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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
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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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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.
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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.
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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)
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Planarkitekt, Vingåkers kommun
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Samhällsbyggnadschef, Vingåkers kommun

