Konsekvenser av planens genomförande
Detaljplan för del av Sävstaholm 13:6 m.fl.

Sammanfattning och samlad bedömning
Föreslagen plan
Planområdet är beläget i Vingåker tätorts östra del norr om järnvägen och ligger i direkt anslutning till
centralortens bebyggelse. Inom området utmärker sig Säfstaholms slott med anor från 1600-talet.
Planförslagets huvuddrag:
• Säfstaholms slott och slottsparken planläggs för en framtida utveckling och kulturmiljön skyddas.
• Framför orangeriet justeras befintliga byggrätter för att bättre passar in i den kulturhistoriska
miljön. Befintlig kultur- och naturmiljö skyddas.
• Fastigheten Bielke 1 får en ny användning - bostäder istället för drivmedelsstation.
• Fastigheterna Åsen 2:6 och 2:8 planeras för en större exploatering med blandad bebyggelse.
• Området kring Vingåkersån planläggs som ett parkstråk och tillgängliggörs i högre utsträckning
för friluftsliv. Naturvärden skyddas.
Syftet med plan / planens innehåll
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
i centralorten. Planen har stort värde för landsbygdsutvecklingen i Vingåker.
Planens förhållande till lagskydd
Detaljplanen medför markanvändning som från allmän synpunkt och föreliggande behov bedöms vara
god hushållning. Detaljplanen bedöms därmed vara förenlig med miljöbalkens 3 och 4 kapitel, avseende
grundläggande bestämmelser om hushållning med mark- och vattenområden.
Inget överskridande av miljökvalitetsnormer för vattenkvalitet, utomhusluft eller buller (5 kap. MB) kan
befaras. En hållbar dagvattenhantering med avseende på rening och fördröjning bedöms kunna uppnås
om föreslagna dagvattenåtgärder (Norconsult, 2021-04-16) inom respektive delavrinningsområde
genomförs, samt att befintliga dagvattendiken inom parkmarken behålls.
Detaljplanen innebär att strandskyddet behöver upphävas inom vissa markområden.

Planens viktigaste konsekvenser
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Nollalternativ

Märkbara positiva konsekvenser när förorenad mark
saneras.

Små till märkbara negativa konsekvenser eftersom
förorenad mark inte saneras samt risk för ökning av
föroreningar från befintliga verksamheter.

Märkbara positiva konsekvenser eftersom
bostäder utvecklas i ett område med god ljudmiljö,
betydande delar av området kommer klara
riktvärdet för rekreativa områden på 50 dB(A)

Nollalternativet medför inga konsekvenser gällande
buller.

Acceptabel risknivå inom planområdet

Acceptabel risknivå inom planområdet

Små positiva konsekvenser eftersom
översvämningsrisken förväntas minska något.

Nollalternativet medför inga konsekvenser gällande
översvämning.

Små positiva konsekvenser eftersom
förstärkningsåtgärder görs längs åstranden.

Små positiva konsekvenser eftersom
förstärkningsåtgärder görs längs åstranden även
om planen inte genomförs.

Planen bedöms varken medföra positiva eller
negativa konsekvenser för recipienterna eftersom
det sker marginella minskningar av vissa
föroreningsmängder samt marginella ökningar av
andra
till följd av annan markanvändning.

Nollalternativet medför inga konsekvenser
för recipienterna eftersom föroreningsbelastningen
förblir densamma.

Små negativa konsekvenser för naturvärden på
grund av ingrepp i områden med höga naturvärden

Små negativa konsekvenser eftersom skötsel av
värdefull natur uteblir samt för risk för
fortsatt/ökad spridning av invasiva arter.

Små positiva konsekvenser eftersom en skötselplan
tas fram.
Små negativa konsekvenser för naturvårdsarter
eftersom delar av livsmiljöer tas i anspråk.

Stora positiva konsekvenser för kulturmiljö
i Säfstaholms slott med slottspark.

Stora negativa konsekvenser för Säfstaholms slott
med slottspark

Risk för stora negativa konsekvenser om nya
bebyggelse i slottsparken inte tar parkmiljöns
karaktär i hänsyn och vyer.

Nollalternativ medför inga konsekvenser på
kulturmiljön i Slottsparken.

Stora negativa konsekvenser för kulturmiljön vid
Orangeriet då planerade bostäderna påverkar
läsbarhet av den historiska strukturen och
landskapsbilden.

Stora negativa konsekvenser för kulturmiljön vid
Orangeriet då planerade bostäderna påverkar
läsbarhet av den historiska strukturen och
landskapsbilden.

Stora positiva påverkan på frilufts- och rekreativa
värden där nya och tryggare kopplingar skapas
mellan slottsparken och närområdena samt till
naturområdena. Befintliga rekreativa värden
bevaras och görs mer tillgängliga för elever, boende
och besökare.

Märkbara negativa konsekvenser eftersom
rekreativa- och naturområden förblir
svårtillgängliga / dålig kopplade med tätorten.

Alternativ
Nollalternativ
Nollalternativet innebär att gällande detaljplaner inom planområdet troligen kommer genomföras samt att
natur- och kulturvärden inom planområdet är dåligt skyddade. Den detaljplan som framför allt förväntas
genomföras är Kvarteret Orangeriet m.m. (D13) - Ändring av stadsplan (Fastställd 1949-01-21). Planen
omfattar fastigheterna Orangeriet 1-5 (planlagt som mark för bostadsändamål). I planen finns, mellan det
gamla orangeriet och Bondegatan, byggrätter som ej utnyttjats inom genomförandetiden. Dessa byggrätter
förväntas genomföras.
Sävstaholms slott samt Orangeriet har idag inget skydd av kulturvärdet och har redan till viss del
förvanskats. Detaljplanen innebär ett skydd mot fortsatt förvanskning samt krav om att framtida
förändringar ska återställa byggnaderna till sitt ursprungsskick. I ett nollalternativ finns inte detta skydd.
I ett nollalternativ får slottsparken fortsatt inget skydd av natur- eller kulturvärden. Slottsparken förväntas
fortsatt vara en perifer del i centralortens utkant och incitamentet att utveckla parken för rekreation
minskar.
Åstranden skulle fortsatt vara otillgänglig för friluftslivet. Inga nya kopplingar över ån skulle tillkomma.
Säkerhetsfaktorn mot stabilitetsbrott längs Vingåkersån är så pass låg att stabiliteten och eventuella
åtgärder bör utredas även vid oförändrade förhållanden, alltså oavsett om området planläggs eller inte.
Förstärkningsåtgärder bedöms även behövas vid ett nollalternativ.
Norr om ån förväntas handelsträdgårdens byggnader fortsätta förfalla och markerna växa igen. Den norra
delen med ett stråk av lövskog och död ved blir oförändrad.
Ekdungen i norr är del av tomt till ett enbostadshus. I ett nollalternativ blir ekarna liksom andra lövträd i
området utan skydd.
Rimliga alternativa placeringar
Upprinnelsen till detaljplanen utgår från kommunens vilja att forma en levande/befolkad slottspark och
lyfta fram det kulturhistoriska arvet kring Säfstaholms slott. Då den främsta exploateringen är det nya
bostadsområdet norr om Vingåkersån diskuteras här en alternativ placering av detta. För att skapa en
hållbar samhällsutveckling och minimera behovet av transporter och inte öka bilberoendet är det viktigt
att centralorten Vingåker kan expandera på en relativt liten yta nära centrumkärnan. Möjlig lokalisering av
nya bostadsområden inom centrala Vingåker lämnar ett fåtal alternativ varav alla i någon mån påverkas av
strandskyddet.

Kartan visar planområdet i förhållande strandskydd inom en cirkel med radie om 800m som utgår ifrån centrum. Strandskyddade
områden i kartan utgår från Vingåkersån men också från diken i jordbruksmark vilka omfattas av biotopskydd och är dispenspliktiga.

