åns
norra strand) samt objekt 13 (naturvärdesklass 2, flerskiktad triviallövskog). Hänsyn
tas till inmätta träd (dock hamnar några träd inom kvartersmark men skyddas med
bestämmelse) och den allmänna tillgängligheten längs å-stranden ska säkerställas
genom ett cirka 20 meter djupt naturstråk. Inom bebyggelsen ersätts nuvarande
igenväxta planteringar med ny grönska i gårdsmiljöer och allmän platsmark
(parkmiljöer och gaturum).

-

Ny bostadsbebyggelse inom Orangeriet 4 och 5 innebär att mark tas i anspråk som
utgör en del av slottsparken. Det visuella och fysiska sambandet mellan parkdelarna
är idag redan svagt på grund av Bondegatan, därav känsligheten i att riskera ytterligare
en visuell försvagning. Med hjälp av bearbetade övergångar över Bondegatan avses
den fysiska kopplingen dock stärkas till de rester av parken (inkl. orangeriet och
Säftsaholmsäppelträdet) som finns söder om gatan. Byggrätterna har begränsats och
placerats med ambitionen att exempelvis; ej dölja siktlinjen mellan slottet och
orangeriets mittparti, bibehålla upplevelsen av gräsytan som en förlängning av

113

26 (62)
slottsparken (byggrätterna har placerats så nära orangeriet som möjligt utan att
behöva inkräkta för mycket på kullen, de privata zonerna runt bostäderna har också
gjorts smala), samt att värna befintliga träd som är ett viktigt inslag i slottsparkens
karaktär och som stärker kopplingen mellan parkdelarna på båda sidor av
Bondegatan. Fastigheterna ingår i naturvärdesobjekt 12 (naturvärdesklass 2). Objektet
utgörs av naturtypen park och trädgård. Hänsyn tas till inmätta träd (preliminärt
bedöms ett av dessa träd, nr. 821 i trädinventeringen, kunna påverkas men ska så
långt möjligt skyddas vid exploatering då rödlistad art finns på trädet). Ett av de
inmätta träden inom Orangeriet 5, objekt 820 har redan fällts.
-

Ny bostadsbebyggelse inom Bielke 1 innebär att mark tas i anspråk som redan är
påverkad av nuvarande verksamhet (bensinstation). Fastigheten är till största del
asfalterad (mindre gräsytor finns). Marken har inte naturvärdesklassats och några
värdefulla träd har ej noterats. Ny grönska tillåts inom planerad gårdsmiljö.

Gator, trafik, inlastning och parkering
Förutsättningar
Lokaliseringen av ny bebyggelse och planområdets avgränsning bedöms i sig vara en
positiv utgångspunkt för projektet. Detta då det i stort innebär att befintliga strukturer
(såsom omgivande gator och tekniska anläggningar) kan utnyttjas och vidareutvecklas.
Mötet med centralorten via Bondegatan österifrån bjuder på en variation av öppna/vida
respektive mer inramade gaturum. Skogspartiet, som utgör slottsparkens östliga gräns,
kan beskrivas som en naturlig/grön portal. Efter skogspartiet avgränsas gaturummet av
slottsparken och lägre bostadshus. Hastighetsbegränsningen är 50 km/h (40 km/h när
man närmar sig orangeriet och korsningen med Ringvägen) men uppfattningen är att
trafiken kör snabbare (vilket bekräftats av nya trafikmätningar). Längs sträckan finns inga
markerade/målade övergångsställen eller andra detaljer i gatuutformningen som
signaler/kräver sänkt hastighet. Framme vid korsningen Bondegatan – Ringvägen, den
första stadsmässiga korsningen från detta håll, är gaturummet mer ”flytande” med stora
öppna ytor runt körbanorna. I korsningen finns idag endast ett övergångsställe som leder
över Bondegatan vid Slottsparkens sydvästra hörn. Tydliga kopplingar och övergångar
saknas därmed mellan områdets gång- och cykelstråk. För oskyddade trafikanter består
kopplingen in till centrum, via Bondegatan, av en smal trottoar. Trottoaren leder åt väster
fram till parkeringen framför Vingåkers Factory Outlet. Vid aktuell korsning mynnar
trottoaren ut i fastigheten Bielke 1 med nuvarande bensinstation.
Samtliga fordonstyper (även lastbilar med trailers och stora bussar) trafikerar korsningen.
Ringvägen kopplar samman Vingåker tätorts norra respektive södra delar om järnvägen.
Norrut övergår Ringvägen i Henalavägen som leder upp till Slottsskolan (åk F-6 samt 79). Ringvägen/Henalavägen utgör därmed ett viktigt busstråk. Vägen är dock väldigt smal
längs en del av sträckan intill slottsparken (ned mot 4,7 meter). Två bussar kan idag inte
mötas utan att mark körs upp på båda sidor om vägen.
Längs Ringvägens sträckning söder om Bondegatan finns en smal trottoar intill
fastigheterna Orangeriet 2, 3 och 4. Cykeltrafik sker i körbanan. Längs vägens sträckning
norr om Bondegatan finns på den östra sidan en gång- och cykelväg som är separerad
från biltrafiken med en smal skiljeremsa av gräs. Vid övergångsstället, strax innan bron
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över Vingåkersån, tar gång-och cykelvägen slut. Oskyddade trafikanter får, på andra sidan
Henalavägen, röra sig på en smal trottoar över bron innan denna på nytt övergår i en från
biltrafiken separerad gång- och cykelväg.
Inom planområdet finns busshållplatsen Slottet Sävstaholm Vingåker. I östlig riktning är
hållplatsen placerad på Bondegatan intill fastigheten Orangeriet 4, i västlig riktning intill
infarten till slottet från Bondegatan. Buss 700 som trafikerar här leder mellan Vingåker,
Katrineholm, Flen, Malmköping och Eskilstuna.
Längs de avsnitt av Bondegatan respektive Ringvägen som ingår i planområdet finns ett
fåtal befintliga in-/utfarter. De delområden och funktioner som ingår i detaljplanen nås
med motortrafik idag på följande sätt:
- Slottsparken nås framförallt via Ringvägen och in på Slottsvägen (huvudentrén som
leder fram mot slottets sydvästra gavelhörn). Ytterligare en infart-/utfart finns via
Bondegatan.
- Orangeriets fastigheter nås via både Ringvägen (två infarter) och Bondegatan (en
infart).
- Nuvarande bensinstation inom fastigheten Bielke 1 nås via både Ringvägen och
Bondegatan.
- Den nedlagda handelsträdgården inom fastigheten Åsen 2:6 nås via en infart från
Henalavägen. Även privatbostaden inom fastigheten Åsen 2:8 nås via denna infart.
- Privatbostaden inom fastigheten Sävstaholm 13:7 nås via en egen infart från
Bondegatan.
- Befintlig pumpstation (söder om Bondegatan i planområdets östra del) nås via egen
infart från Bondegatan.
Parkering sker idag inom kvartersmark, inom de enskilda fastigheterna med bostäder och
verksamheter. Slottets besöksparkering och parkering för anställda sker framförallt inom
den grusade yta som omger slottet/huvudbyggnaden. På den grusade ytan väster om
slottet parkerar även turistbussar.
Leveranser till slottets kök och övriga verksamheter sker via Slottsvägen, in på den
grusade ytan och inlastning sker vid slottets nordöstra del.
Förändringar – gatunät och trafik
En omdaning av Säfstaholms slott och slottspark med omgivningar innebär ökade
trafikrörelser till och från, samt inom aktuellt område (personal, besökande och nya
boende). En trafikutredning har därmed tagits fram under arbetet med detaljplanen
(Ramböll, 2020-07-01).
Övergripande idéer och planerade åtgärder inom befintligt gatunät (Bondegatan,
Ringvägen och Henalavägen):
-

Förbättrade förutsättningar med ökad trafiksäkerhet för gående och cyklister genom;
- Anläggande av en ny passage (ej målad men på annat sätt hastighetsdämpande
övergång) över Bondegatans östra del.
- En ny gång- och cykelöverfart (målad), ett nytt övergångställe (målad) över
Bondegatan samt ett befintligt övergångsställe över Bondegatan (målad).
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-

Två nya gång- och cykelöverfarter (målade) och ett befintligt övergångställe
(målad) över Ringvägen.
Tre nya gång- och cykelöverfarter (målade) över Henalavägen.

Passagen över Bondegatan planeras i nivå med den nya in-/utfarten till planerad
parkering för husbilar och Eneroths väg. Den ena gång- och cykelöverfarten planeras
över Bondegatan vid det nya entrétorget. Ett nytt övergångsställe över Bondegatan
planeras mellan slottsparken och stråket ned mot Säfstaholmsäppelträdet. Det
befintliga övergångsstället vid fastigheten Orangeriet 4 och slottsparkens sydvästra
hörn över Bondegatan bibehålls och anpassas efter eventuella justeringar av
gatan. Gång- och cykelöverfarter över Ringvägen planeras vid det nya entrétorget och
trottoaren längs fastigheten Orangeriet 4 och en över Ringvägen vid infarten till
Slottsvägen. Den befintliga övergången över Ringvägen vid bron bibehålls. Tre gångoch cykelöverfarter planeras över Henalavägen, en vid bron vid södra delen av Åsen
2:6 och två i anslutning till den nya planerade infartsvägen till Åsen 2:6 och 2:8.
-

Förbättrad orienterbarhet och mer välkomnande entré-/korsningssituation genom
anläggande av ett entrétorg med cykelbana, busshållplats och information om
sevärdheter i området. Nuvarande busshållplats i östergående riktning, placerad i
siktlinjen mellan slottet och orangeriet, är den hållplats som föreslås flyttas till
entrétorget. På torgytan finns i detaljplanen en mindre byggrätt som kan användas för
att markera entrén in till centrum tydligare. Byggrätten är tänkt som enkel och öppen
paviljongbyggnad, med ett skärmtak över delar av torgytan och/eller med en
skulptural form/konstruktion (exempelvis en sittvänlig skulptur). Torget gör det
möjligt för människor att stanna upp, ta del av information angående sevärdheter och
välja riktning alternativt hoppa på bussen.

-

Tydligare utformad busshållplats i västergående riktning föreslås. Detta genom att på
nuvarande plats anlägga en mer markerad på-/avstigningsyta, sammanlänkad med
gångstråk in i parken respektive över Bondegatan.

-

Tydligare koppling för oskyddade trafikanter mellan slottsområdet och de centrala
delarna av Vingåker föreslås. Detta genom anläggande av en gång- och cykelväg i den
trädallé som finns i gräsytan söder om Bondegatan (ingår ej i denna detaljplan). Vid
korsningen med Ringvägen leds fotgängare och cyklister in på entrétorget.

-

Anläggande av nya och justering av några befintliga in-/utfarter krävs i detaljplanen. I
öster, där det planläggs för en serviceanläggning för husbilar, föreslås att in-/utfarten
till befintlig pumpstation flyttas något och görs om till en infart, separerad från ny
utfart. Till planerad ställplats för husbilar krävs att en ny angöringsväg anläggs från
Bondegatan. Denna planeras mittemot infarten till Eneroths väg. In-/utfarten till
Slottsområdet från Bondegatan föreslås stängas för motortrafik och istället reserveras
för fotgängare och cyklister. Detta för att stärka kopplingen mellan gångstråken inom
de två parkdelarna norr och söder om Bondegatan. In-/utfarterna till orangeriets
fastigheter bibehålls i sina nuvarande lägen. Angöring till den planerade
bostadsbebyggelsen inom fastigheten Bielke 1 ska ske från Ringvägen (nuvarande in/utfart till fastigheten via Bondegatan tas därmed bort i den nya strukturen). Till
slottet och slottsparken bibehålls Slottsvägen som huvudentré. Till fastigheten Åsen
2:6 (samt 2:8) finns idag en in-/utfart, denna föreslås flyttas något i samband med
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planerad bostadsutbyggnad. Inga ytterligare anslutningar för motorfordon planeras
från Henalavägen.
-

För att förbättra bussens framkomlighet har den smala sektionen av Ringvägen,
väster om Slottsparken, setts över. En generell breddning av körytan (från cirka 4,7
meter till 6,5-7 meter) skulle innebära ett ianspråktagande av grönremsan mellan
körbanan och gång- och cykelstråket, samt kräva fällning av en del av de träd som
står där. Istället föreslås att breddning av vägavsnittet görs etappvis och att ensidiga
avsmalningar anläggs där det behövs för att värna inmätta träd. Principsektion nedan
visar hur ytorna/funktionerna omfördelas med gränsmarkeringar mellan trafikslagen,
samt hur nuvarande nivåskillnader föreslås hanteras (genom utfyllnad och med
stödmur mot dammen).

-

Henalavägen kan i framtiden dras vidare norrut och bli en viktig länk inom Vingåker
tätort. Vägen breddas för att få rum med gångbanor och trädplanteringar samt
kanstensparkering på båda sidor av vägen. Befintlig cykelväg bevaras. Gatan kommer
även att ansluta till nya byggrätter inom Åsen 2:8 och 2:6. Gatan blir 20 meter bred
och körbanan 7,5 meter bred för att säkerställa utrymme för mötande busstrafik.

Principsektion visar ny utformning för del av Henalavägen, huvudgata 20 meter bred

Se kapitlen; Förändringar – ny bebyggelse Åsen 2:6 och 2:8, Förändringar - nya bostäder Orangeriet 4
och 5 och Förändringar - nya bostäder Bielke 1, samt det till detaljplanen tillhörande
gestaltningsprogrammet för beskrivningar av de interna strukturerna inom respektive
delområde. Fastigheterna Åsen 2:6 och 2:8 är de delområden där ett helt nytt gatunät för
samtliga trafikslag krävs. I bebyggelsestrukturen återfinns tre gatutyper; en dubbelriktad
15 meter bred gata, en dubbelriktad 10,25 meter bred gata och en enkelriktad 9 meter
bred gata.
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Principsektion visar lokalgata, 9 meter bred

Principsektion visar lokalgata, 10,25 meter bred
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Principsektion visar lokalgata, 15 meter bred
Förändringar – parkering
Planområdets enskilda fastighetsägare har ansvaret att tillgodose det behov av parkering,
som kommunen bedömer att fastighetens användning ger upphov till. Det vill säga, det är
inte kommunens ansvar att ordna parkering, om inte kommunen själv är fastighetsägare.
Det övergripande ansvaret för planeringen av parkeringslösningar har dock kommunen. I
Vingåkers kommun finns ej någon fastställd parkeringspolicy med resonemang kring
parkeringstal såsom miniminormer, maximinormer och/eller flexibla parkeringstal.
Enligt Boverket (https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-omPBL/teman/parkering_hallbarhet/verktyg/flex/, 2020-06-06) börjar allt fler kommuner
införa flexibla parkeringstal, detta då de ser värdet av att göra enskilda bedömningar av
antalet parkeringsplatser som är lämpliga för just det projekt som är under framtagande.
Fördelen som många kommuner ser är en bättre anpassning och utformning av
bebyggelsen kopplat till dess omgivning. Genom att förstå vad som ska byggas och hur
projektet hänger ihop med omkringliggande bebyggelse och infrastruktur, finns det
möjlighet att anpassa behovet av parkeringsplatser. Viktiga faktorer, som till exempel
vilken målgrupp, lokalisering, kollektivtrafik- och serviceutbud, sätter ramarna för vilket
parkeringstal som blir aktuellt för den nya exploateringen. Detta leder, enligt Boverket, till
bättre anpassade parkeringstal och till att det bara är de bilparkeringar som behövs som
anläggs.
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Parkering tillhörande fastigheterna Orangeriet 1-5, Bielke 1, Åsen 2:6 och 2:8 samt
Sävstaholm 13:7 ska lösas inom de egna fastigheterna. I detaljplanen regleras erforderliga
ytor för parkering inom mark planlagd som kvartersmark (bostadsändamål samt
parkeringsplats) och inom allmän platsmark (gata). Illustrerade parkeringsplatser inom
Orangeriets 4 och 5, Bielke 1 samt inom Åsen 2:6 utgår preliminärt från ett
bilparkeringstal på 0,8 platser per lägenhet (inklusive besöksparkering) och ett
cykelparkeringstal på 2,2 platser per lägenhet (inklusive besöksparkering).
Hänsyn vad gäller bilparkeringstal har tagits till antal planerade lägenheter och till de goda
förutsättningar som finns avseende att resa hållbart (med kollektivtrafik, cykel och till
fots). Några antaganden har i detta skede ej gjorts vad gäller hur fördelning av
lägenhetsstorlekar kan påverka efterfrågan på bilparkering. I illustrationerna nedan har
antalet redovisade parkeringsplatser anpassats efter rimliga antagande om maximala antal
lägenheter som ryms inom planlagda byggrätter. Troligt är dock att antal lägenheter inom
de olika delområdena blir färre i och med behovet av en variation av olika
lägenhetsstorlekar.
Det är vanligt förekommande att i planeringssammanhang räkna med att boende i
genomsnitt har minst en cykel per person. Utöver cykelparkeringsplatser för boende
behöver det finnas platser för besökande, vilket vanligen sätts till 0,5 platser per lägenhet.
För att det inte ska bli ett underskott på cykelparkering föreslås därmed 2,2 platser per
lägenhet. Cykelparkeringsplatserna bör vara lättillgängliga och anordnas väderskyddat i
bottenvåningar, komplementbyggnader och/eller förråd inom respektive kvarter.
Cykelparkering för besökande bör planeras utomhus med väderskydd och nära entréer till
bostadshus och verksamheter/besöksmål.
Bilparkeringsplatser för personer med rörelsehinder ska placeras inom 25 meters
gångavstånd. Antal platser ska dimensioneras efter det behov som finns. En vanligt
använd riktlinje är fem procent av det totala antalet platser i en stadsdel eller en större
parkeringsyta. Då osäkerheter finns, vad gäller kommande behov av antal platser, har det i
nedanstående illustrationer säkerställts att ytor finns för att cirka tio-tjugo procent av
platserna inom respektive delområde ska kunna utformas för personer med rörelsehinder.
Inom samtliga tre delområden (Orangeriets 4 och 5, Bielke 1 samt Åsen 2:6 och 2:8)
medges, förutom bostäder, även verksamheter i mindre omfattning som ej utgör en
betydande olägenhet. Inom fastigheten Åsen 2:8 återfinns en byggrätt som möjliggör för
skola, bostäder, kontor och olika typer av verksamheter. Preliminärt används ett
parkeringstal på 5 platser per 1000 kvm för verksamhetslokaler. Bedömningen av behovet
grundar sig i att det endast är mindre verksamheter, i form av exempelvis kontor,
kioskverksamhet, galleri, ateljéer etcetera, som kan bli aktuellt där bostäder är
huvudändamålet. Även samnyttjande av viss andel boendeparkering bedöms vara möjligt
om parkeringsbehovet skulle visa sig vara större. Parkeringsplatser samt cykelplatser inom
Åsen 2:8 har ej detaljstuderats men bedöms kunna rymmas inom fastigheten.
Bielke 1
- Antal lägenheter: 6-12
- Bilparkeringstal (bostäder) 1,0 = 12 platser (beräknat på 12 lägenheter), varav 1-2
platser för personer med rörelsehinder
- Cykelparkeringstal 2,2 = 26,4 platser (beräknat på 12 lägenheter)
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-