Den direkta närheten till Säfstaholms slott och slottsparken är viktiga för placeringen av det nya
bostadsområdet. Här finns förutsättningar att skapa en stark attraktiv nod med en variation av funktioner
samlade. Området blir en ny målpunkt i centralorten och binder samman slottsparken med centrum, vilket
är viktigt för centralortens utveckling likväl som ur ett landsbygdsutvecklingsperspektiv.
Området kan på ett fördelaktigt sätt knyta an till befintlig infrastruktur och ligger i ett bra läge för
kollektivtrafik, både bussar och tåg. Förutsättningarna för friluftsliv och närheten till kultur, skola och
service har ingen motsvarighet inom hela tätorten. Ett nytt bostadsområde förväntas ge liv och rörelse till
Henalavägen och slottsområdet vilket kommer öka tryggheten kring skolan och slottsparken.
Andra lokaliseringar ger inga synergieffekter som uppkommer med närheten till slottet och skolan.
Andra centrala lokaliseringar där det idag inte exploaterats påverkas även de av strandskydd och har i
princip alla problem med översvämning. Sydost om järnvägsstationen finns oexploaterad mark som
övervägts för exploatering men bedömts olämplig då det ligger i direkt anslutning till tung industri och
skulle exploatera brukningsvärd jordbruksmark där det idag drivs ett aktivt jordbruk. Stora delar av
området är dessutom översvämningsbenäget och står under vatten med jämna mellanrum. Mindre
förtätningar har också övervägts men bedöms inte tillräckliga för att Vingåkers centralort ska kunna
utvecklas.
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 §). En lägre exploatering har även
provats vilket inte ansågs motiverat med tanke på områdets centrala placering samt att natur- och
kulturvärden ändå har kunnat beaktas. Volymstudier har gjorts (Bilaga: Volymstudier – detaljplan för del
av Sävstaholm 13:6 m.fl.) där olika höjd och placering har provats. Lägre byggnader har inte visat sig bli
bättre ur kulturmiljösynpunkt eller ur ett samhällsplaneringsperspektiv. Viktigare har varit att bevara
siktlinjer och skapa tydliga gaturum och kopplingar samt arbeta med variationen i skala och gestaltning av
byggnaderna. Målet har varit att skapa ett område som bjuder in allmänheten. Området vänder sina
entréer mot gaturummen för att ge den liv och rörelse. Mot slottsområdet anpassas bebyggelsens skala och
utformning till den kulturhistoriska miljön. Alternativa vägdragningar har provats med resultatet att
kopplingen mot omgivningen blivit sämre och området mer slutet med fler säckgator. Ledande för
skapandet av nya vägar inom området har varit att minimera mängden väg samtidigt som goda kopplingar
skapas med tydliga målpunkter i form av torg och parker.

Förenlighet med miljöbalkens och plan- och bygglagens hänsyns- och
hushållningsregler
Förslaget kan anses förenligt med 2 och 3 kap. miljöbalken i det avseende att det inte medför skada eller
olägenhet av väsentlig betydelse för människors hälsa eller säkerhet. När det gäller val av plats föreskriver
3 kap. 1§ MB och 2 kap. 2§ PBL att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som
områdena är mest lämpade för med hänsyn till ”beskaffenhet, läge och behov”.
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. plan- och 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.

Planen och processen
Miljöbedömningsprocessen
Behovsbedömning
Ett underlag om behov av miljöbedömning har tagits fram (Behovsbedömning, 2019-12-19). Där görs
bedömningen att ingen betydande miljöpåverkan bedöms uppstå 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.
- 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.

Länsstyrelsen bedömer, i likhet med yttrande över strategisk miljöbedömning 2020-01-22, att ett
genomförande av planförslaget kan innebära betydande påverkan på miljön. Konsekvenserna av
planförslaget borde ha beskrivits i en miljökonsekvensbeskrivning.
Efter fördjupade diskussioner med länsstyrelsen har bedömningen gjorts att en konsekvensanalys av
planens genomförande ska göras baserad på tidigare utredningar samt nya utredningar som tagits
fram till granskningsskedet.

Avgränsning
Sakmässig avgränsning
Bedömningen av konsekvenser av planens genomförande fångar i första hand upp de viktigaste
problemställningarna som planområdet utgör. Planens samtliga möjliga konsekvenser har därför inte
bedömts utan fokus har legat på bedömning av de konsekvenser som förväntas få störst påverkan.
Påverkan av planens genomförande på luftföroreningar har inte utretts närmare. Området har i nuläget
god luftkvalitet och luftkvaliteten bedöms vara fortsatt god, även om planens genomförande medför något
ökade trafikflöden.
Geografiska avgränsning
Den geografiska avgränsningen för bedömningen av konsekvenser av planens genomförande omfattar
Säfstaholms slott och slottsparken, området framför orangeriet, fastigheten Bielke 1 samt fastigheterna
Åsen 2:6 och 2:8 enligt planområdets geografiska utbredning. I vissa frågor krävs ett kommunalt
perspektiv för att fånga upp områdets relation till omvärlden.
Tidsmässig avgränsning
Bedömningen av konsekvenser av planens genomförande avser samma tidsperspektiv som detaljplanen.

Metodik
Ett flertal utredningar har gjorts i arbetet med detaljplanen. För varje konsekvenskapitel redovisas de
underlag som legat till grund för miljöbedömningen.

Konsekvensskala
Konsekvenser har bedömts från noll till fyra för såväl positiva som negativa konsekvenser (se Tabell
nedan). Skalan av konsekvenser relaterar till det värde som berörs, men också till miljöpåverkans relation
till miljökvalitetsnormer, nationella riktvärden, gränsvärden och miljömål.
Konsekvenser

Naturvärden, rekreation

Kulturvärden

Hälsa och säkerhet

Övriga hållbarhetsparametrar

Betydande förbättrande
påverkan på riksobjekt eller
regionalt värdefulla objekt.

Betydande positiv påverkan på
område med hög känslighet och
miljöer skyddade enligt KML

Bidrar till att tydligt förbättra
nuvarande överskridna MKN,
rikt- och gränsvärden.

Bidrar tydligt till att utveckla
hållbarhetsprestanda för regionen eller
nationen i någon aspekt, eller för
kommunen i flera betydande aspekter.

+ 3 Stora positiva

Begränsad positiv påverkan på
riksobjekt eller regionala
värden, eller betydande positiv
påverkan på kommunala
värden.

Betydande positiv påverkan på
särskilda värden och område
som är känsligt för ändringar.

Bidrar till att förbättra
nuvarande överskridna MKN,
rikt- och gränsvärden.

Bidrar tydligt till att utveckla
hållbarhetsprestanda för kommunen i
någon betydande aspekt, eller för
stadsdelen eller kommundelen i flera
betydande aspekter.

Förbättrar delvis nationella
MKN, rikt- eller gränsvärden.

+ 2 Märkbara
positiva

Liten positiv påverkan på
Begränsade positiv påverkan på
riksobjekt eller regionala värden särskilda värden och område
eller begränsad påverkan på
som är känsligt för ändringar.
kommunala värden eller
omfattande påverkan på större
lokala värden.

Bidrar tydligt till utveckling av
hållbarhetsprestanda för stadsdelen eller
kommundelen i någon betydande aspekt,
eller för stadsdelen eller kommundelen i
mindre betydande aspekter.

+ 1 Små positiva

Liten positiv påverkan på
kommunala värden eller mindre
konsekvenser för lokala värden.

Liten positiv påverkan på
särskilda värden och område
som är känsligt för ändringar.

Uppfyller MKN och nationella
rikt- och gränsvärden, men kan
på ett icke betydelsefullt sätt
förbättra aspekter av dessa.

Bidrar i någon mån till utveckling av
hållbarhetsprestanda för stadsdelen,
kommundelen eller helt lokalt.

+-0 Inga eller
obetydliga

Inga påvisbara effekter eller
konsekvenser som saknar
betydelse för de kända värdena

Inga påvisbara effekter eller
Inga påvisbara effekter eller
Inga påvisbara effekter eller
konsekvenser som saknar
konsekvenser som saknar
konsekvenser som saknar betydelse för
betydelse för de kända värdena. betydelse för de kända värdena. hållbarhetsprestandan.

+ 4 Mycket stora
positiva

- 1 Små negativa

- 2 Märkbara
negativa

- 3 Stora negativa

- 4 Mycket stora
negativa

Liten negativ påverkan på
Liten negativ påverkan på
kommunala värden, eller mindre särskilda värden och område
konsekvenser för lokala värden. som är känsligt för ändringar.

Uppfyller MKN och nationella
rikt- och gränsvärden, men kan
på ett icke betydelsefullt sätt
motverka aspekter av dessa.

Försämrar i någon mån
hållbarhetsprestanda för stadsdelen,
kommundelen eller helt lokalt.

Liten negativ påverkan på
Begränsade negativ påverkan på
riksobjekt eller regionala värden särskilda värden och område
eller begränsad påverkan på
som är känsligt för ändringar.
kommunala värden eller
omfattande påverkan på större
lokala värden.

Uppfyller MKN, men inte i alla
dess aspekter.
Uppfyller huvudsakligen
nationella rikt- eller
gränsvärden, men inte i alla dess
delar eller avseenden.

Försämrar tydligt hållbarhetsprestanda
för stadsdelen eller kommundelen i
någon betydande aspekt, eller för
stadsdelen eller kommundelen i mindre
betydande aspekter.

Begränsad negativ påverkan på Betydande negativ påverkan på
riksobjekt eller regionala värden särskilda värden och område
eller betydande påverkan på
som är känsligt för ändringar.
värden av kommunalt intresse.

Riskerar att överskrida
miljökvalitetsnormer eller
nationella rikt- eller gränsvärden
för miljö

Försämrar tydligt hållbarhetsprestanda
för kommunen i någon betydande
aspekt, eller för stadsdelen eller
betydande aspekter.

Betydande negativ påverkan på
riksobjekt eller regionalt
värdefulla objekt.

Överskrider tydligt
miljökvalitetsnormer eller
nationella rikt- eller gränsvärden
för miljö

Försämrar tydligt hållbarhetsprestanda
för regionen eller nationen i någon
aspekt, eller för kommunen i flera
betydande aspekter.

Betydande negativ påverkan på
område med hög känslighet och
miljöer skyddade enligt KML.

Osäkerhet i bedömningarna
Underlagen har generellt hållit hög kvalitet varför osäkerheten i de flesta bedömningar ses som låg. På
grund av de komplexa frågor som uppstår kring detaljplanen har ibland både positiva och negativa
bedömningar gjorts av samma aspekt.

Markförorenringar
Bedömningsgrunder
Bedömningen utgår från
- Hur förorenad mark på platsen hanteras och den framtida risken för spridning av föroreningar som
kan utgöra olägenheter för människors hälsa eller miljön.
- Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad mark avseende känslig markanvändning (KM) och mindre
känslig markanvändning (MKM).
- Det nationella miljömålet giftfri miljö enligt vilket förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i
eller utvunnits av samhället inte ska hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden
- Det nationella miljömålet god bebyggd miljö enligt vilket städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska
utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö.

Beskrivning av markföroreningar grundas på:
•
•
•
•
•
•

Markteknisk undersökningsrapport, MUR, Structor. 2020-05-15
Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Structor, 2020-06-23.
Miljöteknisk markundersökning, Structor, 2021-04-29.
Miljöteknisk markundersökning Bielke1, Structor, 2021-03-29
Markundersökningar handelsträdgården, Monica konsult, 2015-12-15.
Dagvattenutredning, Norconsult, 2021-04-16

Markföroreningar i nuläget

Provtagningar inom Åsen2:6 och 2:8. Grön färg innebär att halter underskrider KM. Röd färg överstiger riktvärde för KM.
Detekterade bekämpningsmedel gul färg.

Provtagningar inom Sävstaholm 13:8 - Östra planområdet

Provtagning inom Bielke1 Sydvästra delen av planområdet

Analysresultat från genomförda markundersökningar visar att prover tagna inom hela
detaljplaneområdet med avseende på metaller i huvudsak ligger under befintliga riktvärden baserat på
17 analyserade prover. I endast ett jordprov (GP 39, Sävstaholm 13:8) detekterades kadmium i en halt
strax över riktvärdet för KM. Provtagningspunkten ligger i skogsområdet öster om slottsparken. Då
dricksvattenintag inte är aktuellt i området så justeras riktvärdena för kadmium upp och den uppmätta
halten bedöms inte utgöra något problem. För framtida bostäder inom detaljplanen, förutsätts
anslutning till kommunalt VA.

I borrpunkt BP1a inom fastigheten Bielke 1 stötte borren mot något hårt på cirka 2 m djup och
borrningen avbröts. Massorna på cirka 1,7-2 m djup luktade tydligt av petroleumrelaterad produkt och
stoppet orsakades sannolikt av en nedgrävd cistern från tidigare verksamhet.

I de 14 jordprover som analyserats med avseende på kolväten har det påträffats alifater C16-C35 som
överskrider KM, men underskrider MKM i tre samlingsprov öster om Sävstaholms slottsområde.
Inom området där det har bedrivits handelsträdgårdsverksamhet har det påträffats bekämpningsmedel i 5
av 15 samlingsprover. Ämnen som DDT, DDD och DDE ligger under riktvärden för KM. Halterna av
ogräsbekämpningsmedlet terbutylazin m.fl. ligger strax över detektionsgränsen, men för flertalet
ämnen finns i övrigt inga jämförvärden, halterna för dessa bedöms dock som låga.

Inom fastigheterna Orangeriet 4 och 5 har det tagits samlingsprover från ytligt jordlager (0–0,3 m).
Samlingsprovet analyserades endast med avseende på metaller, vilka låg under riktvärdet för KM.
Övriga analyserade ämnen inom detaljplaneområdet såsom PAH, PCB eller klorerade lösningsmedel
m.fl. har inte påträffats över detektionsgränsen i några analyserade prover.

Radon
Planområdet har ingen förhöjd risk av markradon men ett högriskområde för återfinns en bit väster om
planområdet.

Konsekvenser av föreslagen plan
+ 2 Märkbara positiva konsekvenser eftersom förorenad mark saneras.

I det område där halter över KM har uppmätts kommer marken att planläggas som natur. Vid
exploatering av fastigheten Bielke 1 kommer marken saneras för markanvändningen KM, en bestämmelse
om att startbesked inte får ges förens föroreningarna inom Bielke1 är avhjälpta finns. Där planen föreslår
bostadsbebyggelse norr om Vingåkersån ligger i stort sett alla halter under riktvärdena för KM. I endast ett
prov påträffades DDT strax över riktvärdet för KM men långt under riktvärdet för hälsa. Området är
utifrån befintliga markföroreningar lämpligt för planläggning av bostäder. Att föroreningar saneras
bedöms medföra märkbara positiva konsekvenser gällande markföroreningar.

Konsekvenser av nollalternativ
- 1/- 2 Små till märkbara negativa konsekvenser eftersom förorenad mark inte saneras samt att föroreningar kan öka om
nuvarande verksamheter fortsatt bedrivs.

Vid ett nollalternativ kan eventuellt nya markföroreningar tillkomma inom fastigheterna Bielke1 och Åsen
2:6 om nuvarande verksamheter bedrivs. Drivmedelstationer riskerar förorena marken via spill och läckor
av drivmedel. I bilverkstan finns risk för spill av drivmedel samt oljor och lösningsmedel.
Koncentrationen av föroreningar som når Vingåkersån ligger i övrigt kvar på samma nivåer.
Nollalternativet bedöms kunna medföra små till märkbara negativa konsekvenser eftersom förorenad
mark på fastigheten Bielke 1 inte tas om hand samt för att det finns risk för viss ökning av föroreningar.

Buller
Bedömningsgrunder
Bedömningen utgår från om bullernivåer i området kan utgöra en olägenhet för människors hälsa. Enligt
WHO (2018) är buller den förorening som näst luftföroreningar orsakar flest sjukdomar i Europa.
WHO rekommenderar att buller:
Från vägtrafik utomhus vid ny bebyggelse inte överskrider
- 53 dB Lden
- 45 dB Lnight nattetid.
Från spårtrafik utomhus vid ny bebyggelse inte överskrider
- 54 dB Lden
- 44 dB Lnight nattetid.
Från flygtrafik utomhus vid ny bebyggelse inte överskrider
• 45 dB Lden
• 40 dB Lnight nattetid.
(53 dB Lden motsvarar cirka 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå)
Enligt forskning krävs nivåer under 50 dB(A) för att en miljö ska kunna klassificeras som rekreativ (WHO,
2000).
En ökning om 10 dB upplevs som en dubblering av ljudnivån.
Beskrivning av risk för buller och vibrationer grundas på:
Bullerutredning: Säfstaholms slottsområde, Vingåker, Akustikkonsulten, 2020-06-26.

Buller och vibrationer i nuläget
Planområdet exponeras i nuläget av vägtrafikbuller, främst från Bondegatan, samt spårtrafikbuller från
Västra stambanan.
Inom planområdet finns i nuläget inga bostäder.