Bilparkeringstal (verksamheter) 5 platser per 1000 kvm = 2,4 platser (beräknat på 480
kvm byggnadsarea)

Orangeriet 4 och 5
- Antal lgh 4-10
- Bilparkeringstal (bostäder) 1,0 = 10 platser (beräknat på 10 lägenheter), varav 1-2
platser för personer med rörelsehinder
- Cykelparkeringstal 2,2 = 22 platser (beräknat på 10 lägenheter)
- Bilparkeringstal (verksamheter) 5 platser per 1000 kvm = 1,65 platser (beräknat på
330 kvm byggnadsarea)
Åsen 2:6
- Antal lgh/radhus 73
- Antal enfamiljshus/parhus med parkering inom fastigheten 21
- Bilparkeringstal (bostäder) 1,2 = 88 platser (beräknat på 73 lägenheter), varav 4-6
platser för personer med rörelsehinder
- Cykelparkeringstal 2,2 = 209 platser (beräknat på 95 lägenheter)
- Bilparkeringstal (verksamheter) 5 platser per 1000 kvm, framtida behov okänt men pplatser bedöms kunna samordnas med boendeparkering inom fastigheten.
Parkering inom slottsparken planeras inom den befintliga strukturen underordnad
parkens innehåll och karaktär. Längs Slottsvägen kan parkering ordnas vid ena sidan,
bedömt antal cirka 14 platser. Vid Borggårdens södra del föreslås sex parkeringsplatser
ordnas och i dess västra del cirka sju platser. På Borggårdens östra sida kan fem platser
ordnas. Turistbussar får fortsatt parkera inom Borggårdens södra del.
Förändringar – husbilsparkering
Inom skogsområdet i planområdets nordöstra del planeras för en parkering för husbilar.
Angöring till platsen ska ske via en ny grusväg med infart från Bondegatan (strax öster
om befintligt dike). Parkeringen ska utformas naturanpassat med hänsyn till värdefulla
träd och noggrant inpassade, grusade parkeringsytor. All service (förutom elförsörjning), i
form av vatten och hantering av avloppsvatten samt annat avfall, planeras till ett separat
område på andra sidan Bondegatan (intill en befintlig pumpstation).
Begreppet ställplats används ofta som övergripande term för en parkering utanför
campingområde som är speciellt utformad och lokaliserad för att passa husbilar.
Begreppet används dock inte i varken i plan-, bygg- eller miljölagstiftning och ska därför
undvikas. Nästan alla husbilar är registrerade som personbil klass 2, och är därför i alla
avseenden just en personbil. En parkering för husbilar kan enligt praxis jämställas med en
vanlig bygglovspliktig parkering (under förutsättning att den service som erbjuds inte
liknar innehållet i en campingplats).
I detaljplanen planläggs ytan som kvartersmark med bestämmelsen P1 (parkeringsplats).
De eventuella negativa konsekvenser som måste beaktas vid utformning och skötsel av
husbilsparkeringen är förlorade naturvärden, nedskräpning och säkerhetsrisker på grund
av de kemikalier och brandfarliga ämnen som finns i husbilar. Även landskapsbilden
bedöms bli påverkad, dels av belysning från armaturer och husbilar och dels genom att
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fordonen, under framförallt sommarmånaderna, kan synas från långt håll (trots bevarande
av träd i parkeringsytans kantzoner).
I det till detaljplanen tillhörande gestaltningsprogrammet illustreras och beskrivs hur
husbilsparkeringen skulle kunna utformas.

Geotekniska förhållanden
En geoteknisk undersökning och utredning har genomförts inom planområdet. Underlag,
slutsatser och rekommendationer presenteras i ”Tekniskt PM Geoteknik” (NollTre
Konsult AB, 2020-05-15), utförda fält- och laboratorieundersökningar redovisas i den
separata handlingen ”Markteknisk undersökningsrapport, MUR” (NollTre Konsult AB,
2020-05-15).
Utredningen har fokuserats på 4 delområden där ny markanvändning (i form av bostäder
och husbilsparkering) föreslås, samt på ytor längs Vingåkersån och befintligt dike.
Område 1 – Markytan i området är huvudsakligen flack men vid Vingåkersån
förekommer brantare partier ned mot vattendraget. Vingåkersåns slänter är bevuxna med
gräs, vass och mindre träd, inga erosionsskydd förekommer. I området planeras för
blandad bostadsbebyggelse i 2 till 4 våningsplan.
Område 2 – Delområdet består i nuläget av en gräsyta. Ytan är huvudsakligen flack men i
södra delen av fastigheten reser sig markytan två till tre meter. I området planeras för två
bostadshus i två våningsplan.
Område 3 – Markytan är flack och utgörs mestadels av asfalt. I området planeras för
två nya byggnader i två våningsplan.
Område 4 – Markytan är flack och utgörs huvudsakligen av skog. Längs med
områdets västra kant löper ett dike. I området planeras att skogen glesas ut för att
möjliggöra en uppställningsplats för husbilar.
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Översiktskarta över studerade områden från Tekniskt PM Geoteknik” (NollTre Konsult AB, 2020-05-15)

Tidigare utredningar
Följande tidigare utredningar har fungerat som underlag till det tekniska PM:et:
”Översiktlig skredriskkartering, Vingåkers kommun ” upprättad av bohusgeo AB på
uppdrag av räddningsverket, daterad 1996-09-23
- ”Skredriskutvärdering Vingåkers kommun, PM Geoteknik” upprättad av Sweco,
daterad 1999-01-27
- ”Utredning skred och erosion, Vingåkersån PM Geoteknik” upprättad av WSP
Samhällsbyggnad, daterad revidering 2015-12-16
I den tidigare översiktliga stabilitetsutredningen utfördes undersökningar och
beräkningssektioner längs Vingåkersån, dock på den västra sidan om Henalavägen.
Utredningen klassar området närmst Vingåkersån som icke-tillfredställande stabilt och
rekommenderar en detaljerad stabilitetsutredning för att vidare utreda
stabilitetsförhållandena. År 2015 skedde mindre skred och släpp i Vingåkersåns slänter
strax väster om Henalavägen som följd av erosion. WSP rekommenderar i sin utredning
att erosionsskydd bör läggas ut längs de sträckor där stabilitetsproblem noterats, både
som erosionsdämpande effekt men även som en stabilitetsförbättrande åtgärd.
Geoteknik
Enligt SGU:s jordartskarta över planområdet består övre delen av jordprofilen av
lera/lergyttja undantaget mindre områden med en sandig morän. Jorddjupet varierar
mellan ca 5 och 10 m.
Enligt utförda undersökningar (Tekniskt PM Geoteknik, NollTre Konsult AB, 2020-0515) består jordlagerföljden överst av mulljord följt av lera och eller högförmultnad torv
följt av en sandig siltig morän som vilar på berg. Leran och torven i området är mycket
lös, lagrets tjocklek varierar mellan cirka tre och fem meter enligt utförda sonderingar.
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Skjuvhållfastheten är extremt låg och varierar mellan ca 4 och 10 kPa med ett bedömt
medelvärde om 7 kPa. Lerans vattenkvot varierar stort i övre delen av jordprofilen men
avtar mot djupet. Enligt undersökningar utförda strax väster om de nu studerade
områdena är leran mellansensitiv med en sensitivitetskvot som varierar mellan tretton
och arton. Leran är normalkonsoliderad.
Den sandiga slitiga moränen bedöms utifrån utförda CPT-sonderingar huvudsakligen
vara löst till medelfast lagrad. Djup till fast botten varierar mellan cirka tre och nio meter.
Stabiliserade vattenytor mättes i provtagningshål i samband med genomförd
fältundersökningen. Dessa visar en grundvattenyta som varierar mellan cirka 0,6 och 2,1
meter djup. Mätning i grundvattenrör som installerats i friktionsjordens underkant visar
en grundvattenyta på mellan 0,6 och 0,8 meter under markytan. Grundvattenytan varierar
dock över tid och bedöms fluktuera mellan 0,2 och 1,5 meters djup.
Karakteristiska vattenståndsnivåer i Vingåkersån har hittats i Swecos utredning som
utfördes 1999, dessa är uttryckta i höjdsystem RH00 och har transformerats till följande
nivåer i RH2000 (via en skiftlägestransformation på +0,5 m);
- HHW +34,85
- LLW +33,50
Stabilitet
Stabiliteten inom planområdet har kontrollerats i fyra sektioner utmed Vingåkersån.
Stabilitetsutredningen har tagits fram i enlighet med IEG:s Rapport 4:2010 där erforderlig
säkerhetsnivå gäller för detaljerad utredningsnivå och vid markanvändningen
planläggning. I Rapport 4:2010 anges rekommenderade säkerhetsfaktorer som ett spann
för odränerad respektive kombinerad analys och är beroende av utredningsnivå samt
markanvändning. Vid val av erforderlig säkerhetsfaktor inom rekommenderat spann
bedöms de aktuella förutsättningarna med hänsyn till gynnsamma och ogynnsamma
förhållanden.
Reslutaten från stabilitetsberäkningarna visar att säkerhetsfaktorn mot stabilitetsbrott ned
mot Vingåkersån i befintliga förhållanden är lägre än erforderlig för planläggning av
området. Kritiska glidytor är framförallt små och relativt grunda.
Som stabilitetshöjande åtgärd har utläggning av erosionsskydd studerats. I beräkningarna
har erosionsskyddet lagts i lutning 1:3 från strandlinjen ned till åbotten på nivå +32.
Erosionsskyddet har inte optimerats avseende stabiliteten och i vissa sektioner kan
erosionsskyddet minskas av stabilitetsskäl. I Tekniskt PM Geoteknik (NollTre Konsult
AB, 2020-05-15) poängteras också att utläggning av erosionsskyddet i vissa sektioner är
relativt omfattande och att vattenföringen i Vingåkersån kan påverkas av åtgärderna.
I sektionen i nivå med planerad husbilsparkering uppfylls inte erforderlig säkerhetsfaktor
med enbart utläggning av erosionsskydd utan även en mindre avschaktning krävs.
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Sättningar
Då leran är mycket lös och normalkonsoliderad kommer, enligt Tekniskt PM Geoteknik
(NollTre Konsult AB, 2020-05-15), relativt stora sättningar att uppstå även vid små
tillskottsbelastningar. Inga ödometerförsök (studier av jordens deformationsegenskaper
och permeabilitet) har utförts i området, men närliggande undersökningar att lerans
ödometermodul ML varierar mellan cirka 300 och 500 kPa. Lerans tjocklek varierar enligt
utförda undersökningar mellan cirka tre och sex meter.
Slutsatser och rekommendationer
I ”Tekniskt PM Geoteknik” (NollTre Konsult AB, 2020-05-15) presenteras följande
slutsatser och rekommendationer.
Inom område 1 och område 4 är säkerhetsfaktorn mot stabilitetsbrott längs Vingåkersån
inte tillräckligt hög för att området ska kunna planläggas utan krav på geotekniska
förstärkningsåtgärder och/eller belastningsrestriktioner.
Som förslag på åtgärd har i första hand utläggning av erosionsskydd studerats vilket i de
flesta fall ger en tillräcklig effekt. Erosionsskyddet har lagts i lutning 1:3 från befintlig
strandlinje och eftersom befintliga undervattensslänter är brantare fungerar
erosionsskyddet som en tryckbank. Det bör poängteras att erosionsskyddet är relativt
omfattande och det bör säkerställas att Vingåkersån kan bibehålla samma vattenföring
och hydrauliska egenskaper som tidigare. Arbetena kräver med största sannolikhet
vattendom.
Andra tänkbara förstärkningsåtgärder är avschaktningar och djupstabilisering med
kalkcementpelare. Avschaktningar är en förhållandevis billig metod men gör ett stort
ingrepp på den befintliga åfåran. Stabilisering med kalkcementpelare medför en stor risk i
form av att inblandningsmedel av kalk och cement kan läcka ut i ån. Metoden innebär
även stora risker vid själva installationen/byggskedet då lerans skjuvhållfasthet tillfälligt
blir betydligt lägre och risken för stabilitetsbrott ökar. I båda fall bör dessutom
Vingåkeråns slänter erosionsskyddas för att trygga stabiliteten långsiktigt, dock kanske i
en mindre omfattning.
Utförda stabilitetsberäkningar är utförda med ett medelvärde på lerans skjuvhållfasthet,
lokalt förekommer betydligt lägre värden och vid ytterligare utredning och/eller
dimensionering av förstärkningsåtgärder krävs ytterligare geotekniska undersökningar.
Område 1
För område 1 bör tillåten belastning i form av markuppfyllnad närmst Vingåkersån (från
strandlinjen och cirka 20 meter bakom) begränsas till endast mindre gång- och cykeltrafik,
det vill säga 5 kPa (5 ton per kvm). I övriga delar (med ny bostadsbebyggelse) ska
tillskottsbelastningen i form av markuppfyllnad begränsas till 20 kPa (2 ton per kvm eller
cirka 1 meter uppfyllnad).
Område 4
I område 4 krävs en mindre avschaktning mellan Vingåkersån och blivande
husbilsparkering för att stabiliteten ska vara betryggande. Avstånd mellan parkeringsytan
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och Vingåkersån ska överstiga 15 meter. Tillskottsbelastningen i området ska begränsas
till fordonstrafik vilket motsvarar 13 kPa (1,3 tom per kvm).
Område 2 och 3
I område 2 och område 3 krävs inga belastningsrestriktioner.
Då leran inom hela planområdet är mycket lös och sättningsbenägen rekommenderas att
byggnader grundläggs med spetsburna pålar. Mindre komplementbyggnader som inte är
sättningskänsliga kan grundläggas på kantförstyvad platta om lastkompensation med
lättfyllning samtidigt utförs. Även små markuppfyllnader kommer att generera relativ
stora sättningar, uppfyllningar bör därmed i största möjliga mån minimeras. Då den
tekniska utvecklingen snabbt går framåt, med nya och mer effektiva lösningar, undviks i
detaljplanen bestämmelser som ställer krav på viss metod/teknik. Kompletterande
undersökningar inför byggskedet kan dessutom, inom exempelvis Åsen 2:6, visa på stora
lokala skillnader som kan kräva olika metoder/tekniker.
Uppföljning i detaljplanen
I plankartan följs identifierade risker för stabilitetsbrott upp genom bestämmelser om
grundläggning och högsta tillåtna tillskottsbelastning (angivet i kPa, ton per kvm). Med
tillskottsbelastning menas här den ytterligare last som påförs marken i form av
markuppfyllnad eller genom att material skiftas mot tyngre material (exempelvis lera grävs
bort och ersätts med krossmaterial).
Bestämmelser om villkor för lov (i enlighet med 4 kap 14 § PBL) får endast omfatta
åtgärder som kan vidtas på den egna tomten och som syftar till att göra den egna tomten
lämplig. Stabilitetsförbättrande åtgärder, både för jord och berg, är därmed i de flesta fall
olämpliga att ange som villkor för att bygglov/marklov eller startbesked ska ges. Oftast
går dessa typer av åtgärder inte att lösa inom den egna tomten, utan man är beroende av
granntomten, eller ofta ett ännu större område, för att kunna genomföra en lämplig
åtgärd. Detta bedöms vara fallet inom aktuell detaljplan där risker för stabilitetsbrott
identifierats längs Vingåkersån.
Utifrån ovanstående resonemang används inte bestämmelser om villkor för lov inom
områden planlagda för ändrad markanvändning med byggrätter i anslutning till
Vingåkersån. Istället omfattas inom planlagd naturmark (allmän platsmark omfattande
Vingåkersån med strandzoner) en egenskapsbestämmelse/skyddsbestämmelse.
Bestämmelser om skyddsåtgärder bör endast användas för att göra den angivna
markanvändningen lämplig samt möjliggöra lokaliseringen av bebyggelse inom
planområdet. Genom att placera sådana skydd på allmän plats med kommunalt
huvudmannaskap får kommunen kontroll över genomförande, skötsel och underhåll av
skyddsåtgärden/skyddsåtgärderna. Att reglera skyddsåtgärder på allmänna platser med
enskilt huvudmannaskap bedöms ej vara lämpligt då åtgärderna krävs för att göra den
angivna markanvändningen inom planområdet i stort lämplig.
Planbestämmelser:
- Strandzon/naturmark (från strandlinjen och cirka 20 meter norrut) inom område
1/Åsen 2:6
Skyddsåtgärd genom reglering med egenskapsbestämmelse om mark och vegetation
inom användningen Natur, allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap:
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tillskottsbelastning