Konsekvenser av föreslagen plan
+ 1/+ 2 Små till märkbara positiva konsekvenser eftersom bostäder utvecklas i ett område med god ljudmiljö, betydande
delar av området kommer klara riktvärdet för rekreativa områden på 50 dB(A)

Planområdet kommer i huvudsak få en god ljudnivå, även om planläggning innebär viss ökning av trafik
på Henalavägen i och med exploatering av Åsen 2:6 och 2:8 i och med nya bostäder tillkommer. De flesta
nya bostäder och parkområden får ekvivalenta bullernivåer på upp till 50 - 55 dB(A). Planerade bostäder
intill Orangeriet söder om Bondegatan får något högre ljudnivåer, upp till 60 dB(A). Parkområden mot
järnvägen i planens södra del har högre bullernivåer på grund av närheten till järnvägen. Det är positivt att
flera bostäder och delar av parkområdet runt slottet samt skolområdet i huvudsak får ekvivalenta
bullernivåer på som mest 50 dB(A), därmed klaras riktvärdet för rekreativa områden samt
Naturvårdsverkets riktvärde för pedagogiska miljöer på 50 dB(A).
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 scenen där slottet kan agera bullerskärm mot bostadsbebyggelsen.

Bedömningen är att planområdet ur en bullersynpunkt lämpar sig väl för utveckling av bostäder och att
det inte kommer att utgöra någon risk för människors hälsa.
Planen bedöms medföra små till märkbara positiva konsekvenser gällande buller eftersom riktvärdet för
rekreativa ytor klaras inom stora delar av planområdet.

Konsekvenser i relation till lagskydd
Riktvärden för ny bostadsbebyggelse i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader
kommer att klaras invid samtliga bostadsfasader och uteplatser.

Konsekvenser av nollalternativ
+/- 0 Nollalternativet medför inte några konsekvenser gällande buller eftersom ingen utveckling sker av området.

Nollalternativet innebär i stort sett samma bullernivåer som idag, det dominerande bullret kommer från
Västra stambanan samt Bondegatan. Nollalternativet bedöms inte medföra några konsekvenser eftersom
ingen utveckling sker av området.

Risk - farligt gods och urspårning
Bedömningsgrunder
Bedömningen utgår från om risknivå i området kan påverka människors hälsa och miljön. Länsstyrelsens
rekommenderade skyddsavstånd till transportleder för farligt gods anger inom vilka avstånd olika typer av
markanvändning är lämplig.

Beskrivning av risk kopplat till farligt gods och urspårning grundas på:
• Vägledning farligt gods – Länsstyrelsen Södermanlands län, juni 2015.
• Dialog med Västra Sörmlands Räddningstjänst

Risker relaterat transport av farligt gods och urspårning i nuläget.
Transporten av farligt gods som påverkar planområdet sker idag framför allt på Västra stambanan som
bedöms som den avsevärt största riskfaktorn i området. Det finns även en begränsad olycksrisk med
farligt gods från transporter på Bondegatan till och från bensinstationen inom fastigheten Bielke1.
De olyckor med farligt gods som kan ske längsmed Västra stambanan kan beskrivas som olyckor som
leder till brand (större pölbränder), explosioner av olika slag, utsläpp och spridning av giftiga ämnen
(gasmoln som sprids med vinden) samt urspårning. De olyckor med farligt gods som kan ske längsmed
Bondegatan är främst att drivmedel läcker ut. Olyckor vid transport av bensin kan också leda till brand
men är ovanligt.

Konsekvenser av föreslagen plan
Acceptabel risknivå inom planområdet.

All ny bebyggelse i detaljplanen håller rekommenderade säkerhetsavstånd till järnvägen.
Inom fastigheten Bielke1 finns tillkommande småhusbebyggelse som precis hamnar inom 150metersgränsen från järnvägen. Småhusbebyggelse är i linje med rekommenderad markanvändning för
denna zon, befintliga hus som ligger mellan planerad bebyggelse och järnvägen gör att risknivån bedöms
bli mycket låg. I övrigt hamnar all ny bebyggelse längre än 150 meter från järnvägen där inga restriktioner
kring markanvändning finns. Ändrad markanvändning i detaljplanen från bensinstation till bostäder
innebär att mängden farligt gods som transporteras på Bondegatan blir obefintlig. Risken för en olycka
med farligt gods längsmed Bondegatan blir då minimal och bostäder i småhus bedöms vara en lämplig
markanvändning.
En del av planområdet ligger i direkt närhet till järnvägen. Området planläggs som gata med mindre
parkområden som främst blir grönytor som utformas för att inte uppmuntras till stadigvarande vistelse.
Inom 30–70 meter från järnvägen finns en gammal äppelodling tillhörande orangeriet som planlagts som
park. Området är främst tänkt för genomgång och blir en förlängning av gångstråken inom slottsparken.
Inom 70–150 meter återfinns orangeriets huvudbyggnad samt två befintliga flygelbyggnader som idag är
bostäder. Användningen småhusbebyggelse är förenlig med rekommendationerna för denna zon.

Förslag till åtgärder
•
•

Områden närmast järnvägen utformas för att inte uppmuntra till stadigvarande vistelse.
Byggnader inom 150 meters avstånd från järnvägen utformas så att de kan utrymmas i riktning som
vetter bort från järnvägen.

Konsekvenser av nollalternativ
Acceptabel risknivå inom planområdet.

Vid ett nollalternativ kvarstår en något högre risk längsmed Bondegatan för olycka med farligt gods då
fastigheten Bielke1 fortsatt kommer ha markanvändningen bensinstation. Västra stambanan är dock den
avsevärt största riskfaktorn för olycka med farligt gods i området, nollalternativet innebär färre boende
inom riskhanteringsavståndet än i planförslaget, bebyggelse uppförs vid Orangeriet men inte på
fastigheten Bielke 1.

Översvämning
Bedömningsgrunden
Bedömningen utgår från om
- området riskerar att översvämmas på ett så att det utgör en fara för människors hälsa eller miljö.
- om befintlig eller planerad bebyggelse riskerar att ta skada av översvämningar.
- om planen ökar eller minskar risken för översvämningar inom och utanför planområdet.
Beskrivning av risk för översvämning grundas på:
• Dagvattenutredning Detaljplan del av Sävstaholm 13:6 m.fl. Norconsult, 2021
• Länsstyrelsens lågpunktskartering samt modellering av 200-årsflöde i Vingåkersån
• Översvämningskartering från MSB

Risk för översvämning i nuläget
Enligt Länsstyrelsens lågpunktskartering finns ett antal lågpunktsområden inom planområdet.
Lågpunktsområdena är lokaliserade vid grönytor i den norra delen av planområdet, kring
dagvattendammarna i slottsparken samt i söder vid den befintliga bensinmacken. Skalan på Länsstyrelsens
lågpunktskartering är relativt grov, 0,1 m – 1,0 m, men vid platsbesöket bedömdes att djupet på dessa
lågpunktsområden är i det lägre värdet av spannet. Därför bedöms risken för att byggnader ska
översvämmas vid skyfall som liten.
Översvämningskarteringen från MSB visar på att åkermark uppströms från centralorten samt strax öster
om planområdet skulle översvämmas vid ett 200-års regn och vid beräknat högsta flöde i Vingåkersån.
Vid häftiga skyfall har även lågpunktsområden söder om järnvägen svämmats över. Inom planområdet
leds vattnet undan av Vingåkersån.

Översvämningskartering 200-års regn samt beräknat högsta flöde, MSB.

Karta över lågpunkter i planområdet

Konsekvenser av föreslagen plan
+ 1 Små positiva konsekvenser eftersom översvämningsrisken förväntas minska något med planerad dagvattenhantering
samt höjdsättning av byggnader.

Höjdsättningen av kvartersmark och gata är viktig för att säkerställa att ytavrinnande vatten vid skyfall
rinner ut i Vingåkersån och inte fastnar inne i bebyggt område. Inom kvartersmark där markhöjden ligger
nära högsta högvattenstånd (HHW) för grundvatten, +34,85 RH2000 (Sweco, 1999), finns en
bestämmelse om att källare ej får finnas. Detta för att säkerställa att byggnader inte ska drabbas av
översvämning samt motverka schaktarbeten under grundvattennivån. Grundläggning av ny bebyggelse
förväntas i och med detta hamna över HHW inom hela planområdet. Vare sig 200-årsregn eller beräknat
högsta flöde i Vingåkersån kommer att påverka föreslagen bebyggelse.
Föreslagen dagvattenhantering innebär att vatten fördröjs i dammar, diken och skelettjordar där det sedan
kan infiltrera eller rinna vidare ut i Vingåkersån. På så vis leds vatten till vissa avsedda platser vid kraftiga
skyfall.
Risken för översvämning av området är idag låg och med planerad dagvattenhantering samt adekvat
höjdsättning av byggnader så bedöms risken för översvämning minska ytterligare. Detta bedöms medföra
små positiva konsekvenser.
Vid fastigheten Bielke 1 är risken för översvämning något högre eftersom den ligger i en lågpunkt, detta
hanteras med höjdsättning som skapar ytliga avrinningsvägar söderut. Andelen hårdgjord yta kommer att
minska i och med att asfalterad mark görs om till bostadsträdgård. Fastigheten har även möjlighet att
fördröja och infiltrera vatten i de södra delarna där marken består av morän. Dagvattenbelastningen på
omkringliggande områden kommer därför att minska. Möjlighet finns även att koppla på befintliga
dagvattenledningar under Ringvägen som leder vattnet söderut till öppna diken på andra sidan järnvägen
vilka leder vidare ut till åkermark.

Förslag till åtgärder
•

Vid extrem nederbörd eller vid extremt hög grundvattennivå förväntas dagvattensystemet eventuellt
inte ha kapacitet att avleda dagvattnet ut från området. Det är därför viktigt att det finns fria
avrinningsvägar för vattnet via markavrinning så att inga instängda områden skapas där dagvatten kan
bli stående. Föreslagna framtida ytliga avrinningsvägar finns illustrerade i dagvattenutredningen
(Norconsult, 2021-04-16).

•

Planområdet ska också höjdsätts och utformas på ett sådant sätt att marköversvämning vid 100årsregn inte skadar byggnader. Fastighetsmark bör generellt höjdsättas till en nivå högre än anslutande
gatumark för att en tillfredsställande avledning av yt- och dränvatten ska kunna erhållas. Principerna
för höjdsättning finns beskrivna i dagvattenutredningen.

Konsekvenser av nollalternativ
+/- 0 Nollalternativet bedöms inte medföra några konsekvenser gällande översvämning.

Risken för översvämning av området är idag låg, i framtiden kan risken öka något till följd av
klimatförändringar. I ett nollalternativ är skyddsobjekten inom området få i och med att varken bostäder
eller skola finns. Nollalternativet bedöms därför inte medföra några konsekvenser gällande översvämning.

Geoteknik – skred och sättning
Bedömningsgrunder
Bedömningen utgår från om risken för skred och sättningar i området riskerar att utgöra en fara för
människor och miljön. Enligt miljömålet en god bebyggd miljö ska städer, tätorter och annan bebyggd
miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö.

Geotekniska förhållanden i nuläget
Delar av planområdet utgörs inte av fastmark vilket kan innebära att det finns förutsättningar för skred
eller att byggnader kan behöva grundläggas på pålar eller liknande. Marken längs Vingåkersån är utpekad
som skredkänslig.

SGU:s kartering av fastmark visar att delar av området utgörs av icke fastmark, alltså mark med lera, silt, organisk jord, postglacial sand och
liknande.

Konsekvenser av föreslagen plan
+ 1 Små positiva konsekvenser eftersom förstärkningsåtgärder görs längs åstranden.

Förutsättningarna ska utredas vidare under planarbetet och/eller inför genomförande.
En ansökan om vattenverksamhet för förstärkningsåtgärder är påbörjad och inom ramen för den ansökan
kommer åtgärder kopplade till detaljplanen att utredas. Det rör sig om grundläggning av broarna över
Vingåkersån samt bryggor längsmed strandkanten. Ny bostadsbebyggelse som planeras på icke fast mark
kommer sannolikt behöva pålas. Ytterligare utredningar för grundläggningen av bostadshusen krävs i
samband med utredningen av förstärkningsåtgärder. Rekommenderad högsta tillskottsbelastning bedöms
klaras med god marginal.
Förstärkningsåtgärder av åstranden kommer behöva genomföras oavsett om området planläggs eller ej.
Det finns även behov av att se över vattenföringen och om ån delvis behöver muddras för att inte slamma
igen.

Konsekvenser av nollalternativ
+ 1 Små positiva konsekvenser eftersom förstärkningsåtgärder görs längs åstranden.

Förstärkningsåtgärder av åstranden kommer behöva genomföras oavsett om området planläggs eller ej.

Vattenmiljöer - dagvattenhantering
Bedömningsgrunder
Bedömningen utgår från vattenmiljöns miljöförhållanden och värden i nuläget och den kemiska, fysiska,
hydrologiska och biologiska påverkan på vattenmiljön som antas uppstå i framtiden.
Enligt det nationella miljömålet levande sjöar och vattendrag ska sjöar och vattendrag vara ”ekologiskt
hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald,
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som
förutsättningar för friluftsliv värnas.”
Beskrivning av värden för vattenmiljö grundas på:
•

Dagvattenutredning Detaljplan del av Sävstaholm 13:6 m.fl. Norconsult, 2021

•

Uppgifter om Vingåkersån i VISS

Vattenmiljön i nuläget
Dagvatten från planområdet avrinner till Vingåkersån som mynnar i sjön Kolsnaren. Planområdet berör
två ytvattenförekomster för vilka det finns miljökvalitetsnormer: Vingåkersån från sammanflödet med
Gammalån till Kolsnaren och Kolsnaren.
Miljökvalitetsnormer för ytvatten
Vingåkersån från sammanflödet med Gammalån till Kolsnaren har måttlig ekologisk status till följd av
fysisk påverkan i vattendraget. De i ekologisk status ingående kvalitetsfaktorerna formen i vattendraget och
vattendragets kanter har dålig status till följd av antropogen påverkan som grävning, rensning och
markavvattning. Även kvalitetsfaktorn vattendragets närområde har måttlig status eftersom vattendragets
närområde till en tredjedel utgörs av anlagda ytor och aktivt brukad mark. Statusen för näringsämnen är
god baserat på medelhalten av totalfosfor (27,0 µg/l) men ligger mycket nära gränsen till måttlig (27,04
µg/l).
Vingåkersån uppnår ej god kemisk status, klassningen är baserad på statusen för de luftburna
föroreningarna kvicksilver och bromerade difenyletrar (PBDE) som överskrids i alla Sveriges
vattenförekomster. God ekologisk status ska nås år 2027.
Kolsnaren har dålig ekologisk, utslagsgivande i statusklassningen är kvalitetsfaktorerna växtplankton och
näringsämnen. Sjön uppnår ej god kemisk status till följd av överallt överskridande föroreningarna PBDE
och kvicksilver. God ekologisk status ska nås år 2027.

Konsekvenser av föreslagen plan
+/- 0 Planen bedöms varken medföra positiva eller negativa konsekvenser för recipienterna eftersom det sker marginella
minskningar av vissa föroreningsmängder samt marginella ökningar av andra.

Kommande detaljplan innebär att andelen hårdgjorda ytor inom området kommer att öka, vilket innebär
att flöden kommer att öka eftersom möjligheten naturlig infiltration minskar. För att behålla befintlig
hydrologisk balans behöver dagvatten fördröjas. Med ökad andel hårdgjorda ytor följer generellt också
ökat föroreningsinnehåll i dagvattnet. Dagvattenutredningen föreslår öppna dagvattenlösningar som kan
rena vattnet och gynna den biologiska mångfalden och bilda habitat för arter som finns inom
planområdet. En hållbar dagvattenhantering med avseende på rening och fördröjning bedöms kunna
uppnås i framtiden om föreslagna dagvattenåtgärder (Norconsult, 2021-04-16) inom respektive

delavrinningsområde genomförs. Genom att fördröja och rena dagvatten i öppna blågröna lösningar som
svackdiken och dammar tillförs ekosystemtjänster samt rekreativa och estetiska värden. Diken och
dammar kan utgöra viktiga livsmiljöer för både djur- och växtarter och främjar även biologisk mångfald.
Ett exempel är att dammar kan utgöra lekvatten för groddjur.
Schablonberäkningarna visar att halterna av samtliga föroreningar i dagvattnet beräknas minska jämfört
med nuläget, däremot sker enligt beräkningarna marginella ökningar av mängden (kg/år) av flera
föroreningar. I tabellen nedan kan utläsas modellerade föroreningsmängder i nuläget samt efter
genomförd plan med reningsåtgärder, i modelleringen är inte rening genom infiltration medräknat och
både halter och mängder är därför enligt dagvattenutredningen sannolikt överskattade.
Uppgifterna är osäkra i och med att de grundas på modelleringar, vilket å andra sidan är vedertaget
tillvägagångssätt vid dagvattenplanering. Modellerade mängdökningarna är så pass små att de hamnar
inom felmarginalen för beräkningar av sådant slag. Planen bedöms därför medföra varken positiva eller
negativa konsekvenser för recipienterna.