-

Naturmark omfattande Vingåkersåns slänter
Egenskapsbestämmelse om skydd mot störningar inom användningen Natur, allmän
platsmark med kommunalt huvudmannaskap:
förstärkningsåtgärder

-

Erforderliga åtgärder (i form av exempelvis erosionsskydd,
avschaktningar och/eller stabilisering med
kalkcementpelare) ska vidtas mot risk för stabilitetsbrott
längs Vingåkersån. Val av åtgärder ska ske med beaktande
av naturvärden och fördjupade geotekniska
undersökningar krävs för dimensionering av åtgärder, PBL
4 kap 5 §

Planerat bostadsområde inom område 1/Åsen 2:6 och 2:8
Byggnadstekniska skyddsåtgärder genom reglering med egenskapsbestämmelser om
utförande (inom kvartersmark med byggrätter):
b1

-

Tillskottsbelastning i form av markuppfyllnad får ej
överstiga 5 kPa (0,5 ton per kvm), markuppfyllnader ska
minimeras då även små uppfyllnader kan generera
sättningar, PBL 4 kap 5 §

Tillskottsbelastning i form av markuppfyllnad får ej överstiga 20 kPa (2
ton per kvm), markuppfyllnader ska minimeras då även små uppfyllnader
kan generera sättningar, PBL 4 kap 16 §

Planerad husbilsparkering inom område 4/del av Sävstaholm 2:325 och 13:8
Erforderligt avstånd (över 15 meter) mellan planerad parkeringsyta och Vingåkersån
(Natur) säkerställs genom användningsgräns.
Skyddsåtgärd genom reglering med egenskapsbestämmelse om utförande inom
användningen P1 (parkeringsplats), kvartersmark:
b2

-

Tillskottsbelastning i form av markuppfyllnad får ej överstiga 13 kPa (1,3
ton per kvm), markuppfyllnader ska minimeras då även små uppfyllnader
kan generera sättningar, PBL 4 kap 5 §

Mindre byggrätter för parkbyggnader/lusthus inom slottsparken
Byggnadsteknisk skyddsåtgärd genom reglering med egenskapsbestämmelse om
utförande (inom kvartersmark med byggrätter):
b3

Grundläggning av ej sättningskänslig byggnad kan ske på kantförstyvad
platta om lastkompensation med lättfyllning samtidigt utförs, PBL 4 kap
16 §
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Miljötekniska markförhållanden
En översiktlig miljöteknisk markundersökning har genomförts (Structor Miljöpartner AB,
2020-06-05). Utredningen har fokuserats på 4 delområden där ny markanvändning (i
form av bostäder och husbilsparkering) föreslås. De berörda fastigheterna är Åsen 2:6,
Bielke 1, Orangeriet 4 och 5 samt delar av Säfstaholm 2:325. Syftet med den översiktliga
miljötekniska markundersökningen är att undersöka om fastigheterna är förorenade
genom jordprovtagning. Syftet är även att vid behov i framtiden kunna ta ut
grundvattenprover. Undersökningen omfattar inte provtagning av mark under byggnader,
provtagning av byggnadsmaterial i byggnader eller provtagning av asfalt.
Provpunkterna placerades slumpmässigt för att täcka in ett så stort område som möjligt.
Inom varje område togs det ut både prover för hand med hjälp av spade och vid 5 ställen
borrades det med hjälp av borrbandvagn. Det installerades 4 grundvattenrör för att vid
behov kunna analysera grundvattnet. Provtagningen har varit riktad med avseende på att
försöka hitta eventuella föroreningar inom området. Inom de olika områdena togs det
även ut flera ytliga jordprover med hjälp av spade från cirka 0,05–0,3 meter djup. Dessa
slogs ihop till samlingsprov som skickas in för analys av ämnen som är typiska för aktuell
verksamhet.

Illustration över provtagningspunkternas placering i undersökningsområdet från Översiktlig miljöteknisk
markundersökning (Structor Miljöpartner AB, 2020-06-05)

Följande verksamheter har bedrivits inom planområdet:
- En handelsträdgård/plantskola Ekholmens Trädgård Bo Grönt på fastigheten Åsen
2:6. Det är inte känt när verksamheten startade och inte heller om de har använt
bekämpningsmedel. Den sista ägare köpte handelsträdgården 1972 efter att den legat
i träda några år.
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-

Säfstaholms handelsträdgård (plantskola) vid Säfstaholms slott var belägen på
fastigheterna Trädgården 1–35. Dessa fastigheter ligger utanför undersökt område.
Idag finns där radhus.
På fastigheten Bielke 1 har det funnits en bensinstation sedan 1970-talet. I dag finns
en Qstar automattankstation och bilverkstaden Görans Däck (1994-) och Bilservice
samt Blixt bilservice på fastigheten.

De industriverksamheter som nyligen bedrivits och som bedrivs i området motsvarar
MKM (mindre känslig markanvändning) enligt Naturvårdsverkets riktlinjer. Vid en
utbyggnad av bostäder inom berörda delar av planområdet ändras markanvändningen till
KM (känslig markanvändning).
Vid utvärdering av analysresultat från jordprovtagning har halterna jämförts med
generella riktvärden vilka tagits fram av Naturvårdsverket för förorenad mark.
Riktvärdena är framtagna för att indikera upp till vilken nivå det inte förväntas finnas risk
för negativ påverkan på människor eller miljö vid angiven markanvändning. Riktvärdena
är framtagna för två typer av markanvändning:
-

KM, känslig markanvändning, där det inte finns några begränsningar för hur marken
kan användas och där grundvattnet skyddas. Exempel på markanvändning kan vara
bostäder, daghem eller odling av livsmedel.
MKM, mindre känslig markanvändning. Vid halter över denna nivå anser
Naturvårdsverket att markkvaliteten begränsar markanvändningen. Marken anses
utan risk kunna användas för industrier, kontor och vägar mm., för halter under
MKM-riktvärden.

Då Vingåkers kommun undersöker möjligheterna för byggande av bostäder inom
planområdet, jämförs uppmätta halter i jordprover med riktvärden för KM. En
jämförelse görs dock även med riktvärden för MKM då det i dagsläget förekommer
industriverksamhet i området.
Resultat
Analysresultatet visar att det, i de 14 analyserade proverna inom detaljplaneområdet, inte
förekommer några metaller som överstiger riktvärdet för KM.
I de 7 utvalda jordprover som analyserats med avseende på kolväten har det i ett område
(öster om Säfstaholms slottsområde) påträffats alifater (C16-C35) över KM men under
MKM. Varken PAH eller PCB har påträffats över detektionsgränsen i några analyserade
prover.
Inom området där det har bedrivits handelsträdgårdsverksamhet har det påträffats
bekämpningsmedel i 2 av 5 prover. Ämnen som DDT, DDD och DDE ligger under
riktvärdet för KM, men då proverna har tagits som samlingsprover kan det förekomma
halter i enskilda prover över KM och MKM. Halten för ogräsbekämpningsmedlet
terbutylazin ligger strax över detektionsgränsen, men för ämnet finns i övrigt inga
riktvärden/jämförelsevärden.
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Slutsatser och rekommendationer
Den aktuella miljötekniska markundersökningen är endast översiktlig och det kan inte
uteslutas att det förekommer okända föroreningar inom planområdet. I rapporten
rekommenderas därför kompletterande undersökningar för att få en bättre bild av
föroreningssituationen.
I området vid handelsträdgården rekommenderas i rapporten att det utförs
kompletterande grundvattenprovtagning i de redan installerade grundvattenrören. Detta
för att se om det förekommer bekämpningsmedel i grundvattnet. Även en
kompletterande jordprovtagning av ytlig jord med avseende på bekämpningsmedel
bedöms enligt rapporten som lämplig.
I den nordöstra delen av området, där det påträffats alifater som överstiger riktvärdet för
KM, förekommer en hel del fyllnadsmassor. Hela området bedöms därmed i rapporten
behöva undersökas vidare.
Inom planområdets sydvästra del, vid bensinstationen på fastigheten Bielke 1, borrades
det endast i en punkt och det påträffades inte några föroreningar i de 4 analyserade
proverna. Om området i framtiden ska bebyggas med bostäder rekommenderas att det
utförs en kompletterande miljöteknisk markundersökning på fastigheten.
Uppföljning i detaljplanen
I plankartan följs identifierade riskområden upp genom en administrativ bestämmelse om
villkor för lov (detta trots att eventuella saneringskrav ännu ej fastställts). Bestämmelsen
återfinns där kvartersmark för bostadsändamål och parkering (för husbil) planlagts inom
fastigheterna: Åsen 2:6, Åsen 2:8, Bielke 1, och del av Sävstaholm 2:325 och 13:8.
a3

Bygglov får inte ges för nybyggnation förrän markens lämplighet för
planlagd användning har säkerställts genom att eventuella
markföroreningar har avhjälpts eller att en skydds- eller säkerhetsåtgärd
har vidtagits, 4 kap 14 § PBL

Tillgänglighet
Utvändig och invändig tillgänglighet regleras enligt BBR, Boverkets Byggregler och HIN,
lagen om enkelt avhjälpta hinder. Utvärdering av tillgängligheten vid nybyggnation sker i
samband med bygglovsprövning.
Detaljplanen bedöms ej innebära svårigheter att uppnå krav på tillgänglighet.

Offentlig och kommersiell service
Servicefunktioner återfinns huvudsakligen i de centrala delarna av Vingåker tätort. Mellan
korsningen Bondegatan/Ringvägen och Bondegatan/Köpmangatan är det cirka 550
meter.
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Upphävande av strandskydd
En kommun får enligt plan- och bygglagen i en detaljplan bestämma att strandskyddet
enligt miljöbalken ska upphävas för ett område om det finns särskilda skäl enligt 7 kap. 18
c-d § miljöbalken. Intresset av att ta området i anspråk på ett sätt som avses med planen
ska, för att strandskyddet ska kunna upphävas, väga tyngre än strandskyddsintresset –
djur- och växtlivet får inte påverkas negativt och allmänhetens tillgång till strandområden
får inte försämras. Kommunen behöver därmed även uppmärksamma om någon del av
strandområdet fortfarande är tillgängligt och har betydelse för friluftslivet samt djur- och
växtlivet. Om så är fallet bör strandskyddet ej upphävas i dessa områden.
Strandskyddets utbredning
Det strandskydd som utvärderas i detaljplanen sträcker sig 100 meter från strandkant
både upp på land och ut i vattnet (även miljön under vattnet omfattas av strandskydd).
De vattenområden som återfinns inom planområdet är del av Vingåkersån, tre anlagda
dammar och ett vattenfyllt dike (dammarna och diket är viktiga för hantering av
dagvatten, vatten från dammarna i parken avleds till diket och sedan vidare till
Vingåkersån).
Förändringar enligt detaljplanen
De områden där strandskyddet upphävs i detaljplanen är:
- Berörd kvartersmark planlagd för; bostäder, besöksanläggning, kontor, centrum,
skola, odlingslotter och tematiska trädgårdar, e-områden (transformatorstation,
pumpstation etc) och parkeringsplats.
- Berörd allmän platsmark planlagd som; torg, huvudgata, lokalgata, gågata samt gång/cykelväg.
- Marken för de två mindre byggrätterna som inom naturmark avgränsas med
egenskapslinjer; servicebyggnad respektive paviljong.
På plankartan redovisas berörda områden med en infälld illustration samt med
planbestämmelse (som avgränsas med en administrativ gräns samt egenskaps- och/eller
användningsgräns, alternativt enbart användningsgräns):
a1