Konsekvenser i relation till lagskydd
Miljökvalitetsnormer för ytvatten
Båda vattenförekomsterna är känsliga för ökad fosforbelastning, och Vingåkersån är känslig för påverkan
på vattendragets form och kanter, liksom svämplanets struktur och vattendragets närområde.
Föroreningsinnehållet är troligen överskattat eftersom naturlig infiltration inte är medtagen i
beräkningarna. Halterna i dagvattenet beräknas minska jämfört med idag medan det sker marginella
mängdökningar av vissa ämnen minskar mängderna som når recipienten. Planen bedöms inte försvåra
möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna för de berörda ytvattenförekomsterna (Norconsult, 2021).
Vattenverksamhet
Det planeras för åtgärder som kommer att innebära vattenverksamhet. En tillståndsansökan behöver
påbörjas i tid. Med denna kommer också en miljökonsekvensbeskrivning tas fram som ytterligare kommer
att belysa påverkan på recipienterna.

Förslag till åtgärder
•

Utred möjligheterna att ytterligare minska föroreningsinnehållet.

Konsekvenser av nollalternativet
+/- 0 Nollalternativet bedöms inte medföra några konsekvenser för recipienterna eftersom föroreningsbelastningen
förblir densamma.

Bebyggelse framför Orangeriet uppförs i nollalternativet vilket skulle kunna medföra en något ökad
föroreningsbelastning, tillskottet blir sannolikt mycket litet och nollalternativet bedöms inte medföra några
konsekvenser för recipienterna.

Naturmiljö
Bedömningsgrunder
Bedömningen utgår från områdets värden för biologisk mångfald i nuläget och hur biologisk mångfald
kommer att påverkas eller bevaras och om den i framtiden kan nyttjas på ett hållbart sätt.
Bedömningen grundas på
- om naturmark tas i anspråk för andra syften eller om biologiska värden påverkas på ett sätt som gör
att de försämras eller försvinner.
- hur specifika arter och deras livsmiljöer påverkas. Särskild vikt läggs vid skyddade arter.
- om ekologiska spridningssamband påverkas.
Om det i projektet ingår skydds- och kompensationsåtgärder tas hänsyn till dessa i bedömningen.
Enligt miljömålet ett rikt växt- och djurliv ska ”den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett
hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras
funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med
tillräcklig genetisk variation”.

Beskrivning av värden för naturmiljö grundas på:
•

Naturvärdesinventering Säfstaholm slottspark, Vingåker (Ekologigruppen, 2019)

•

Inventering av tjockskalig målarmussla i Vingåkersån vid Säfstaholms slott (Ekologigruppen,
2019)

•

Artskyddsutredning groddjur och fladdermöss för detaljplan Säfvstaholms slott och slottspark
(Ekologigruppen, 2021)

•

Kungsfiskare i Vingåkersån vid Säfstaholms slott (Ekologigruppen, 2020)

Naturvärden i nuläget
Värdefulla naturområden
Vid naturvärdesinventering av området avgränsades 14 naturvärdesobjekt varav fem objekt med höga
naturvärden (naturvärdesklass 2), fyra objekt med påtagliga värden (naturvärdesklass 3), och fem objekt
med 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, eftersom
markskikten utgörs av gräsmattor är naturvärdena uteslutande knutna till träden. Ett objekt
utgörs av en flerskiktad triviallövskog med stort inslag av död ved av olika trädslag. Även Vingåkersån
bedöms ha högt naturvärde. Ån är delvis uträtad och omgiven av buskage och strödda triviallövträd.
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. 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.
Det finns inom planområdet också förekomst av invasiva arter som jättebalsamin, gullris och spirea.
Jättebalsamin är upptagen i EU-förteckningen över invasiva främmande arter, vilka inte får introduceras i
landet, spridas i naturen eller gynnas att bli fler. Det är också förbjudet att ha, sälja, byta och importera
jättebalsamin.

Naturvårdsarter
Inom planområdet har arter som omfattas av artskyddsförordningens fridlysningsbestämmelser påträffats,
bland annat fåglar, fladdermöss, större vattensalamander, mindre vattensalamander och tjockskalig
målarmussla. Av dessa omfattas större vattensalamander, tjockskalig målarmussla, fladdermössen samt alla
fåglar av det starka skyddet i artskyddsförordningen 4 § vilket innebär att både individer och deras
livsmiljöer är skyddade. Även ett antal skyddade träd- och växtarter finns inom planområdet. Utöver detta
har ett flertal rödlistade arter påträffats. För vidare läsning om skyddade och rödlistade arter hänvisas till
de specifika utredningarna.
Vid groddjursinventeringen noterades större vattensalamander i damm 1 och 3 vid det sista
inventeringstillfället med en hane i respektive damm. Arten är skyddad enligt 4 § i artskyddsförordningen
vilket innebär att även artens livsmiljöer är skyddade. En individ av mindre vattensalamander observerades
utmed diket i områdets östra del. Arten finns upptagen i 6 § artskyddsförordningen. Det innebär att själva
djuren är skyddade i alla levnadsstadier (från ägg till vuxna) men dess livsmiljöer är inte skyddade.

Skyddade områden
Delar av planområdet omfattas av strandskydd.
Inom planområdet finns alléer som omfattas av biotopskyddet.

Konsekvenser av föreslagen plan
Konsekvenser för värdefulla naturområden
- 1 Små negativa konsekvenser för naturvärden på grund av ingrepp i områden med höga naturvärden
+ 1 Små positiva konsekvenser för att en skötselplan tas fram.

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.
Strandzonen längs Vingåkersån skyddas genom att användningsbestämmelsen natur i plankartan samt
skyddsbestämmelser för skyddsvärda träd. Endast ett skyddsvärt träd uppe i den nordvästra delen av
planområdet påverkas av föreslagen exploatering då det hamnar inom byggbar kvartersmark. Inom
orangeriet 4-5 har byggrätter placerats för att skyddsvärda träd ska kunna bevaras. Flera inmätta Almar
inom orangeriet 4-5 har behövt fällas på grund av almsjukan sedan trädinventeringen gjordes.
Vidare ska en skötselplan tas fram för att långsiktigt säkerställa områdets kvalitéer och värden vilket
bedöms som positivt.
Inom Åsen 2:6 krävs 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. Specifika utredningar för förstärkningsåtgärder utförs i samband med ansökan
om vattenverksamhet.
Vid exploatering framför orangeriet kommer naturvärdena att bevaras eftersom dessa uteslutande är
knutna till träden.
Bedömningen är att planen medför små negativa konsekvenser för naturvärden till följd av ingrepp i
områden med höga naturvärden samt små positiva konsekvenser eftersom en skötselplan tas fram.

Konsekvenser för naturvårdsarter
- 1 Små negativa konsekvenser för naturvårdsarter eftersom delar av livsmiljöer tas i anspråk.

Planen bedöms medföra små negativa konsekvenser eftersom det föreligger risk för påverkan på
naturvårdsarter, främst genom ingrepp i livsmiljöer när naturmark hårdgörs.

Konsekvenser i relation till lagskydd
Strandskydd
Se separat avsnitt på s. xx.
Artskyddsförordningen
Tjockskalig målarmussla
Detaljplanen bedöms inte påverka biotopen kring Vingåkersån på ett negativt sätt. Hänsyn har tagits till de
rekommenderade skyddsåtgärder som finns i rapporten ”Inventering av tjockskalig målarmussla i
Vingåkersån vid Säfstaholms slott” (Ekologigruppen, 2019-09-03). Kommande vattenverksamhet kommer
eventuellt att kräva dispens från artskyddsförordningen.

Fladdermöss
För områdets fladdermöss bedöms en mindre del av deras födosöksområden kunna påverkas negativ
vilket kan utlösa förbud enligt 4 § i artskyddsförordningen. För att motverka eventuell negativ påverkan på
fladdermössens fortsatta möjligheter till födosök i området föreslås ett antal skyddsåtgärder.
Skadebegränsande åtgärder består i att bibehålla nuvarande struktur utmed slottsdammarna och
Vingåkersån. Framför allt rör det sig om att bibehålla den trädstruktur som finns på dessa platser idag.
Utmed ån kan viss undervegetation röjas bort för att öppna upp årummet något vilket kan underlätta för
fladdermössens födosök, det är dock viktigt att kronskiktet bibehålls utmed ån. I de områden som pekas
ut som viktiga fladdermusområden måste ny belysning anpassas för att inte påverka möjligheterna för
ljusskygga fladdermusarter som vattenfladdermus och brunlångöra att röra sig i området. En
habitatförstärkande åtgärd föreslås också i lövskogen i områdets östra del, framför allt handlar det om att
röja bort tätare slyvegetation för att underlätta för fladdermössen att jaga i området (Ekologigruppen,
2021).
Påverkan på viktiga livsmiljöer för fladdermöss bedöms bli obetydlig till liten och bedöms framför allt
kunna ske utmed Vingåkersån beroende på omfattningen av ingrepp där.
Groddjur
Påverkan på livsmiljöer för groddjur blir obetydlig till liten och kan framför allt kunna ske utmed
Vingåkersån beroende på omfattningen av ingrepp där. Den bebyggelse som planeras bedöms inte
påverka groddjur inom planområdet. Vid hantering av dagvatten kan det vara bra att ha ett groddjurstänk
med i planeringen vilket kan förbättra möjligheterna för groddjur att finnas i området. De stora
dammarnas värde som groddjursmiljöer bedöms vara begränsade eftersom det tycks finnas fisk i dessa,
troligen karpfisk, vilket starkt begränsar förekomsten av groddjur. Om dagvattenhanteringen utförs på ett
groddjursanpassat sätt förbättras livsmiljöerna betydligt för områdets groddjur.
Fågel
Miljön längs Vingåkersån och dess strandområden utgör sannolikt en livsmiljö för kungsfiskare. För att
inte utlösa artskyddsförordningens förbud bör strandbrinkarna sparas och den täta kantzonen med träd
och buskar bevaras för att eventuellt i framtiden kunna utgöra boplatser för kungsfiskaren om det inte
finns mer lämpliga boplatser i närområdet. Kommande vattenverksamhet kommer eventuellt att kräva
dispens från artskyddsförordningen.
Kärlväxter och träd
I planområdet finns idegran samt kattmynta som båda är fridlysta enligt artskyddsförordningen 8 §. Dessa
härstammar från den gamla handelsträdgården och är därmed inte att betrakta som vilda och därför
omfattas de inte av artskyddsförordningen.
I planområdet finns också liljekonvalj som är fridlyst enligt artskyddsförordningens 9 §.
Skyddade områden – biotopskydd
Inom planområdet finns alléer som omfattas av biotopskyddet. Åtgärder som kan påverka biotopskyddet
kräver dispens från skyddsbestämmelserna. Preliminärt bedöms att inga alléer kommer att påverkas av
planens genomförande.

Konsekvenser av nollalternativet
Konsekvenser för värdefulla naturområden, skyddsvärda arter och biotopskydd
- 1 Små negativa konsekvenser eftersom skötsel av värdefull natur uteblir samt för risk för fortsatt/ökad spridning av
invasiva arter.

I nollalternativet påverkas inga naturvärden eftersom ingen byggnation sker i området. Dock uteblir med
nollalternativet skötsel och skydd av värdefull natur vilket är negativt. Nollalternativet medför också risk
för ökad spridning av de invasiva arter som finns i området.

Kulturmiljö
Bedömningsgrunder
Bedömningarna utgår från det nationella miljömålet god bebyggd miljö:
”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en
god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och
anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning
med mark, vatten och andra resurser främjas.”
Beskrivning av värden för kulturmiljö grundas på:
•

Kulturmiljöanalys (Sörmlands museum, 2020-05-11)

Kulturmiljö i nuläget
Säfstaholms slott med slottspark är beläget i anslutning till nordöstra delen av Vingåkers tätort. Idag
fungerar Säfstaholms slott och slottspark som en knutpunkt för kulturevenemang i Vingåker för såväl
invånare som turister.
Säfstaholms slott med slottspark har förändrats successivt, från den tidiga 1600-talets barockanläggningen
till den nuvarande engelska landskapsparkens idealen som präglar upplevelsen av parken idag. De stora
ädellövträd som dominerar i parken utgör stommen i parkanläggning.
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. Söder om
orangeriet återfinns två tvärställda, senare tillkomna, flygelbyggnader. Utöver de två flyglarna har
ytterligare en byggnad tillkommit öster om huvudbyggnaden.
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.
Planområdet omfattas ej av riksintresse för kulturmiljövård och inga byggnadsminnen återfinns inom eller
intill planområdet. Kulturhistoriskt intressanta objekt finns inom planområdet (se i Riksantikvarieämbetets
tjänst Fornsök). 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/naturbildning
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.

Konsekvenser av föreslagen plan
+ 3 Stora positiva konsekvenser för kulturmiljö i Säfstaholms slott med slottspark.
- 2 Påtagliga negativa konsekvenser om ny bebyggelse i slottsparken inte tar hänsyn till parkmiljöns karaktär och vyer.
- 3 Stora negativa konsekvenser för kulturmiljön vid Orangeriet.

Planförslaget innebär en invändig renovering av slottet och slottsparken, vilket möjliggör för en större
bredd av kulturella verksamheter samt skapa förutsättningar för en levande och befolkad park. Befintliga

gröna strukturer och funktioner av betydelse för den historiska kontinuiteten bevaras och nya kopplingar
skapas. Planen bedöms därför medföra stora positiva konsekvenser för kulturmiljö i Säfstaholms slott med
slottspark. Stor hänsyn bör dock tas i placering och gestaltning av nya bebyggelse inom Åsen 2:6 och 2:8
samt att nya bebyggelser i slottsparken bör prövas mycket restriktivt och med stor hänsyn till parkmiljöns
karaktär.
Föreslagen bostadsbebyggelse framför orangeriet (Orangeriet 4 och 5) kommer ha negativt påverka de
historiska sambanden samt läsbarheten av den historiska strukturen och landskapsbilden. Planförslaget
bedöms därför medföra stora negativa konsekvenser för kulturmiljön vid Orangeriet (Orangeriet 4 och 5).
Konsekvenser i relation till lagskydd
Planförslaget medför inga konsekvenser för riksintresse för kulturmiljövård eftersom planområdet ej
omfattas av riksintresse för kulturmiljövård och inga byggnadsminnen återfinns inom eller intill
planområdet.
Samtliga påträffade lämningar är klassade som övriga kulturhistoriska lämningar och omfattas därför inte
av kulturmiljölagen.

Konsekvenser av nollalternativ
- 3 Stora negativa konsekvenser för Säfstaholms slott med slottspark
- 3 Stora negativa konsekvenser för kulturmiljön vid Orangeriet.

Nollalternativet medför stora negativa konsekvenser eftersom gällande plan medger bebyggelse framför
orangeriet (Orangeriet 4 och 5), som kommer ha negativ påverkan på de historiska sambanden samt
läsbarheten av den historiska strukturen och landskapsbilden.
Nollalternativet bedöms medföra stora negativa konsekvenser för upplevelsen av de kulturhistoriska
värdena kopplade till slott med slottspark då renoveringar inte sker.