Strandskyddet är upphävt, PBL 4 kap 17 §

Detaljplanens vattenområden, med tilltänkta bryggor och broar omfattas ej av
bestämmelse om upphävande av strandskydd (se kap. Andra prövningar nedan).
Inom vattenområden där bryggor respektive broar får anläggas föreslås strandskyddet
ligga kvar. Dessa anläggningar får, när mer exakta lägen identifierats som lämpliga, prövas
genom ansökan om strandskyddsdispens. I dispensärendena kan krav ställas på
allmänhetens tillgänglighet. Även inom mark planlagd som park respektive natur föreslås
strandskyddet bibehållas (förutom inom marken för de två mindre byggrätterna med
egenskapsbestämmelserna servicebyggnad respektive paviljong).
Exempel på åtgärder som kan kräva dispens från strandskyddet är anläggande av nya
gångstråk (i områden planlagda som park och natur), bryggor, broar, vägar,
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parkeringsplatser och odlingsområden. Dispens kan även krävas om mer än enstaka träd
ska fällas.
Särskilda skäl för upphävande av strandskydd
Ianspråktagen mark
Åsen 2:6 och Åsen 2:8
De berörda områdena norr om Vingåkersån (inom fastigheten Åsen 2:6 och 2:8) är sedan
tidigare ianspråktagna på ett sätt som gör att de bedöms sakna betydelse för
strandskyddets syften (7 kap 18c § punkt 1 miljöbalken). Marken har historiskt varit
ianspråktagen, här drevs till för några år sedan Ekholmens handelsträdgården. Det är inte
känt när verksamheten startade. Den sista ägaren köpte handelsträdgården 1972 efter att
den legat i träda några år. På ett flygfoto från 1960 syns handelsträdgården.
Markutnyttjandet består idag av flera övergivna byggnader, bland annat ett gammalt
bostadshus, ett uthus och flera växthus.
Den tidigare verksamheten har påverkat omkringliggande mark. Flygbilder visar att de
ytor som föreslås bebyggas inom strandskyddet har varit kontinuerligt ianspråktagna och
inte använts för frilufts- och rekreationsändamål. Marken rymmer olika typer av
uppställnings- och parkeringsytor, staket, samt vägar med mera. Intill det gamla
bostadshuset kan även en tidigare hemfridszon med mindre uteplats skönjas. Även det
sätt på vilket de befintliga husen står grupperade i landskapet innebär att en ”inre” mer
privat gårdsmiljö/ hemfridszon kan upplevas. Inom det berörda området finns även
öppna odlingsytor och igenvuxna planteringar. Ett flertal trädgårdsväxter och träd har
spridit sig till närliggande områden.
En utbyggnad enligt detaljplanen innebär att även fortsättningsvis använda den
ianspråktagna marken till strandnära bebyggelse, dock i utökad omfattning och med
huvudändamålet bostäder. Ett cirka 20 meter djupt naturstråk, med bevarat strandskydd,
planläggs mellan Vingåkersåns strandlinje och den nya bebyggelsen. Endast en liten
byggrätt, där strandskyddet upphävs, återfinns inom naturstråket längs ån. Byggrätten ska
uppföras som öppenarea och bedöms därmed ej påverka den allemansrättsliga
tillgängligheten negativt.
Bielke 1
Det berörda området söder om Bondegatan är sedan tidigare ianspråktaget på ett sätt som
gör att de bedöms sakna betydelse för strandskyddets syften (7 kap 18c § punkt 1
miljöbalken). På fastigheten har det funnits en bensinstation sedan 1970-talet. Ny
bostadsbebyggelse i detta läge innebär att mark tas i anspråk som redan är påverkad av
nuvarande verksamhet. Fastigheten är till största del asfalterad (mindre gräsytor finns).
Marken har inte naturvärdesklassats och några värdefulla träd har ej noterats.
Orangeriet 1-5
Berörda delar av Orangeriet 1-5 söder om Bondegatan är sedan tidigare ianspråktagna på
ett sätt som gör att de bedöms sakna betydelse för strandskyddets syften (7 kap 18c §
punkt 1 miljöbalken). Byggnaderna inom Orangeriet 1-3 består av bostäder (delvis
inrymda i den gamla orangeribyggnaden). Åt söder bildar byggnaderna en halvprivat gård
med tydliga hemfridszoner bestående av trappor, terrasseringar, planteringar, klippta
gräsytor och gångvägar. Även åt väster och öster syns tydliga hemfridszoner avgränsade
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av stensättningar, häckar och träd. De klippta gräsytorna återfinns även norr om
byggnaderna, mellan Bondegatan och huvudbyggnaden inom Orangeriet 3. Den grusade
entréytan framför orangeriets fasad mot slottet övergår i den öppna och klippta gräsyta
där de nya byggrätterna för bostadshus planeras.
De delar av Orangeriet 4 och 5, där strandskyddet avses upphävas, ansluter direkt till den
redan ianspråktagna marken runt orangeriet. Gräsytans högresta träd rymmer höga naturoch kulturmiljövärden och skyddas i detaljplanen. I övrigt bedöms gräsytan idag rymma
framförallt visuella värden då ytan, som idag är planlagd som kvartersmark, ej används
som park av allmänheten eller som uteplats av boende. Ytans karaktär kan idag mer
beskrivas som en djup förgårdsmark. För att säkerställa ett bevarande av den visuella
kopplingen mellan orangeriet och slottet, mellan de två parkdelarna på båda sidor om
Bondegatan, planläggs bevarad gräsyta runt byggrätterna som park (allmän platsmark) där
strandskyddet bevaras.
Sävstaholm 13:7
Fastigheten Sävstaholm 13:7 är en etablerad befintlig bostadsfastighet som sträcker sig
ned till Bondegatan. Hemfridszonen utgörs av en omhändertagen trädgård med
planteringar, klippta gräsytor och komplementbyggnader. Fastigheten anses därmed i sin
helhet vara ianspråktagen på ett sätt som gör att den bedöms sakna betydelse för
strandskyddets syften (7 kap 18c § punkt 1 miljöbalken).
Befintliga gator, e-område och slottet
Strandskyddet upphävs på befintliga gator, på slottet och dess omkringliggande grusade
yta (för att möjliggöra anpassningar och framtida omgestaltningar av mötet mellan
verksamheterna inomhus och utomhus) samt på planlagt e-område
(transformatorstation). Nämnda delar anses redan vara ianspråktagen på ett sätt som gör
att det saknar betydelse för strandskyddets syften (7 kap 18c § punkt 1 miljöbalken. Den
allemansrättsliga tillgängligheten inom den grusade ytan runt slottet säkerställs genom
bestämmelse om markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik.
Avskildhet från område närmast strandlinje
Bielke 1 och Orangeriet 1-5
Berörda områden inom fastigheterna Bielke 1 och Orangeriet 1-5 anses vara väl avskilda
från områdena närmast slottsparkens dammar och dess strandlinjer (7 kap 18c § punkt 2
miljöbalken). Riksvägen till Katrineholm (Bondegatan) drogs fram mellan
huvudbyggnaden/slottet och orangeriet på 1960-talet. Bondegatan utgör en tydlig gräns i
landskapet och begränsar den nya bebyggelsens utbredning. Genom planerad parkmark
(allmän platsmark som dammarna ingår i) säkerställs den fria passage som det ställs krav
på i miljöbalken (7 kap. 18f §).
Utvidgning av pågående verksamhet
Nedan beskrivna delområden/funktioner i planområdet bedöms behövas för att kunna
främja och/eller utvidga pågående verksamheter inom slottet och slottsparken (7 kap 18c
§ punkt 2 miljöbalken).
Planlagt större område för parkering (kvartersmark), i den östra delen av detaljplanen, är
tilltänkt som en naturanpassad husbilsparkering. Funktionen möjliggör
korttidsövernattning och främjar besöksnäringen. Ytan har avgränsats utifrån de
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naturvärden som identifierats (Ekologigruppen, 2019-12-06) och ytan ska hållas öppen
för att värna den allemansrättsliga tillgängligheten. Med den nya gatan längs diket och
skogspartiet anses dessutom allmänhetens tillgång till åns respektive dikets
strandområden förbättras.
Planlagt område för odlingslotter och tematiska trädgårdar (kvartersmark) öster om
slottet knyter an till nuvarande användning och utvidgningen av funktionen håller sig
inom det område som historiskt använts för odling. Tanken är att både föreningar,
skolverksamheter och privatpersoner etcetera ska kunna verka inom området genom att
ansvara för olika delar/”kvarter”. Området anses kunna bidra till att ge parken ett högre
upplevelsevärde och därmed främja det rörliga friluftslivet.
I parken återfinns även mindre byggrätter som också anses behövas för att främja och
utvidga pågående verksamheter i slottsområdet, se bestämmelserna; paviljong och
servicebyggnad inom allmän platsmark, byggrätten inom användningen L1 (odlingslotter och
tematiska trädgårdar) samt de tre mindre byggrätterna med
huvudanvändningen/bestämmelsen R1 (besöksanläggning, kultur- och
fritidsverksamheter).
Kommunens bedömning är att utvidgningen/kompletteringen med beskrivna funktioner
inte kan genomföras utanför de aktuella områdena. De är tydligt kopplade till pågående
verksamheter i slottet och inom parken i stort och dess placeringar har anpassats efter
befintliga och historiska lägen och eller efter identifierade, viktiga siktlinjer genom parken.
Tätortsutveckling (berör samtliga delar)
I Strandskydd - en vägledning för planering och prövning (Handbok 2009:4, utgåva 2,
februari 2012, framtagen av Naturvårdsverket och Boverket) framgår att åtgärder som
kan komma ifråga att pröva utifrån 7 kap 18c § punkt 5 miljöbalken (angående behovet
av att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området)
är till exempel sådana som tillgodoser kommunens behov av tätortsutveckling. För att det
ska vara ett angeläget allmänt intresse bör de planerade åtgärderna långsiktigt ge fördelar
för samhället. I vägledningen/handboken poängteras att det inte kan gälla enskilda
bostadshus utom detaljplan.
I kommunens översiktsplan från 2010 ingår planområdet i ett avgränsat område benämnt
strategiskt utvecklingsområde. Området omfattar hela Vingåker tätort som beskrivs
rymma särskilt goda förutsättningar för en hållbar bebyggelseutveckling, bland annat ur
kollektivtrafiksynpunkt. Viktiga utgångspunkter som lyfts för kommunens
samhällsplanering är bland annat:
-

” Samlad bebyggelse med god tillgång till service ger förutsättningar för att det goda livet ska kunna
upprätthållas med ett mindre transportbehov jämfört med en glesare bebyggelse. Bostadsfunktionen
ska i möjligaste mån integreras med andra funktioner. Det funktionsuppdelade samhället ger
upphov till ett större transportbehov än det integrerade och är därför mindre hållbart, vilket
Vingåkers kommun vill motverka.”

-

”Attraktiva bostadslägen, gärna med närhet till vatten eller andra kvaliteter, ska utvecklas.
Ombyggnad och förtätning av bebyggelsen ska prioriteras utan att den sociala och yttre miljön
försämras.”
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-

”Bebyggelse ska lokaliseras i lägen som förstärker underlaget för kollektivtrafiken så att behovet av
transporter som belastar miljön minimeras. Bebyggelse ska också lokaliseras med hänsyn till
energiförbrukning vid uppvärmning.”

-

”Bostäder ska ha nära till grönområden av hög kvalitet. Bebyggelse och fria ytor ska lokaliseras och
utformas för ökad trygghet och tillgänglighet, god hälsa samt minskad risk för olyckor och brott.”

-

”Kommunen ska verka för samlokalisering av bostäder och verksamheter som inte stör varandra.
För att gynna kvarboende och mångfald ska det finnas bra bostäder med en blandning av
upplåtelseformer, ålder och storlek i närområdet.”

Ovanstående utgångspunkter anses väl stämma överens med de möjligheter som
planområdets geografiska läge och dess platsspecifika förutsättningar innebär.
Det allmänna intresset vid ett plangenomförande bedöms i planområdets strandområden
bestå av möjligheten till att forma trygga och överblickade vistelseytor som främjar möten
mellan människor. Detaljplanen har utformats med tanke på att de kulturhistoriskt
intressanta miljöerna i och runt slottsparken ska upplevas tillgängliga att vistas i och röra
sig genom även för dem som inte är bosatta i de nya bostäder och kvarter som skapas.
Påverkan av ett plangenomförande
Nedan ges en kortfattad bedömning av ett plangenomförandes påverkan på naturvärden
och friluftsliv inom berörda strandskyddsområden.
Övervägning naturvärden
En naturvärdesinventering (Ekologigruppen, 2019-12-06) samt en inventering av
värdefulla, skyddsvärda och särskilt skyddsvärda träd (Ekologigruppen, 2018-10-29) har
genomförts. Respektive inventering rymmer förslag på anpassningar och åtgärder som
detaljplanen på olika sätt förhåller sig till (se kap. Konsekvenser av planens genomförande).
Totalt sett bedöms ett plangenomförande innebära en viss påverkan på livsvillkoren för
växt- och djurliv, påverkan anses dock vara acceptabel (utifrån nuvarande kunskapsläge).
Denna generella bedömning grundar sig på att områden med identifierade höga
naturvärden i strandskyddszonerna till stor del undantas från exploatering och planläggs
som park- respektive naturmark (där strandskyddet föreslås kvarstå).
Även Vingåkersån bedöms ha högt naturvärde och den fridlysta och rödlistade arten
tjockskalig målarmussla har, i en riktad inventering (Ekologigruppen, 2019-09-03),
konstaterats förekomma inom utredningsområdet. Ytterligare riktade artinventeringar
kommer att sammanställas för fladdermöss, grod- och kräldjur samt kungsfiskare.
Övervägning friluftsliv
Planområdet omfattas ej av riksintresse för friluftsliv men består i huvudsak av tidigare
exploaterad mark samt iordningställd parkmark. Stora ytor finns således för olika former
av rekreation såsom lek, promenader och picknick. En övergripande bedömning är att
berörda områden anses rymma höga respektive potentiellt höga värden av betydelse för
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strandskyddets syfte avseende att långsiktigt säkra allmänhetens tillgång till
strandområden.
Berörda områden:
- Delområdet norr om Vingåkersån är idag ianspråktaget av Ekholmens
handelsträdgård (verksamheten har dock lagts ned och fastigheten sålts). Ytorna runt
befintliga hus och växthus har använts för bland annat uppställning av redskap och
växter. Närmast vattnet är marken svårtillgänglig på grund av sly/växtlighet, stängsel
och staket. Längs åns norra strand föreslås i detaljplanen att ett cirka tjugo meter
djupt naturstråk sparas. Här kan en blandning formas mellan mer öppna och varsamt
möblerade ytor och ytor med mer tät växtlighet. Förutom ytor för picknick/grillning
och umgänge föreslås anläggande av solbrygga, utkiksbrygga och naturanpassad
lekplats. Även en byggrätt för ett gemensamhetshus föreslås i parkens östra del.
Föreslaget, slingrande promenadstråk kan länkas samman med befintliga och nya
stråk utanför planområdet.
-

Längs Vingåkersåns södra strand ansluter själva slottsparken med
slottet/huvudbyggnaden, promenadstråk, mindre komplementbyggnader, en äldre
ladugårdsbyggnad samt odlingslotter. Genom viss gallring av växtlighet (med
beaktande av naturvärden) kan en ökad tillgänglighet för allmänheten till vattnet
säkerställas och tydligare visuella kopplingar skapas mellan områdena norr och söder
om ån. Intill Ringvägen i väster är terrängen flack vilket gör ytan lämplig för angöring
med kanot/kajak. Även uthyrning av mindre roddbåtar/trampbåtar, i förslagsvis
detta läge, kan ge besökare nya upplevelser i/av parken. Läget för det gamla brofästet
föreslås få tillbaka sin forna funktion. Vid fästet för den nya bron kan parkmöbler
placeras och via befintlig trappa (som behöver rustas upp) intill brofästet kan en
naturlig och vattennära avsats i terrängen möbleras. Ytterligare en bro planeras över
ån längre österut. Inom det strandskyddade området föreslås även kompletterande
parkbyggnader/lusthus, nya vägar/promenadstråk, en parkeringsyta för husbilar och
ett utökat och mer öppet odlingsområde med tematiska trädgårdskvarter och odlingar
som ej enbart byggs upp utifrån enskilda intressen.

-

Genom längsgående ny gågata, ny gång- och cykelväg och nya promenadstråk i
planerat odlingsområde, samt genom viss gallring av växtlighet, avses befintligt dike
tydligare lyftas fram. En mer bearbetad gestaltning av dikets kanter (exempelvis
genom planteringar och stensättning) anses kunna ge dikesstråket ett mer rekreativt
värde i parken. Diket är också en viktig del i områdets system för dagvattenhantering,

-

Slottsparkens befintliga dammar föreslås bibehållas i sina nuvarande utbredningar i
parmmarken (allmän platsmark med bevarat strandskydd). Genom en ny föreslagen
gångväg avses upplevelsen av parkrummet intill Bondegatan och den östra dammen
förstärkas. Gångvägen leder över en föreslagen ny bro över en smal del av dammen i
detta läge. Mindre roddbåtar/trampbåtar för uthyrning kan även ge besökare nya
upplevelser i/av parken.

En utbyggnad av bostäder inom och intill slottsparken innebär inte någon större ytmässig
minskning avseende idag allmänt tillgängliga ytor. Dock kan förändrad markanvändning
förändra upplevelsen av allmän tillgänglighet. Till de bostadstyper som avses prövas
(villor, radhus, parhus och flerbostadshus) ska därmed endast mindre/smala privata
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zoner, som underordnar sig den allmänna platsmarken, tillåtas. Karaktären i bebyggelsen
norr om Vingåkersån ska vara hus i park med grönytor som mer eller mindre ”flyter”
fram mellan husen. Kvarteren ska vara genomsläppliga och möjliggöra för utblickar. Med
nuvarande parkmark och tilltänkt å-park (längs Vingåkersåns norra strand) anses
tillkommande bebyggelse bli väl avskild från områdena närmast berörda strandlinjer (MB
7 kap § 18 c 1-2p).
Sammanfattningsvis bedöms stora gemensamma ytor inom planområdet kunna bibehållas
och samutnyttjas av boende och besökare.
Andra prövningar
För att få göra arbeten i eller nära vatten, såsom muddring och anläggande av brygga,
krävs alltid anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken. I
strandskyddat område (det vill säga i områden där strandskyddet ej upphävs i
detaljplanen) krävs även dispens från strandskyddet enligt 7 kap. 18§ miljöbalken.
Arbeten i strand- och vattennära områden kan även beröras av annan lagstiftning med
krav på andra tillstånd.

Teknisk försörjning
Ledningar
Inom planområdet förekommer idag ledningar för tele-, fiber- och kopparnät, fjärrvärme,
spillvatten, vatten och dagvatten samt el. Ledningar återfinns både inom planerad
kvarters- och allmän platsmark. Detaljplanen förutsätter flytt av vissa ledningar. Nya
ledningar kommer att behöva byggas ut för att försörja den nya bebyggelsen och nya
allmänna ledningar ska i första hand förläggas inom allmän platsmark. Där det inte har
bedömts vara möjligt har u-områden inom kvartersmark planlagts (markreservat för
allmännyttiga underjordiska ledningar). De u-områden som under samrådet redovisas i
detaljplanen är preliminära.
Vatten och spillvatten
Området är anslutet till det kommunala vatten- och spillvattennätet. Befintliga ledningar
kan i stor utsträckning bibehållas i sina nuvarande lägen. Befintliga ledningar från
Henalavägen som försörjer fastigheterna Åsen 2:6 och Åsen 2:8 kan komma att påverkas
av föreslagen bebyggelse och kommer därmed att behöva läggas om samt dimensioneras
om. Befintlig spillvattenledning inom Sävstaholm 13:7 behöver åtgärdas av Sörmland
Vatten och Avfall AB på grund av bristande funktion. Nya vatten- och avloppsledningar
inom området behöver byggas ut för att försörja den nya bebyggelsen. Ledningssystemets
funktion och kapacitet ska utredas vidare under planarbetet.
Dagvatten
Befintliga dagvattenledningar finns i området. Befintliga ledningar kan i stor utsträckning
bibehållas i sina nuvarande lägen. Befintliga ledningar från Henalavägen som försörjer
fastigheterna Åsen 2:6 och Åsen 2:8 kan komma att påverkas av föreslagen bebyggelse
och kommer därmed att behöva läggas om och dimensioneras om.
Fjärrvärme
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Solör Bioenergi Öst AB innehar fjärrvärmeledningar inom planområdet och den
planerade bebyggelsen kan anslutas till dessa. Befintlig fjärrvärmeledning inom fastigheten
Orangeriet 4 behöver flyttas på grund av ny föreslagen bebyggelse. I övrigt bedöms
befintliga ledningar kunna säkras genom u-områden.
El
Området är anslutet till Vattenfall Eldistribution ABs elnät. Två befintliga
transformatorstationer finns inom planområdet vilka redovisas på plankartan som Eområde. Den tillkommande bebyggelsen kräver nya anslutningar. En översyn av områdets
kapacitet får under fortsatt planarbete visa om nya transformatorstationer behövs, till
följd av den utbyggnad och förtätning som detaljplanen möjliggör, samt om planområdet
behöver förstärkas med nya elkablar.
Befintligt elnät berörs av planlagd kvartersmark inom planområdet. Flytt av ledningar
bedöms behövas inom fastigheten Åsen 2:6 och inom Bielke 1, i övrigt bedöms befintliga
ledningar kunna säkras genom u-områden.
Trafikverket innehar elsystem, belysning och elskåp inom planområdet inom allmän
platsmark (gata) som inte bedöms påverkas av detaljplanen.
Tele och fiber
Inom planområdet innehar TeliaSonera Skanova Access AB fiber- och kopparnät.
Befintliga ledningar kan i stor utsträckning bibehållas i sina nuvarande lägen och för
befintliga ledningar inom kvartersmark säkras detta med u-områden. Inom fastigheterna
Åsen 2:6 och Åsen 2:8 bedöms befintliga ledningar behöva raseras till följd av planerade
byggrätter.
IP-only AB har tele-och fiberledningar inom planområdet. Befintliga ledningar kan i stor
utsträckning bibehållas i sina nuvarande lägen och för befintliga ledningar inom
kvartersmark säkras detta med u-områden. Inom fastigheterna Åsen 2:6 och Åsen 2:8
bedöms befintliga ledningar behöva flyttas till följd av planerade byggrätter.

Konsekvenser av planens genomförande
Behovsbedömning
Ett genomförande av planen har ingen påvisbar negativ effekt på miljön, hälsan eller
hushållning med mark, vatten och andra resurser.
Miljöbedömning
Ett underlag om behov av miljöbedömning har tagits fram (Behovsbedömning, 2019-1219). Där görs bedömningen att ingen betydande miljöpåverkan bedöms uppstå på grund
av planförslaget och att en Miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas. I
länsstyrelsens yttrande (daterat 2020-01-22) anges att betydande miljöpåverkan inte går att
utesluta och anger följande skäl till behov av vidare utredningar:
- Inom och i anslutning till planområdet finns förorenad mark, kulturvärden och höga
naturvärden.
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-

Kommunen har bedömt att ytterligare utredningar avseende buller, geoteknik,
markföroreningar, dagvatten, kulturmiljö och riktade naturinventeringar krävs för att
bedöma planens genomförbarhet.

Utifrån nya underlag har inga skäl till att ändra den tidigare behovsbedömningen
framkommit. Till grund för detta ligger följande utredningar som tillkommit efter
länsstyrelsens yttrande:
- Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Detaljplan Säfstaholms slottsområde i
Vingåkers kommun Rev. 2020-06-23.
- Tekniskt PM Geoteknik. 2020-06-17.
- Markteknisk undersökningsrapport, MUR. 2020-05-15.
- Bullerutredning: Säfstaholms Slottsområde, Vingåker. 2020-06-26.
- Kulturmiljöer, Fördjupad kulturmiljöanalys, Sörmlands museum, 2020-05-11.
Hushållning med mark- och vattenområden
Planområdet utgörs av mark som sedan lång tid tillbaka till största del varit iordningställd
som parkmark med inslag av bebyggelse. Ny exploatering sker i huvudsak på redan
exploaterad mark inom tätorten. Detta medför att befintligt vägnät och annan teknisk
infrastruktur kan nyttjas och vidareutvecklas för att nå de nya inslag som ingår i
detaljplanen.
Alternativa lösningar i form av disponering av ny kvartersmark samt kompletterande
vägdragningar har studerats. Detta för att möjliggöra ett väl avvägt möte mellan nya inslag
(byggnadsvolymer och andra anläggningar) och områdets landskapsbild med beaktande
av identifierade natur- och kulturmiljövärden. En lämplighetsprövning enligt 2 kap. planoch bygglagen samt en avvägning enligt 3 och 4 kap. miljöbalken har på så vis skett.
Vidare har detaljplanen prövats mot kommunens översiktsplan i enlighet med 5 §
Förordning om hushållning med mark och vattenområden.
Kommunen bedömer sammanfattningsvis att redovisad användning kan anses vara den
ur allmän synpunkt mest lämpliga utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande
behov. Detaljplanen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids, den är
förenlig med kommunens översiktsplan och inga riksintressen berörs.
Naturmiljö
Detaljplanen kan medföra ekologiska konsekvenser, men troligen begränsade. En
naturvärdesinventering samt en trädinventering har genomförts och använts som
vägledning i anpassningen av de nya byggrätternas utbredningar. De delområden/objekt
med högst naturvärden bevaras till största del i detaljplanen genom markanvändningen
park och natur samt genom skyddsbestämmelser på identifierade objekt.
I norra delen av planområdet finns mindre områden med förekomst de rödlistade arterna
Veckticka och Kandelabersvamp som påverkas av föreslagen exploatering. Arterna är i
den lägsta rödlistade kategorin, NT, nära hotad.
Detaljplanen bedöms inte påverka biotopen kring Vingåkersån på ett negativt sätt.
Hänsyn har tagits till de rekommenderade skyddsåtgärder som finns att hitta i rapporten
”Inventering av tjockskalig målarmussla i Vingåkersån vid Säfstaholms slott”.
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Strandzonen skyddas genom att användningsbestämmelsen natur i plankartan samt
skyddsbestämmelser för skyddsvärda träd. Vidare ska en skötselplan tas fram för att
långsiktigt säkerställa områdets kvalitéer och värden.
En konflikt finns i att exploatering av bostäder inom Åsen 2:6 kräver
förstärkningsåtgärder och/eller belastningsrestriktioner inom två områden. Även utan ny
exploatering bedöms eventuella åtgärder behövas. Vid ingrepp i Vingåkersån krävs med
största sannolikhet vattendom och det bör säkerställas att ån kan bibehålla samma
vattenföring och hydrauliska egenskaper som tidigare.
Kulturmiljö
Detaljplanen bedöms ej negativt påverka de historiska samband som finns mellan
Säfstaholms slott, orangeriet och Säfstaholms gård (utanför planområdet). Till gården
består den visuella och fysiska kopplingen i landskapet framförallt av den väg och allé
som förbinder slottet med gården. Mellan Orangeriet och slottet föreslås sambandet
förtydligas genom avvikande markbeläggning i Bondegatan/ny övergång (där två
befintliga gångstråk möts på varsin sida av gatan), samt genom att ge parkområdet mellan
Bondegatan och Sävstaholmsäppelträdet en mer bearbetad gestaltning. Nya byggrätter
(för parkbyggnader och bostäder) anses kunna anpassas efter parkens kulturhistoriska och
landskapsmässiga värden, det vill säga efter viktiga siktlinjer och efter befintlig
bebyggelses riktningar och volymspel. I planhandlingarna (denna planbeskrivning,
plankartan och gestaltningsprogrammet) har därmed bärande gestaltningsprinciper
definierats för de nya inslagen inom och intill parken (se kap. Förutsättningar och
förändringar, Bebyggelse samt detaljplanens gestaltningsprogram).
Som stöd för avvägningar gentemot områdets kulturmiljövärden har en kulturmiljöanalys
tagits fram (Sörmlands museum, 2020-05-11). För en framtida utveckling av
slottsområdet har det varit viktigt att ta hänsyn till de kulturmiljövärden som finns inom
området och vid planläggningen har de riktlinjer som togs fram följts. En konflikt gäller
bostadsbebyggelse framför orangeriet. Då det sedan tidigare finns byggrätter på platsen så
har bedömningen gjorts att byggrätterna kan anpassas så att byggnadsverk utformas och
placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god
helhetsverkan, (PBL 2 kap. 3 § och 6 §). Viktiga siktlinjer mellan slottet och orangeriet
bibehålls och park framför orangeriet får skyddsbestämmelsen q2. Byggrätterna bildar två
falanger som knyter an till de klassicistiska stilideal som format orangeriet och
utformningen styrs av bestämmelserna f1 och f2.
Rekreation, lek och friluftsliv (sociala aspekter samt barnkonsekvenser)
Som helhet förbättras tillgängligheten till natur- och parkområden genom planförslaget.
Exploatering föreslås till övervägande del i områden som idag är igenvuxna och inte
tillgängliga för rekreation. Stor vikt läggs vid att bevara befintliga kultur- och miljövärden
samtidigt som de görs mer tillgängliga. Väl utplacerade broar över Vingåkersån samt
anläggandet av stigar, bryggor och paviljonger skapar målpunkter och stråk inom
området. Planområdets natur- och vattenområden rymmer förutsättningar för ett uteliv
som främjar de boendes hälsa. När fler människor ges möjlighet att bosätta sig i området
ökar även chanserna till spontana möten. Detta bedöms vara viktigt ur trygghetssynpunkt
samt utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv vad gäller utökade möjligheter till utbyten
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människor emellan. I stort bedöms den livsmiljö som detaljplanen bidrar till som god,
både för barn och vuxna.
Planförslaget medger lokaliseringar av nya bostäder i nära anslutning till befintliga skolor i
tätorten. Från de nya bostäderna är det också nära till grönområden, inte minst till
Vingåkersån och slottsparkens varierande landskapsrum som innebär spännande och
lärande miljöer för barn och unga.
Huvuddelen av planområdets gator kantas av bebyggelse och kollektivtrafikhållplatsernas
lägen längs Bondegatan, samt utformningen av dessa, har justerats vilket sannolikt skapar
trygghet och i förlängningen bidrar till ökad rörlighet och självständighet för unga. Även
de förändringar som föreslås avseende säkrare och tydligare gång- och cykelövergångar
bedöms vara viktiga för barns och ungas rörlighet.
Uppställningsplats för husbilar öppnar upp för turism och ökar tryggheten i slottsparken.
Störningar och risker
Utomhusluft
Aktuella värden för utomhusluft har (2020-02-04) granskats via SLB-analys (Stockholms
Luft- och Bulleranalys). Då detaljplanen ej är lokaliserad i ett område med höga halter
(nära normvärden och miljökvalitetsmål) bedöms kompletterande utredningar av
luftkvaliteten ej behöva göras, detta med hänsyn till kommande bebyggelse och förändrad
trafiksituation.
Vattenkvalitet
Planområdets huvudavrinningsområde och åtgärdsområde är Vingåkersån. I detta område
ingår vattenförekomsten Kolsnaren som omfattas av beslutade miljökvalitetsnormer.
Normerna anger de kvalitetskrav, med avseende på ytvatten och grundvatten, som ska
uppnås.
I vattenmyndigheternas klassning av vattenförekomster har Kolsnaren (2009) klassats
som vatten med dålig ekologisk status (den sämsta statusen i en 5-gradig skala). Som
kvalitetskrav anges (2009) att god status ska uppnås till 2021. Statusklassningen
uppdateras regelbundet i takt med att nya inventeringar och provtagningar genomförs.
I vattenmyndigheternas klassning av vattenförekomster har Vingåkersån (2009) klassats
som vatten med måttlig ekologisk status. Som kvalitetskrav anges (2009) att god status
ska uppnås till 2021. Statusklassningen uppdateras regelbundet i takt med att nya
inventeringar och provtagningar genomförs.
I kommande dagvattenutredning avses eventuella förändringar (ökning/minskning) i
föroreningsbelastningen utredas, det vill säga om Kolsnarens vatten påverkas negativt
eller inte av ett genomförande av detaljplanen.
Buller
Miljökvalitetsnormen för buller riskerar inte att överskridas. Normen uttrycks som att ”det
ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa”. Normen
följs när strävan är att undvika skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller.
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Inom aktuellt planarbete beaktas bullerstörningar med utgångspunkt i gällande
bullerriktvärden och vägledningar vad gäller hantering av buller, detta för att undvika
negativa konsekvenser på boendemiljö och hälsa.
En bullerutredning har tagits fram, ”Bullerutredning: Säfstaholms Slottsområde,
Vingåker, 2020-06-26”.
Planområdet exponeras av vägtrafikbuller, främst från Bondegatan, samt spårtrafikbuller
från Västra stambanan. Utredningen visar att planerad bebyggelse klarar riktvärdet för
ljudnivå vid fasad och uteplats. Ett fåtal bostäder kan behöva bullerskärm intill uteplats.
Vid Säfstaholms slottsområde finns en scen där det planeras för framtida arrangemang.
Något förhöjda nivåer kan väntas inom omkringliggande bostadsområden och beroende
på typen av arrangemang finns förslag på alternativ placering av scen där slottet kan agera
bullerskärm mot bostadsbebyggelsen.
Radon
Planområdet har ingen förhöjd risk av markradon men ett högriskområde för återfinns en
bit väster om planområdet.
Föroreningar
Se under rubriken miljötekniska markförhållanden.
Ras, skred och höga vattenstånd
Se under rubriken Geotekniska förhållanden.
Förutsättningarna ska utredas vidare under planarbetet och/eller inför genomförande. En
dagvattenutredning avses även tas fram inför detaljplanens granskningsskede.
Motiverat ställningstagande / Sammanvägd bedömning
Detaljplanen har utformats på ett sådant sätt att påverkan ska bli så liten som möjligt,
detta genom följande utgångspunkter:
- Ny byggnation sker i huvudsak på redan exploaterad mark vilket medför att mycket
av befintlig infrastruktur i området kan nyttjas.
- Nya byggrätter och anläggningar har lokaliserats och anpassats med hänsyn till
identifierade höga naturvärden och möjligheten till att upprätthålla
spridningssamband.
- För att kunna ta ett helhetsgrepp om slottet och slottsparkens kulturmiljövärden har
omkringliggande fastigheter inkluderats i planområdet. På så sätt kan mötet med
parken, från olika håll i tätorten, ses över och upplevelsen av parken kan utökas
genom att ytterligare kvarvarande parkrester säkras och framhävs.
- Föreslagna omgestaltningar av befintliga gaturum syftar till att skapa bättre
förutsättningar för oskyddade trafikanter.
Därutöver ställs i detaljplanen ett antal krav på åtgärder i syfte att minska den negativa
påverkan som detaljplanen trots detta kan komma att medföra. Kraven/åtgärderna är
följande:
- Föroreningar. Villkor för lov, a3.
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Geoteknik. Mark och vegetation, tillskottsbelastning. Skydd, förstärkningsåtgärder.
Utförande, b1, b2 och b3.
Skötselplan för natur- och parkmark. Markens anordnande och vegetation, n4. Mark
och vegetation, träd. Skydd av kulturvärden, q2 och q3.
Ändrad lovplikt, a2, q2, q3, träd och n4.
Varsamhets- och skyddsbestämmelser samt rivningsförbud och best. om
återuppförande vid ex. brand samt skötsel av värdefulla byggnader och miljöer
(kulturmiljövärden). Skydd av kulturvärden, q1, q2 och q3. Varsamhet, k1, k2 och k3.
Utformning, f1, f2, f5, f6, f9, f10 och f11.
Bullerskyddsåtgärder. Skydd mot störningar, m1 och m2.

Efter att en dagvattenutredning tagits fram (inför granskning) avses även krav på åtgärder
ställas för fördröjning och rening av dagvatten.
Utifrån ovanstående utgångspunkter och planerade åtgärder görs bedömningen att
detaljplanen inte riskerar medföra betydande negativ påverkan på kulturvärden, sociala
värden, naturvärden, materiella värden eller på risker för människors hälsa eller för
miljön.
Ett nollalternativ innebär att planområdet kvarstår enligt gällande detaljplaner. En stor del
av området är dock inte detaljplanelagt sedan tidigare. Detta medför ett dåligt skydd för
kvarstående identifierade natur- och kulturvärden inom slottsparken.

Genomförandefrågor
Organisatoriska frågor
Ansvarsfördelning
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Vingåker kommun ansvarar för upprättande av
detaljplan samt myndighetsutövning vid bygglov och bygganmälan.
Avtal och överenskommelser mellan kommunen och exploatörer upprättas mellan
Kultur- och Samhällsbyggnadsförvaltningen och respektive exploatör.
Lantmäterimyndigheten ansvarar för upprättande av erforderliga fastighetsåtgärder efter
ansökan från fastighetsägaren.
Trafikverket är väghållare för Bondegatan. De trafiksäkerhetshöjande åtgärder som
Trafikverket föreslås genomföra längs aktuell sträcka beskrivs i kapitlet Förändringar –
gatunät och trafik i denna planbeskrivning.
Ledningsägarna ansvarar för utbyggnad av ledningar.
Huvudmannaskap
Allmän platsmark planlagd som gata (förutom Bondegatan) inom planområdet omfattas
generellt av kommunalt huvudmannaskap. Vingåkers kommun är idag huvudman för
allmän platsmark inom och intill planområdet.
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Delat huvudmannaskap gäller inom planområdet. Enskilt huvudmannaskap gäller för
allmän platsmark planlagd som park och torg inom Åsen 2:6 och 2:8. Enskilt
huvudmannaskap gäller för allmän platsmark planlagd som park inom Orangeriet 1-5. För
det enskilda huvudmannaskapet bedöms särskilda skäl gälla:
- Inom Åsen 2:6 och 2:8 bedöms att planlagd parkmark i huvudsak kommer att tillhöra
och användas av boende i omkringliggande bostäder varför skötsel och
kompletterande parkbebyggelse bäst tas om hand av fastighetsägaren. Dock anses det
viktigt att planlagd park fortfarande är tillgänglig för allmänheten varför den inte
planlagts som kvartersmark.
- Inom Orangeriet 1-5 så är fastigheterna i nu gällande detaljplan planerad som
kvartersmark och förvaltas idag av fastighetsägaren. Planerad parkmark anses även
hänga samman med Orangeriets huvudbyggnad och dess direkta omgivning varför
det skulle bli en svår gränsdragning i det fall området har olika förvaltning inom
kvartersmark och allmän platsmark. Planerad park bedöms dock vara av stort allmänt
intresse, särskilt visuellt, varför den inte planlagts som kvartersmark.
Kommunalt huvudmannaskap gäller i övrig för allmän platsmark inom planområdet.
Kommunen ansvarar inom allmän platsmark för:
- Iordningställande av all mark planlagd som gata (förutom Bondegatan samt gator
inom Åsen 2:6 och 2:8).
- Iordningställande och skötsel av all mark planlagd som park och natur med
undantag för park inom fastigheterna Åsen 2:6 och 2:8 samt Orangeriet 1-5.
- Iordningställande och skötsel av justerade busshållplatser.
- Iordningställande och skötsel av Henalavägen och dess anslutning till
kvartersmark.
- Del av fastigheten Orangeriet 15 som övergår från kvartersmark till allmän
platsmark.
Kommunen ansvarar inom kvartersmark för:
- Iordningställande och skötsel av parkeringsplats för husbilar.
- Iordningställande och skötsel (exempelvis via föreningsverksamhet) av
odlingslotter och tematiska trädgårdar i slottsparkens östra del. Detta innefattar
även den byggrätt som genom egenskapsbestämmelse återfinns inom
användningsbestämmelsen L1.
Vingåker Vatten och Avfall AB (Sörmland Vatten) ansvarar för:
- Iordningställande och skötsel av pumpstation och serviceanläggning med
latrintömnings- respektive dricksvattenstation.
Det kommunala bolaget Vingåkers Kommunfastigheter AB (VKFAB) ansvarar för:
- Iordningställande och skötsel av slottet med omkringliggande grusyta/borggård.
- Skötsel av flerbostadshusen inom Åsen 2:6 respektive 2:8 efter att Tegelstaden
Bygg AB färdigställt dem.
- Skötsel av allmän platsmark planlagd som park och torg inom Åsen 2:6 och 2:8.
- Skötsel av befintlig teaterpaviljong samt befintlig ekonomibyggnad.
Exploatören/Fastighetsägaren ansvarar för:

144

57 (62)
-

Genomförandet av ny- och ombyggnation samt anläggningar som behövs inom
kvartersmark.
Iordningställande av allmän platsmark (gata, torg, park) inom fastigheten.

Följande delar i detaljplanen regleras när det är relevant genom avtal mellan kommunen
och aktuell exploatör.
- Iordningställande och skötsel av eventuell framtida parkbyggnad och paviljong i
slottsparken.
Respektive fastighetsägare/tomträttsinnehavare ansvarar för omhändertagande av
dagvatten inom sin fastighet.
Vingåker Vatten och Avfall AB (Sörmland vatten) är huvudman för allmänna
anläggningar rörande vatten, avlopp och dagvatten. De ansvarar även för eventuella
kompletteringar som behövs i nätet fram till anslutningspunkt.
Vattenfall Eldistribution AB är ansvarig för utbyggnad och förvaltning av områdets
elförsörjning efter beställning från fastighetsägaren.
Avtal
Ett planavtal har tecknats med Tegelstaden Bygg AB vilket reglerar kostnaderna för
framtagandet av denna detaljplan.
Ett samarbetsavtal ska tecknas mellan kommunen och exploatören inom Åsen 2:6 samt
med VKFAB. Detta för att reglera de övergripande frågorna vid exploatering av Åsen 2:6
och 2:8.
Exploateringsavtal ska tecknas mellan kommunen och exploatörerna inom området.
Exploateringsavtalets huvudsakliga innehåll är att reglera ansvar och kostnadsfördelning
mellan kommunen och exploatören. I avtalet åtar sig exploatören att följa det
gestaltningsprogram som tagits fram för området.
Kommunen och huvudman för VA-ledningar ska teckna avtal om genomförandet av
utbyggnaden/ombyggnaden av ledningsnätet samt gatuombyggnad.
Avtal avseende omläggning av ledningar bör tecknas mellan ledningsägare och
fastighetsägare senast innan detaljplanen antas av kommunen. Detta för att säkerställa
åtaganden vad gäller kostnader och utförande. Fastighetsägare ansvarar för att sluta
nödvändiga avtal med ledningsägare.
I samband med genomförandet av detaljplanen gällande fastigheten Bielke 1 ska ett avtal
tecknas mellan kommunen och fastighetsägare avseende fastighetsregleringen.
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft.
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Fastighetsrättsliga åtgärder
Ägarförhållanden:
Åsen 2:6 och 2:8
Åsen 9:1
Sävstaholm 13:6 (slottet och slottsparken)
Orangeriet 1-5
Orangeriet 15
Bielke 1
Sävstaholm 13:7
Trädgården 26 (troligtvis liten kvarlämna
från tidigare fastighetsreglering)
Sävstaholm 2:325, 2:200, 13:8, 13:5

Privat aktiebolag
Vingåkers kommun
Vingåkers kommunfastigheter AB
Privat aktiebolag
Bostadsrättsförening
Privatperson
Privatperson
Privat aktiebolag
Vingåkers kommun

Fastighetsreglering och fastighetsbildning
Berörda fastighetsägare initierar de förrättningar som möjliggörs enligt detaljplanen vid
för dem lämplig tidpunkt. Genomförd fastighetsbildning är en förutsättning för bygglov.
Detaljplanen möjliggör för totalt 26 nya fastigheter inom Åsen 2:6. Nybildning av
fastigheter ska ske i överensstämmelse med detaljplanen efter ansökan hos Lantmäteriet.
Allmän platsmark planlagd som gata inom Åsen 2:6 föreslås, efter genomförandet, gå
över i kommunal ägo då kommunen blir huvudman för gatorna.
Föreslagen struktur inom Bielke 1 kräver en fastighetsreglering för att kunna få till
planerat entrétorg med busshållplats inom allmän platsmark. Tilltänkt fastighetsreglering
innebär att Bielke 1 minskas med cirka 325 kvm som istället föreslås övergå på
marknadsmässiga villkor till fastigheten Sävstaholm 2:325. När denna fastighetsreglering
blir aktuell ska ett avtal om regleringen tecknas mellan kommunen och fastighetsägare.
Mot Henalavägen möjliggörs enligt detaljplanen en utökning av fastigheten Åsen 2:6 och
2:8. Tilltänkt fastighetsreglering innebär att Sävstaholm 2:325 minskas med cirka 2800
kvm som istället föreslås tillfalla Åsen 2:6. Detta skapar förutsättningar för ett bättre möte
mellan kvartersmark med ny bebyggelse och gata.
Del av fastigheten Trädgården 26 om cirka 130 kvm, som ligger i Bondegatans dragning
intill fastigheten Orangeriet 15, föreslås tillfalla Sävstaholm 2:325.
Del av fastigheten Orangeriet 15 övergår från kvartersmark till allmän platsmark, detta för
att länka samman slottsparken och orangeriets park. Kommunen blir huvudman för
parkmarken.
Gemensamhetsanläggningar
Inga reservat för gemensamhetsanläggningar läggs ut i detaljplanen.
Gemensamhetsanläggningar kan dock utan stöd av reservat bildas i samband med
fastighetsbildning för tillkommande bostadsfastigheter eller som fristående
åtgärder/förrättningar. Inom planområdet skulle följande gemensamhetsanläggningar
kunna bli aktuella:
- Områdesgemensamma komplementbyggnader.
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Gårdsmiljöer.
Parkeringsplatser.
Angöringsvägar (inom ytor planlagda som kvartersmark med
prickmarksbestämmelse).

Rättigheter
Rätt till allmännyttiga ledningar inom kvartersmark (u) kan säkras med ledningsrätt eller
servitut.
Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter samt upplysa kommunen avseende
projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Respektive ledningshavare ansöker
om lantmäteriförrättning avseende ny ledningsrätt samt ändring alternativt upphävande
av befintliga ledningsrätter samt står för kostnaden för dessa.
Inom områden som på plankartan markerats med E₁ och E₂ kan tekniska anläggningar
placeras. Dessa kan säkerställas med ledningsrätt alternativt avstyckas till egna fastigheter.
Servitut
Bielke 1 belastas med en ledningsrätt, ID: 0428-95/24.1.
Sävstaholm 2:200 belastas med en ledningsrätt, ID: 0428-98/38.1.
Tekniska frågor
Inför exploatering bör ledningsägare kontaktas via www.ledningskollen.se. Även
kabelanvisning kan beställas därigenom.
Vatten och spillvatten
Ny exploatering inom planområdet kommer att anslutas till det kommunala VAledningsnätet. Vingåkers Vatten och Avfall AB (Sörmland Vatten) ansvarar för nya
förbindelsepunkter till planerad bebyggelse. Ledningssystemets funktion och kapacitet ska
utredas vidare.
Befintliga ledningar från Henalavägen till fastigheterna Åsen 2:6 och Åsen 2:8 kan komma
att påverkas av föreslagen exploatering och kommer därmed delvis att behöva läggas om
samt dimensioneras om. Befintlig spillvattenledning inom Sävstaholm 13:7 behöver
åtgärdas av Sörmland Vatten på grund av bristande funktion.
Dagvatten
En dagvattenutredning ska tas fram till granskningsskedet för denna detaljplan. Innehållet
i den ska sammanfattas i planbeskrivningen och följas upp i plankartan med erforderliga
bestämmelser.
Generellt gäller att respektive fastighetsägare tar hand om dagvatten inom sin fastighet
där så är möjligt. Dagvatten från gator kopplas till det allmänna vatten- och
spillvattennätet
Befintliga ledningar från Henalavägen till fastigheterna Åsen 2:6 och Åsen 2:8 kan komma
att påverkas av föreslagen exploatering och kommer därmed delvis att behöva läggas om
samt dimensioneras om.
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Värme
Befintliga fjärrvärmeledningar finns inom planområdet med Solör Bioenergi Öst AB som
huvudman. Fjärrvärmeledningar finns inom planområdet och den planerade bebyggelsen
kan anslutas till dessa. Befintlig fjärrvärmeledning på fastigheten Orangeriet 4 behöver
flyttas.
Elförsörjning
Vattenfall AB har ledningar för el framdragna till området och anslutning ska ske till detta
elnät. Befintliga ledningar inom fastigheterna Åsen 2:6 och Åsen 2:8 och inom Bielke 1
kommer att behöva flyttas på grund av föreslagen exploatering. En översyn av områdets
kapacitet får under fortsatt planarbete visa om nya transformatorstationer behövs till följd
av den utbyggnad och förtätning som detaljplanen möjliggör samt om planområdet
behöver förstärkas med nya elkablar.
Bredband och tele
Inom planområdet innehar TeliaSonera Skanova Access AB fiber- och kopparnät. Inom
fastigheterna Åsen 2:6 och Åsen 2:8 bedöms befintliga ledningar behöva raseras till följd
av planerade byggrätter.
IP-only AB har tele-och fiberledningar inom planområdet. Inom fastigheterna Åsen 2:6
och Åsen 2:8 bedöms befintliga ledningar behöva flyttas till följd av planerade byggrätter.
Anslutning ska ske till de nät som finns framdragna till planområdet.
Avfall
Planområdet ska försörjas av kommunal avfallshantering. För bostadshusen och
verksamhet/bostäder inom Åsen 2:8 kommer det att finnas fastighetsnära
insamlingsställen.
Förorenad mark
Det är kommunens intention att byggrätter inom kvartersmark ska vara fullt möjliga att
bebygga när detaljplanen antas. Genomförd provtagning har inte visat på några
föroreningar inom områden planerade för bostadsändamål men kompletterande
markundersökningar planeras vid behov.
En översiktlig miljöteknisk markundersökning har genomförts (Structor Miljöpartner AB,
2020-06-05). Enligt utredningen kan det inte uteslutas att det förekommer okända
föroreningar inom planområdet. Även en tidigare markundersökning har gjorts 2015
inom fastigheten Åsen 2:6 av Monica Konsult där marken inte bedöms medföra några
risker för hälsa eller miljö. I plankartan följs identifierade riskområden upp genom en
administrativ bestämmelse om villkor för lov (detta trots att eventuella saneringskrav
ännu ej fastställts). Bestämmelsen återfinns där kvartersmark för bostadsändamål och
parkering (för husbil) planlagts inom fastigheterna: Åsen 2:6 och 2:8, Bielke 1, och del av
Sävstaholm 2:325 och 13:8. Bestämmelsen anger att bygglov inte får ges för nybyggnation
förrän markens lämplighet för planlagd användning har säkerställts genom att eventuella
markföroreningar har avhjälpts eller att en skydds- eller säkerhetsåtgärd har vidtagits.
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Geotekniska förhållanden
En geoteknisk undersökning och utredning har genomförts inom planområdet. Underlag,
slutsatser och rekommendationer presenteras i ”Tekniskt PM Geoteknik” (NollTre
Konsult AB, 2020-05-15), utförda fält- och laboratorieundersökningar redovisas i den
separata handlingen ”Markteknisk undersökningsrapport, MUR” (NollTre Konsult AB,
2020-05-15). Inom Åsen 2:6 samt inom område planlagt för parkering (för husbil) är
säkerhetsfaktorn mot stabilitetsbrott längs Vingåkersån inte tillräckligt hög för att
området ska kunna planläggas utan krav på geotekniska förstärkningsåtgärder och/eller
belastningsrestriktioner. I plankartan följs identifierade risker för stabilitetsbrott upp
genom bestämmelser om grundläggning, högsta tillåtna tillskottsbelastning och
förstärkningsåtgärder. Utförda stabilitetsberäkningar är utförda med ett medelvärde på
lerans skjuvhållfasthet, lokalt förekommer betydligt lägre värden och vid ytterligare
utredning och/eller dimensionering av förstärkningsåtgärder krävs ytterligare geotekniska
undersökningar.
Vid exploatering av Åsen 2:6 ålägger sig exploatören att genomföra de undersökningar
och geotekniska förstärkningsåtgärder som krävs för en säker bebyggelse.
Ekonomiska frågor
Kostnadsfördelning
Genomförandet av detaljplanen innebär investeringskostnader för kommunen vid
ombyggnation av Henalavägen, anläggning av torg intill fastigheten Bielke 1 samt flytt av
busshållplats. Det blir också kostnader för iordningställande av allmän platsmark
längsmed ån samt uppställningsplats och serviceanläggning för husbilar.
Framdragning av ledningar för allmänt vatten och spillvatten fram till förbindelsepunkt
bekostas av kommunen genom Vingåker Vatten och Avfall AB och en anläggningsavgift
per fastighet tas ut enligt gällande VA-taxa när förbindelsepunktens läge meddelas.
Kostnader för fastighetsbildning betalas av den aktuella fastighetsägaren.
Förrättningskostnader debiteras enligt lantmäteritaxan.
Ledningsägarna bekostar förläggning av nya ledningar med tillhörande anläggningar.
Fastighetsägare svarar för eventuella anslutningsavgifter till tekniska ledningsnät för de
blivande fastigheterna. Fastighetsägare bekostar flytt av befintliga ledningar som föranleds
av detaljplanen. Fördelning av kostnader för omläggning av befintliga ledningar ska ske
mellan ledningsägare och fastighetsägare.
Planavgift kommer att tas ut i samband med bygglov om inte särskilt avtal finns där
kostnaderna för detaljplanen reglerats.
Inom Åsen 2:6 och 2:8 bekostar exploatören iordningställandet av allmän platsmark
planlagd som gata, park och torg.
Andra fördelningar avses regleras genom exploateringsavtal.
Inlösen, ersättning
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En övergripande konsekvens av att detaljplanen genomförs är att mark byter ägare. Detta
gäller kvartersmark som ska övergå till allmän platsmark eller mark i kommunens ägo
som blir del av kvartersmark. Avtal om fastighetsreglering ska tecknas mellan kommunen
och fastighetsägare där en reglering blir nödvändig. Överföring av markområden ska i
första hand ske genom fastighetsreglering.
Medverkande tjänstemän
Olle Söderström
Samhällsplanerare
Erik Olsson
Arkitekt SAR/MSA, Plan- och byggchef/Kommunarkitekt
Tony Ljungberg
Byggnadsinspektör och Bygglovshandläggare
Claes Pohlman
Trafikingenjör
Planhandlingar har i samarbete med kommunen arbetats fram av Etyd AB (Sanna Alm,
planeringsarkitekt och Joseph Laster, arkitekt).
Vingåker, 2020-10-11
Samhällsbyggnadsenheten
Ghita Sjösteen
Samhällsbyggnadschef

Samhällsbyggnadsnämndens
beslut
Samråd:

XXXX-XX-XX
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HANSJÖ

Grundkarta till detaljplan
Sävstaholm

35.5

2

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

f8

Fasader ska teckna sig som tre till fyra våningar under takfot,

f9

Fasader ska utföras i puts och ges en ljus kulör som ska harmoniera med kulören på
Säfstaholms slott, exempelvis bruten vit eller ljust gul. Taktäckning ska vara av svart eller
mörkgrå plåt. Takterrasser integrerade i takets lutning får finnas. Tak får även förses med
takkupor som får uppta högst en tredjedel av takets längd från takfoten räknat. Respektive
takkupa får göras maximalt 1,4 meter bred. Balkonger får, över prickmark, korsmark och allmän
platsmark, kraga ut maximalt 1,5 meter från fasad. Över allmän platsmark ska balkonger
placeras med en fri höjd om minst 3,0 meter från mark. Balkongräcken ska utformas så att de
blir genomsiktliga. I bottenvåningens fasader mot gata och torg, allmän platsmark, får
bröstningshöjd för fönster vara maximalt 70 cm från färdigt golv. Bottenvåning ska ha en
invändig takhöjd på minst 2,7 meter för att möjliggöra kommersiell verksamhet. Huvudentréer
skall placeras mot gata och/eller torg, allmän platsmark, 4 kap 16 §

f10

Fasader ska teckna sig som två våningar under takfot. En tredje våning får tecknas i gavel.
Fasader ska utföras i puts och ges en ljus kulör som ska harmoniera med kulören på
Säfstaholms slott, exempelvis bruten vit eller ljust gul. Taktäckning ska vara av svart eller
mörkgrå plåt. I bottenvåningens fasader mot gata, allmän platsmark, får bröstningshöjd för
fönster vara maximalt 70 cm från färdigt golv. Byggnad får ej förses med takkupor, takterrasser,
utkragande balkonger och skärmtak, med undantag för mindre skärmtak som får anläggas
ovanför entré mot gata. Räcken på exempelvis franska balkonger och trappor ska utformas så
att de blir genomsiktliga, 4 kap 16 §

f11

Fasader ska teckna sig som två till tre våningar under takfot. Fasader ska utföras i puts och ges
en ljus kulör som ska harmoniera med kulören på Säfstaholms slott, exempelvis bruten vit eller
ljust gul. Taktäckning ska vara av svart eller mörkgrå plåt. Takterrasser integrerade i takets
lutning får finnas. Tak får även förses med takkupor som får uppta högst en tredjedel av takets
längd från takfoten räknat. Respektive takkupa får göras maximalt 1,4 meter bred. Balkonger får,
över prickmark, korsmark och allmän platsmark, kraga ut maximalt 1,5 meter från fasad. Över
allmän platsmark ska balkonger placeras med en fri höjd om minst 3,0 meter från mark.
Balkongräcken ska utformas så att de blir genomsiktliga. Huvudentréer skall placeras mot
gågata, allmän platsmark, 4 kap 16 §

f12

Takterrasser integrerade i takets lutning eller anlagda på platta tak får finnas. Tak får även
förses med takkupor som får uppta högst en tredjedel av takets längd från takfoten räknat.
Balkonger får kraga ut över prickmark, 4 kap 16 §

f13

Fasader ska teckna sig som två våningar under takfot. En tredje våning får tecknas i tak och
gavel. Fasader ska utföras i puts och ges en ljus kulör som ska harmoniera med kulören på
Säfstaholms slott, exempelvis bruten vit eller ljust gul. Taktäckning ska vara av svart eller
mörkgrå plåt. I bottenvåningens fasader mot allmän platsmark, gata och park, får bröstningshöjd
för fönster vara maximalt 70 cm från färdigt golv. Takterrasser integrerade i takets lutning får
finnas. Tak får även förses med takkupor som får uppta högst en tredjedel av takets längd från
takfoten räknat. Respektive takkupa får göras maximalt 1,4 meter bred. Balkonger får, över
prickmark, korsmark och allmän platsmark, kraga ut maximalt 1,5 meter från fasad. Över allmän
platsmark ska balkonger placeras med en fri höjd om minst 3,0 meter från mark. Balkongräcken
ska utformas så att de blir genomsiktliga. Huvudentréer skall placeras mot gata, allmän
platsmark, 4 kap 16 §
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b1

Tillskottsbelastning i form av markuppfyllnad får ej överstiga 20 kPa (2 ton per kvm),
markuppfyllnader ska minimeras då även små uppfyllnader kan generera sättningar,
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Skola

b2

K

Kontor

Tillskottsbelastning i form av markuppfyllnad får ej överstiga 13 kPa (1,3 ton per kvm),
markuppfyllnader ska minimeras då även små uppfyllnader kan generera sättningar, 4 kap 16 §
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Centrum

Grundläggning av ej sättningskänslig byggnad kan ske på kantförstyvad platta om
lastkompensation med lättfyllning samtidigt utförs, 4 kap 16 §
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Odlingslotter och tematiska trädgårdar
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Transformatorstation
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Pumpstation och serviceanläggning med latrintömnings- respektive dricksvattenstation
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Parkeringsplats
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Parkering, markytan ska utgöras av grus alternativt stenmjöl,

W2

Öppet vattenområde med maximalt två bryggor som tillsammans får uppta maximalt 80 kvm

n4

Trädet får endast fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk,

W3

Öppet vattenområde med maximalt en brygga som får uppta maximalt 20 kvm
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bro 1

Gång- och cykelbro, vatten får byggas över med en bro som får göras maximalt 3 meter bred,

bro 2

Bro, vatten får byggas över för att komplettera/bredda befintlig bro,

paviljong

Paviljongbyggnad, högsta totalhöjd är 4,5 meter. Grundläggning av ej sättningskänslig
byggnad kan ske på kantförstyvad platta om lastkompensation med lättfyllning samtidigt utförs.
Byggnaden ska utformas som öppenarea, 4 kap 5 §

servicebyggnad

Servicebyggnad, högsta totalhöjd är 4,5 meter. Grundläggning av ej sättningskänslig
byggnad kan ske på kantförstyvad platta om lastkompensation med lättfyllning samtidigt utförs.
Byggnaden får innehålla förråd, toalett och soprum, 4 kap 5 §
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Byggrätt ska utnyttjas till minst 95 procent, detta för att åstadkomma en enhetlig utformning av
byggrätterna med denna bestämmelse, 4 kap 11 §

e3

Egenskapsområdet får endast inrymma en byggnad. Komplementbyggnader såsom garage,
carport och förråd tillåts ej, 4 kap 11 §

e4

Egenskapsområdet får endast inrymma ett enbostadshus samt tillhörande
komplementbyggnader, 4 kap 11 §

e5

Minsta tomtstorlek för radhus är 120 kvm och största tomtstorlek är 200 kvm,
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Marken får inte förses med byggnad,
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De högresta träden är ett viktigt inslag i slottsparkens karaktär och stärker kopplingen mellan
parkdelarna på båda sidor av Bondegatan. Befintligt trädbestånd ska bibehållas och skötas.
Befintliga träd får endast fällas av ålders- eller sjukdomsskäl och/eller i de fall träd utgör en
säkerhetsrisk, exempelvis i form av träd för tätt inpå tillkommande byggnad. Vård- och
underhållsarbeten samt nyplantering och återplantering av träd ska ske i samråd med natur- och
kulturvårdskunnig och ske på ett sådant sätt att natur- och kulturhistoriska värden inte minskar.
Parkanläggningen skapades tillsammans med slottet som en sammanhållen enhet och är därför
mycket viktig för upplevelsen och förståelsen av slottet. Särskilt viktiga karaktärsdrag att värna
är parkens mjuka naturliga former och vidsträckta öppna gräsmattor som kan härledas till den
engelska parkens ideal. Genom att i stort sett ha behållit sin engelska parkkaraktär har parken
ett högt arkitektoniskt värde. I parken återfinns även rester från den regelbundna franska stilen
med barockens ideal. Dessa mer fyrkantiga former, skapade av raka promenadvägar, bildar en
intressant kontrast till de böljande formerna i parken. Vid förändringar i gångsystem ska hänsyn
tas till historiska sträckningar, till upplevelsevärden, vyer och historiska siktlinjer, 4 kap 16 §

m1

Uteplatser får ej placeras norr om byggrätt längs Bondegatan, ej heller längs den södra
fastighetsgränsen mot fastigheten Bielke 2. Bullerskärm med en höjd av 1,8 meter ska placeras
direkt söder om bostädernas gemensamma uteplats/innergård, 4 kap 12 §

m2

Uteplatser inom Orangeriet 4 och 5 får ej placeras norr om byggrätterna. Uteplats intill
byggrätternas södra fasader inom Orangeriet 4 kan klaras utan bullerskyddsåtgärd om placering
sker i hörnet mellan de två byggrätterna. Uteplats intill byggrättens södra fasad inom Orangeriet
5 behöver ej förses med bullerskyddsåtgärd. För övriga placeringar behöver uteplats förses med
bullerskyddsåtgärd intill uteplats med syfte att skapa skydd från buller från Bondegatan eller
Västra Stambanan, 4 kap 12 §

4 kap 11 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft,

4 kap 11 §

4 kap 21 §

Strandskydd

4 kap 11 §

a1

Högsta nockhöjd i meter,
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4 kap 17 §

Ändrad lovplikt

4 kap 11 §

Högsta nockhöjd är 45,8 meter över angivet nollplan,

4 kap 11 §

Inom områden med bestämmelserna q2, q3, träd och n4 krävs marklov för trädfällning samt för plantering av träd,

Lägsta nockhöjd är 45,0 meter över angivet nollplan,

4 kap 11 §

a2

Högsta nockhöjd är 47,5 meter över angivet nollplan,

4 kap 11 §

6.0

Högsta byggnadshöjd är 6.0 meter. Sockel ej inräknad, sockelhöjd varierar med terräng,

0.0

Högsta totalhöjd i meter,

00-00

Takvinkeln får vara mellan de angivna gradtalen. Eventuella avsteg får endast göras i
överensstämmelse med byggrättens utformningsbestämmelser , 4 kap 11 §

4 kap 11 §

Byggnad ska placeras i förgårdslinje, egenskapsgräns mot gata, allmän platsmark,

p2

Byggnad ska placeras högst en meter från egenskapagräns mot torg, allmän platsmark, 4 kap 16 §

p3

Byggnad ska placeras i egenskapsgräns mot Bondegatan, allmän platsmark, 4 kap 16 §

4 kap 16 §

4 kap 15 §

Villkor för lov
a3

p1

4 kap 15 §

Området är att betrakta som en särskilt värdefull miljö. Bygglov krävs för alla typer av
fasadändringar samt för tillbyggnader och påförande av utvändiga tekniska anläggningar,

Bygglov får inte ges för nybyggnation förrän markens lämplighet för planlagd användning har
säkerställts genom att markföroreningar som kan orsaka risk för människors hälsa eller miljö
avhjälpts eller att en skydds- eller säkerhetsåtgärd har vidtagits, 4 kap 14 §

4 kap 11 §

Placering

D

Strandskyddet är upphävt,

Inom hela planområdet gäller utökad lovplikt för lovbefriade åtgärder, nybyggnader och tillbyggnader, enligt 9 kap 4 § och
4a - c §§ plan- och bygglagen, 4 kap 15 §

37.3

Markreservat
u1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,

z

Markreservat för allmännyttig körtrafik,

x

Markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik,

4 kap 6 §

4 kap 6 §
4 kap 6 §

ILLUSTRATION
Illustrationslinje
Strandskyddslinje (100 meter upp på land)

Utformning
Nedanstående utformningsbestämmelser är baserade på de principer, avseende utformning av ny bebyggelse, som
beskrivs/illustreras i det gestaltningsprogam som tillhör denna detaljplan:
f1

Byggnad ska utformas efter befintlig terräng. Nivåskillnader ska huvudsakligen tas upp med
förhöjd sockel, 4 kap 16 §

f2

Byggnader inom fastigheterna Orangeriet 4 och 5 ska ges en enhetlig utformning. Fasader mot
gator och gårdsmiljö ska teckna sig som två våningar under takfot. Fasader ska utföras i puts och
ges en ljus kulör som ska harmoniera med kulören på befintlig huvudbyggnad inom fastigheten
Orangeriet 3, exempelvis bruten vit eller ljust gul. Sockeln ska bekläs med grå natursten eller puts i
mörk kulör, exempelvis mörkgrå, tydligt avvikande från fasadens kulör. Fönsterdörr- och
fönsteromfattningar ska ges en putskulör som är en nyans mörkare än fasadens puts. Dörr- och
fönsterkarmar ska ges en mörk kulör, exempelvis en rödbrun eller engelsk röd kulör. Detaljer i
fasad, såsom hängrännor, ska utföras i svart eller mörkgrå plåt. Tak ska utföras valmat med
maximalt 30 cm takutsprång. Taktäckning ska vara av svart eller mörkgrå plåt alternativt enkupigt
tegel. Bröstningshöjder på fönster, i samtliga fasader förutom de som vetter åt söder samt den
östra fasaden inom Orangeriet 5, ska i bottenvåning vara 0-45 cm från färdigt golv. Bottenvåning
ska ha en invändig takhöjd på minst 2,7 meter för att möjliggöra kommersiell verksamhet. Färdigt
golv på bottenvåningarna får, mellan byggrätterna inom fastigheterna Orangeriet 4 och 5, skilja
högst 0,80 meter. Byggnader ska utformas utan synliga byggnadselementskarvar och får ej förses
med balkonger, takkupor och takterrasser, 4 kap 16 §
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q3

Bostäder och dess uteplatser ska utformas så att gällande riktvärden i förordningen om trafikbuller innehålls.
Inomhus gäller föreskrivna riktvärden i Boverkets byggregler, 4 kap 12 §

4 kap 9 §

Största exploatering i kvadratmeter byggnadsarea,

+45.8

37.6

VÄSTRA VINGÅKER

De högresta träden är ett viktigt inslag i slottsparkens karaktär och stärker kopplingen mellan
parkdelarna på båda sidor av Bondegatan. Befintligt trädbestånd ska bibehållas och skötas.
Befintliga träd får endast fällas av ålders- eller sjukdomsskäl och/eller i de fall träd utgör en
säkerhetsrisk, exempelvis i form av träd för tätt inpå tillkommande byggnad. Den visuella
kontakten mellan slottet och orangeriet ska bibehållas. Upplevelsen av
orangeribyggnadens/huvudbyggnadens upphöjda läge med en stor öppen gräsyta framför ska
värnas. Parkytan får ej förses med vägar, stigar eller hårdgjorda ytor. Vård- och underhållsarbeten
samt nyplantering och återplantering av träd ska ske i samråd med natur- och kulturvårdskunnig
och ske på ett sådant sätt att natur- och kulturhistoriska värden inte minskar, 4 kap 16 §
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GATA2

q2

Erforderliga åtgärder, i form av exempelvis erosionsskydd, avschaktningar och/eller
stabilisering med kalkcementpelare, ska vidtas mot risk för stabilitetsbrott längs Vingåkersån. Val
av åtgärder ska ske med beaktande av naturvärden och fördjupade geotekniska undersökningar
krävs för dimensionering av åtgärder, 4 kap 12 §

Bebyggandets omfattning
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Särskilt värdefull byggnad som inte får förvanskas. Underhåll ska ske med traditionella material
och metoder, 4 kap 16 §
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Marken får endast förses med komplementbyggnader. Högsta totalhöjd för
komplementbyggnader är 4,5 meter, 4 kap 11 §
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markuppfyllnader ska minimeras då även små uppfyllnader kan generera sättningar , 4 kap 5 §
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Byggnadens ursprungliga karaktär med avseende på volym, fasadutformning, detaljering,
färgsättning, material, dörrar och tak ska bibehållas. Ursprunglig fönstersättning och
fönsterindelning från byggnadens tid som orangeri ska vara vägledande vid ändring. Tak ska
täckas med enkupigt tegel, 4 kap 16 §
Byggnadens karaktär med avseende på volym, fasadutformning, färgsättning, fönster och
fönstersättning, dörrar och tak ska bibehållas, 4 kap 16 §

4 kap 5 §

Stängsel och utfart
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Se bestämmelseformulering under rubriken Egenskapsbestämmelser för kvartersmark och
underrubriken Skydd av kulturvärden , 4 kap 16 §

förstärkningsåtgärder
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Byggnadens ursprungliga karaktär med avseende på volym, fasadutformning, detaljering,
färgsättning, fönster och fönstersättning, dörrar och tak ska bibehållas. Taktäckning ska vara av
falsad plåt i skivtäckning, 4 kap 16 §
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Byggnad får inte rivas. I händelse av olycka, till exempel brand, får byggnaden återuppföras likt
befintlig byggnad , 4 kap 16 §
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Markyta får ej asfalteras utan ska i huvudsak utgöras av grus alternativt stenmjöl. Ytan ska
inrymma angöring och parkering. Vid förändring av markens höjd genom utfyllnad, för att ta upp
nivåskillnad mellan byggrätterna och befintlig infartsväg från Ringvägen, ska en stödmur
placeras längs användningsgräns mot planlagd parkmark. Kvarvarande nivåskillnader tas upp i
etapper med trappor och låga murar som ej överskrider en höjd av 0,50 meter. Utformning av
markytan ska ske i enlighet med det gestaltningsprogram som tillhör denna detaljplan (sid.
44-49), 4 kap 10 §
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Markens anordnande och vegetation
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100 meter

UPPLYSNINGAR

UPPHÄVANDE AV STRANDSKYDD

För att få göra arbeten i eller nära vatten, såsom muddring och anläggande av bro
och brygga, krävs alltid en anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet enligt 11
kap. miljöbalken.

Se intilliggande illustration.

I strandskyddat område (det vill säga där strandskyddet ej är upphävt i detaljplanen)
krävs även dispens från strandskyddet enligt 7 kap. 18§ miljöbalken.
Arbeten i strand- och vattennära områden kan även beröras av annan lagstiftning
med krav på andra tillstånd.
I detaljplanens parkområde sydöst om orangeriet finns ett naturminne i form av
moderträdet till Säfstaholmsäpplet. Trädet är ett naturminne reglerat av 7 kap 10 §
miljöbalken.
Inom planområdet återfinns arter som omfattas av artskyddsförordningen och som
således är lagskyddade. Även rödlistade arter, av vilka ett flertal är kopplade till
gamla träd och död ved, har noterats. Till detaljplanen finns genomförd
naturvärdesinventering samt trädinventering.

Till planen hör:
Planbeskrivning
Gestaltningsprogram
Fastighetsförteckning

Behovsbedömning
Illustration

f3

Fasader mot gator och gårdsmiljö ska teckna sig som två våningar under takfot. En tredje
våning får tecknas i gavelfasad. Takterrasser integrerade i takets lutning eller anlagda på platta
tak får finnas. Tak får även förses med takkupor som får uppta högst en tredjedel av takets
längd från takfoten räknat. Balkonger får finnas mot gårdsmiljö och kraga ut maximalt 1,75
meter från fasad, ovan prickmark. Bröstningshöjder på fönster ska i bottenvåning vara 0-45 cm
från färdigt golv. Bottenvåning ska ha en invändig takhöjd på minst 2,7 meter för att möjliggöra
kommersiell verksamhet. Huvudentréer ska placeras på byggnadens långsida mot gata, allmän
platsmark, 4 kap 16 §

Detaljplan för del av Sävstaholm 13:6 m fl

f4

Andel glasad yta i byggnadens fasad ska vara minst 60 procent,

Vingåkers kommun

f5

Fasader ska teckna sig som en våning under takfot. I våningens fasader får bröstningshöjd för
fönster vara maximalt 0-45 cm från färdigt golv. Våningen ska ha en invändig takhöjd på minst
2,7 meter för att möjliggöra kommersiell verksamhet. Andel glasad yta i respektive fasad ska
vara minst 60 procent. Byggnad får ej förses med balkonger, takkupor och takterrasser. Räcken
på exempelvis trappor ska utformas så att de blir genomsiktliga, 4 kap 16 §

Strandskyddslinjer, 100 meter från strandlinje tillhörande Vångåkersån,
en damm i parken respektive diket i öster

Ytor där strandskyddet upphävs av kommunen

f6

f7

4 kap 16 §

Fasader ska teckna sig som en våning under takfot. I våningens fasader får bröstningshöjd för
fönster vara maximalt 0-45 cm från färdigt golv. Våningen ska ha en invändig takhöjd på minst
2,7 meter för att möjliggöra kommersiell verksamhet. Byggnad får ej förses med balkonger,
takkupor och takterrasser. Räcken på exempelvis trappor ska utformas så att de blir
genomsiktliga, 4 kap 16 §
Fasader ska teckna sig som två till fyra våningar under takfot,

Södermanlands län

Beslutsdatum

Instans

Godkännande

Samråd
Antagande

Laga kraft

Upprättad 2020-10-11

Reviderad

Olle Söderström
Samhällsplanerare

Namn Efternamn
Xxxx

4 kap 16 §

Fasader ska teckna sig som tre till fyra våningar under takfot

Dnr XXX/XXXX
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2020-10-20

75 (xx)

Sbn §

Revidering av reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden
Förslag till beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslår Kommunfullmäktige att anta det
reviderade reglementet avseende personalpolitik för samhälls-byggnadsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Efter en utredning beslutades det att område Upplevelser och område
Samhällsbyggnad skulle läggas samman och bilda en egen förvaltning med namnet
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Områdena är inte längre placerade inom
Kommunledingsförvaltningen, vilket gör att Kultur-och
samhällsbyggnadsförvaltningen bör fastställa en egen personalpolitik. Område
Samhällsbyggnad är uppdelad i två enheter, Plan-och byggkontoret samt
Miljökontoret.
Båda enheterna ligger inom Samhällsbyggnadsnämndens förvaltningsorganisation.
Därmed bör det läggas till en sjätte rubrik på Samhällsbyggnadsnämndens reglemente
angående personalpolitik.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-10-12
Reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-10-09
Handläggare

Clara Norell
Clara.Norell@vingaker.se

Revidering av reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden
Förslag till beslut
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att:
1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta det reviderade
reglementet avseende personalpolitik för Samhällsbyggnadsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Efter en utredning beslutades det att område Upplevelser och område
Samhällsbyggnad skulle läggas samman och bilda en egen förvaltning med namnet
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Områdena är inte längre placerade inom
Kommunledingsförvaltningen, vilket gör att Kultur-och
samhällsbyggnadsförvaltningen bör fastställa en egen personalpolitik. Område
Samhällsbyggnad är uppdelad i två enheter, Plan-och byggkontoret samt
Miljökontoret. Båda enheterna ligger inom Samhällsbyggnadsnämndens
förvaltningsorganisation. Därmed bör det läggas till en sjätte rubrik på
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente angående personalpolitik.

Ärendets beredning
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar

Bakgrund
Vingåkers kommun inrättade för fyra år sedan två så kallade områden som utöver
ledningsstödet placerades inom Kommunledningsförvaltningen; område Upplevelser
och område Samhällsbyggnad. Efter en utredning beslutades det att de båda områdena
skulle läggas samman och bilda en egen förvaltning med namnet Kultur- och
samhällsbyggnadsförvaltningen. Därav är område Upplevelser och område
Samhällsbyggnad inte längre placerade inom Kommunledingsförvaltningen, vilket gör
att Kultur-och samhällsbyggnadsförvaltningen bör fastställa en egen personalpolitik.
Område Samhällsbyggnad är uppdelad i två enheter, Plan-och byggkontoret samt
Miljökontoret. Båda enheterna ligger inom Samhällsbyggnadsnämndens
förvaltningsorganisation. Därmed bör det läggas till en sjätte rubrik på
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Samhällsbyggnadsnämndens reglemente angående personalpolitik enligt följande
exempel:
Personalpolitik
6§
Samhällsbyggnadsnämnden är anställningsmyndighet för personal inom Plan-och
bygg samt miljökontoret inom Kultur-och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Samhällsbyggnadsnämnden har arbetsgivaransvaret för arbetsmiljön för personalen
inom Plan-och bygg samt miljökontoret inom Kultur-och
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Förvaltningens ståndpunkt
Samhällsbyggnadsnämnden har hanterat detta ärende med hänsyn till
omorganisationen och upprättandet av Kultur-och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Skäl till beslut
Eftersom område Kultur och område Samhällsbyggnad har bildat en egen förvaltning
bör personalansvaret ligga på respektive nämnd istället för att ligga under
Kommunledningsförvaltningen som det gjorde innan omorganisationen.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Reviderat reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.

Målet påverkas inte av beslutet

Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.

Målet påverkas inte av beslutet

Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

Målet påverkas inte av beslutet

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive mål för
att läsa mer.

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet
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Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet
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Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet
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Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet
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Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som kommunfullmäktige har
antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller indirekt kan påverka barn nu eller i
framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i framtiden?
Ja ☐

Nej ☒

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:
1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?

Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin mening?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt? Vad blev resultatet?

Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas? (exempelvis med
beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa, funktionsnedsättning, tro, social
ställning)
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?

Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?
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Bilaga 4 - Reviderat reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden
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Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens uppgifter
Delegering från fullmäktige 3
Antal ledamöter och ersättare
3
Ordförandens uppgifter
3

Dokumenttyp
Reglemente

Dokumentnamn
Reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden

Giltighetstid
Tills vidare

Processägare

1

2

Fastställd
Antaget av
kommunfullmäktige
2017-06-26, § 87
Senast reviderad

Beslutande
Kommunfullmäktige

Detta dokument gäller
för
Samhällsbyggnadsnämnd
en
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Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden
1§
För nämnden gäller utöver vad som föreskrivs i detta reglemente även bestämmelser i reglemente
med allmänna bestämmelser för Vingåker kommuns nämnder.
Samhällsbyggnadsnämndens uppgifter
2§
Samhällsbyggnadsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet, samt över byggnadsväsendet, vilket innefattar det närmaste inseendet över
byggnadsverksamheten och den prövning och tillsyn som åligger kommunerna enligt

-

plan- och bygglagen
miljöbalken
livsmedelslagstiftningen
tobakslagen
lagen om gaturenhållning och skyltning
lagen om civilt försvar
lagen om viss handel med vissa receptfria läkemedel
lagen om bostadsanpassningsbidrag
strålskyddslagen
lagen om energideklaration för byggnader
lagen om lägenhetsregister
anläggningslagen
fastighetsbildningslagen
alkohollagen i de delar som gäller folköl
lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
lag om tobak och liknande produkter

samt till ovanstående lagstiftning avhängiga förordningar och föreskrifter.

-

Fullgöra de övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifterna som av
kommunfullmäktige överlämnas till nämnden

Samhällsbyggnadsnämndens uppgifter inom på bygg- och miljöområdet omfattar:

-

följa utvecklingen inom nämndens ansvarsområde och i det sammanhanget utarbeta de förslag
som är påkallade liksom medverka i planering i frågor där nämndens verksamhetsområde
berörs
utarbeta förslag till åtgärdsprogram och åtgärdsplaner som kan krävas av kommunen och svara
för provtagningar som ålagts kommunen med anledning av miljökvalitetsnormer

2
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Delegering från fullmäktige
3§
Samhällsbyggnadsnämnden ska besluta i följande grupper av ärenden:
• Inom sitt verksamhetsområde, där det ankommer på nämnden att föra kommunens
talan, på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran,
anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal
• Antagande, ändring eller upphävande av detaljplan och områdesbestämmelser
1) Vid samtliga detaljplaner som inte kan anses vara av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt
2) som meddelar bestämmelser enligt PBL (SFS 2010:900) 4 kap 5-15 §§
Nämnden äger vidare rätt att för kommunens räkning
- Rätt att påkalla fastighetsreglering eller fastighetsbestämning enligt
fastighetsbildningslagen 5 kap 3 § och 14 kap 1 §.
- Rätt att påkalla förrättning enligt anläggningslagen 18 §.
En förutsättning för Samhällsbyggnadsnämndens befogenhet är att kommunstyrelsen
inte har någon erinran mot åtgärden och att planen inte
reglerar exploateringsverksamheten.
Samhällsbyggnadsnämndens befogenhet innefattar även rätt att förlänga eller
förnya detaljplanens genomförandetid. Nämnden har däremot inte rätt att
ändra eller upphäva detaljplan före genomförandetidens utgång mot fastighetsägarens
bestridande.
Antal ledamöter och ersättare
4§
Samhällsbyggnadsnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare
Ordförandens uppgifter
5§
Det åligger Samhällsbyggnadsnämndens ordförande att
Närmast under Samhällsbyggnadsnämnden ha uppsikt över nämndens
ansvarsområde
Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens
utveckling inom nämndens verksamhetsområde liksom effektiviteten i verksamheten
och ta initiativ i dessa frågor
Främja samarbetet mellan Samhällsbyggnadsnämnden och kommunens
övriga nämnder
Representera Samhällsbyggnadsnämnden vid uppvaktningar hos
myndigheter, konferenser och sammanträden om inte nämnden beslutar annat i ett
särskilt fall.
Personalpolitik 6 §
Samhällsbyggnadsnämnden är anställningsmyndighet för personal inom Plan-och
bygg samt miljökontoret inom Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Samhällsbyggnadsnämnden har arbetsgivaransvaret för arbetsmiljön för personalen
inom Plan-och bygg samt miljökontoret inom Kultur-och
samhällsbyggnadsförvaltningen.
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2020-10-20

76 (xx)

Sbn §

SBN 2020/258

Beslut om bostadsanpassning på fastigheten
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Förslag till beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar neka begäran om bostadsanpassningsbidrag
för xxxxxxxxxxxxxx med personnummer xxxxxxxxxxxxxxx och bosatt i
lägenhet på fastigheten xxxxxxxxxxxx gällande upphöjning av balkonggolv.

Sammanfattning av ärendet
Till Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit en ansökan om
bostadsanpassningsbidrag för upphöjning av balkonggolv, så som det var tidigare
innan räcken byttes ut på balkongen. Plan och Bygglagen anger vilka lagkrav som
ställs på bostäder och det är fastighetsägarens skyldighet att se till så att de bostäder
som hyrs ut är tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- och
orienteringsförmåga. Vilket medför att det inte går och bevilja
bostadsanpassningsbidrag för sökt åtgärd.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-10-01

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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1 (10)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-10-01
Handläggare

Tony Ljungberg
0151-191 45
Tony.Ljungberg@vingaker.se
Diarienummer

Sbn 2020/xxxxxxxxx

Beslut om bostadsanpassning på fastigheten Vingåker
xxxxxx
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att:
1.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar neka begäran om
bostadsanpassningsbidrag för xxxxxxxxxx med personnummer
xxxxxxxx och bosatt i lägenhet på fastigheten xxxxxxxxx, gällande
upphöjning av balkonggolv.

Sammanfattning av ärendet

Till Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit en ansökan om
bostadsanpassningsbidrag för upphöjning av balkonggolv. Denna balkong har
tidigare genom bostadsanpassning gjorts tillgänglig för brukare med nedsatt
rörelseförmåga. I samband med en renovering av balkongen har
fastighetsägaren tagit bort det upphöjda balkonggolvet. Plan och Bygglagen
anger vilka lagkrav som ställs på bostäder och det är fastighetsägarens
skyldighet att se till så att de bostäder som hyrs ut är tillgänglig för personer
med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Vilket medför att det inte går
och bevilja bostadsanpassningsbidrag för sökt åtgärd.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts av byggnadsinspektör.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
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2 (10)

Bakgrund

Till Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit en ansökan om
bostadsanpassningsbidrag för upphöjning av balkonggolv. En höjning av detta
balkonggolv har tidigare bekostats genom bostadsanpassningsbidrag. Det nya
höjda golvet har dock avlägsnats i samband med en renovering.
Plan och Bygglagen anger vilka lagkrav som ställs på bostäder och det är
fastighetsägarens skyldighet att se till så att de bostäder som hyrs ut är
tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Då
balkonggolvet redan var anpassat till den sökandes behov innan renoveringen,
är det fastighetsägarens ansvar att se till att balkongen är tillgänglig för
sökanden efter renoveringen.
Lagstöd: Plan och Bygglagen (2010:900) kapitel 8 §4 punkt 8.
Kommunicering

Ingen kommunicering har gjorts
Förvaltningens ståndpunkt

Förvaltningens ståndpunkt är att det är fastighetsägarens ansvar att se till så att
balkongen är tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- och
orienteringsförmåga.
Ekonomiska konsekvenser

De ekonomiska konsekvenserna för sökande är att den inte kan få bidrag för
sökta åtgärder.
Skäl till beslut
Då sökanden redan har fått bostadsanpassning gällande upphöjt balkonggolv och detta
har tagits bort i samband med en renovering är det fastighetsägarens skyldighet att se
till så att balkongen är tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- och
orienteringsförmåga efter renoveringen.
Avgift

Ingen avgift tas ut.
Bilagor

Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Besvärshänvisning
Beslutet skickas till

Sökande
Kultur och samhällsbyggnadsförvaltningen
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.

Berörs inte av beslutet

Berörs inte av beslutet

Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

Berörs inte av beslutet

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.

Berörs inte av beslutet

Berörs inte av beslutet

Berörs inte av beslutet
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Berörs inte av beslutet

Berörs inte av beslutet

Berörs inte av beslutet

Berörs inte av beslutet
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Berörs inte av beslutet

Berörs inte av beslutet

Berörs inte av beslutet

Berörs inte av beslutet
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Berörs inte av beslutet

Berörs inte av beslutet

Berörs inte av beslutet

Berörs inte av beslutet
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Berörs inte av beslutet

Berörs inte av beslutet
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☐

Nej ☒

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:
1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?

2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt? Vad blev resultatet?

3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa,
funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2020-10-20

77 (xx)

Sbn §

Delegationsärenden
Förslag till beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden lägger delegationsbesluten till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av sammanställning av delegationsbeslut.
Beslutsunderlag
Sammanställning av delegationsbeslut, 2020-10-13

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2020-10-20

78 (xx)

Sbn §

Underrättelse om förrättning
Förslag till beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av sammanställning av förrättningar.
Beslutsunderlag
Sammanställning av förrättningar, 2020-10-13

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2020-10-20

Sbn §

79 (xx)

SBN 2020/295

Delgivningar
Förslag till beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden
1. Samhällsbyggnadsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Kf § 91 Kommunal utvecklings- och serviceplan för Vingåkersbygden
Kommunfullmäktiges beslut
l. Kommunfullmäktige antar bifogat förslag till kommunal utvecklings- och
serviceplan för Vingåkersbygden.
Den strategiska inriktningen för mandatperioden 2019 - 2022, den politiska
plattformen, innehåller övergripande mål inom fyra områden; Ekonomi i balans, skola,
hållbar tillväxt och landsbygdsutveckling. Den konstaterar bland annat att:
"Vingåkersbygden ska ha en trygg och långsiktig hållbar tillväxt för fler invånare och
skattebetalare, fler entreprenörer och arbetstillfällen samt ett brett utbud med god
tillgänglighet till offentlig och kommersiell service." Kommunfullmäktige antog i
november 2017 en strategi för utveckling i Vingåkersbygden. Det övergripande syftet
med strategin är att skapa ett långsiktigt arbetssätt för landsbygdsutveckling, som
ingår som en naturlig del i kommunens alla verksamheter och organisation. Strategin
bidrar till att uppnå de politiskt satta målen om hållbar tillväxt och
landsbygdsutveckling. Den här kommunala utvecklings- och serviceplanen är en
handlingsplan som ska bidra till att utvecklingsstrategin uppfylls och alltså även målen
i den politiska plattformen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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