Rekreation och friluftsliv (inkl. sociala aspekter och
barnperspektiv)
Bedömningsgrunder
Bedömningarna för rekreation och friluftsliv utgår från:
- Miljömålen god bebyggd miljö, levande skogar, ett rikt odlingslandskap, levande sjöar och vattendrag
och hav i balans samt levande kust och skärgård, som alla pekar på naturens värde för rekreation.
- Områdets värde för rekreation idag baserat på strukturer och tillgänglighet de upplevelsevärden som
finns idag och hur området används idag.
Bedömning av konsekvenser för barns livsmiljö utgår från följande nationella mål och vägledningar:
- Det nationella miljömålet God bebyggd miljö: ”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra
en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och
kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas
på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser
främjas.”
- Det nationella folkhälsomålet Ökad fysisk aktivitetet. Målet för de samlade insatserna inom detta
område ska vara att samhället utformas så att det ger förutsättningar för en ökad fysisk aktivitet för
hela befolkningen.
- Det nationella folkhälsomålet Trygga och goda uppväxtvillkor.
- Boverket rapport 2015:8 Gör plats för barn och unga
- Naturvårdsverket 2017 Vägledning och riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik
Beskrivning av värden för rekreation och friluftsliv grundas på:
•
•
•
•

Översiktsplan för Vingåkers kommun, 2010-11-22.
Områdesbeskrivning Åsen2:6 och 2:8
Naturvärdesinventering, Ekologigruppen, 2019-12-06
Naturskyddsföreningens samrådsyttrande, 2020-11-29

Rekreation och friluftsliv i nuläget
Fastigheterna Åsen 2:6 och 2:8, belägna i den norra delen av planområdet, är idag otillgängliga för
friluftsliv och rekreation. Åsen 2:8 omfattas nästintill helt av hemfridszon för bostadshuset som ligger där.
Ett skogsparti avgränsar Åsen 2:8 mot Henalavägen och åkern i norr.
Inom Åsen 2:6 ligger den tidigare handelsträdgården med omkringliggande markområden som använts för
planteringar. Området gränsas i söder av ån och i norr av åkermark.
Området upplevs som isolerat och svårtillgängligt, inga tydliga rekreativa stråk löper genom området samt
att målpunkter för rekreation saknas. Markförhållandena är också svåra med svampig gräsmark (gyttjelera),
mycket sly och tätvuxen jättespirea.
Ett skogsstråk ligger längsmed Vingåkersån och upp mot åkermarken i norra delen av området. Längsmed
ån finns ett antal skyddsvärda träd. Området används idag inte av friluftslivet men har stor potential att
utvecklas.
Söder om Vingåkersån ligger slottsparken som delvis är ianspråktagen av föreningsverksamhet med
inhägnader och odlingar. Större delen av parken är dock tillgänglig för allmänheten. Parken används idag i
liten utsträckning av förskolor i närområdet. Här finns en efterfrågan på samlingsplatser och mer
tillgängligt årum. Idag begränsas rekreativa stråk av att ån saknar övergångar samt att det saknas
kopplingar öster ut mot sjön Kolsnaren och friluftsområdet vid Båsenberga. En vidare koppling österut
från planområdet skulle koppla an centralorten till omgivande natur. Åt väster från slottsparken leder ett

rekreativt gång- och cykelstråk längsmed ån in till centrum. Direkt öster om parken finns ett skogsområde
med flera äldre lövträd. Området används idag av friluftslivet för promenader och fågelskådning.
I planområdets södra delar finns den tidigare orangeribyggnaden som nu är ombyggd till bostäder.
Gräsytan framför orangeriet är allmänt tillgänglig, dock värdet för rekreation och friluftsliv är begränsat då
det saknas tydliga och säkra kopplingar mot Slottsparken och skogsområdet eller andra rekreativa
målpunkter. Rekreationsvärdet begränsas också av intilliggande Bondegatan och den svårläsbara gränsen
mellan parkmiljö och gata.
Söder om orangeriet finns en park/äppellund som är tillgänglig för allmänheten och en känd målpunkt för
rekreation och friluftsliv på kommunnivå.
Fastigheten Bielke 1 är i sin helhet ianspråktagen av bensinmacken och hyser inget värde för rekreation
eller friluftsliv.

Konsekvenser av föreslagen plan
+3 Stora positiva påverkan på rekreativa och frilutsvärden där nya och tryggare kopplingar skapas mellan slottsparken och
närområdena samt till naturområdena. Befintliga rekreativa värden bevaras och görs mer tillgängliga för elever, boende
och besökare.

I planförslaget har hänsyn tagits till Slottsparkens betydelse för bostadsnära friluftsliv och rekreation i
form av exempelvis lek, promenader och picknick-möjligheter. Stora ytor bevaras för dessa typer av
ändamål och tydligare kopplingar skapas mot kringliggande områden. Nya kopplingar och stråk skapas
mellan slottsparken och bebyggelse- samt skolområdet norr om ån, vilket ökar möjligheter till dagligt
besök av närnaturområden och andra rekreativa ytor i ett lugnt och bullerfritt område. Detta bedöms som
särskilt positiv för barn, äldre och personer med funktionsvariationer som har svårt att röra sig längre
sträckor.
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 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 intressanta 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 bedöms öka trygghet och 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.

Konsekvenser av nollalternativ
-2 Märkbara negativa konsekvenser eftersom rekreativa- och naturområden förblir svårtillgängliga / dålig kopplade med
tätorten.

Nollalternativet medför att slottsparkens rekreativa funktion förbli begränsad samt att skogspartiet öster
om parken försätter att vara svag kopplade mot centrala delar av tätorten, vilket begränsar tillgänglighet
och värden för friluftslivet och rekreation. Årummet binds inte ihop med övriga naturområden, vilket i sin
tur minskar dess värde för rekreation och friluftsliv.

Planens förhållande till miljömål
Planens förhållande till relevanta miljömål.

Miljömål

I miljömålets riktning

Motverkar miljömålet

Begränsad klimatpåverkan

Bostäder utvecklas i ett centrumnära
läge med god tillgång till kollektivtrafik?

Det finns ingen uttalad vision om att bygga
klimatsmart?

Ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag

Finns möjligheter till positiv påverkan
genom att föroreningshalter i dagvatten
bedöms minska.

Enligt dagvattenutredningens
schablonberäkningar ökar
mängdbelastningen (kg/år) av vissa
föroreningar. Ökningarna är marginella
men kan motverka miljömålen.

God bebyggd miljö

Bedöms verka i målets riktning eftersom
bostäder uppförs i ett läge med låga
bullernivåer, god tillgång till
rekreationsytor och närhet till centrum
och service.

Målet motverkas eftersom kulturmiljöer
påverkas negativt.

Giftfri miljö

Planen verkar i målets riktning eftersom
förorenad mark saneras.

Ett rikt odlingslandskap

Planen bedöms inte ta någon
brukningsvärd jordbruksmark i anspråk.
Vingåker är omgivet av jordbruksmark
och planen bedöms i det sammanhanget
verka i målets riktning.

Ett rikt växt- och djurliv

Planen verkar i målets riktning eftersom
skötselplan tas fram för de höga
naturvärden som sparas.

Planen motverkar målet eftersom
naturmark med höga naturvärden tas i
anspråk för bebyggelse.

Strandskydd
För att kunna upphäva strandskyddet krävs det att upphävandet är förenligt med strandskyddets syften,
nämligen att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden samt att bevara goda livsvillkor för
djur- och växtlivet. Upphävandet måste också kunna motiveras med ett eller flera av de särskilda skäl som
återfinns i miljöbalken 7 kapitlet 18 c-d §. Utöver detta gäller att det måste säkerställas en fri passage för
allmänheten mellan planerad bebyggelse och strandlinjen.
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.
- Vattenområden med tilltänkta bryggor och broar.
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 §

De områden där strandskyddet avses prövas i en senare ansökan om strandskyddsdispens:
- Inom vattenområden där bryggor respektive broar får anläggas. Dessa områden begränsas till några få
utvalda platser för att i enlighet med inventeringen av tjockskalig målarmussla (Ekologigruppen, 201909-03) endast skapa små instick där allmänheten kan komma intill ån. Broar projekteras så att
påverkan på ån minimeras. Detta säkerställs genom exploateringsavtal.
Inom mark planlagd som park respektive natur föreslås strandskyddet bibehållas (förutom inom marken
för de två mindre byggrätterna med egenskapsbestämmelserna paviljong).
Exempel på åtgärder som kan kräva dispens från strandskyddet är anläggande av nya gångstråk (i områden
planlagda som park och natur), vägar, parkeringsplatser och odlingsområden. Dispens kan även krävas om
mer än enstaka träd ska fällas.

Särskilda skäl för upphävande av strandskydd
Områden med naturvärdesklass 4, visst naturvärde, har inga betydande biologiska värden och saknar
därför betydelse för strandskyddets syfte att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Detta gäller till
övervägande del det område som föreslås exploateras inom fastigheten Åsen 2:6.

Åsen 2:8
Endast en smal remsa av fastigheten Åsen 2:8 är inom strandskyddat område. Fastigheten är i huvudsak i
anspråkstagen på ett sätt som gör att det bedöms sakna betydelse för strandskyddets syften (7 kap 18c §
punkt 1 miljöbalken). Mitt på fastigheten står ett bostadshus och kring det finns uthus och trädgård vilket
gör att i stort sett hela fastigheten omfattas av hemfridszon. På fastigheten finns ekar med höga
naturvärden som har skyddats i plankartan. Området kring och under ekarna bedöms även de ingå i
bostadshusets hemfridszon och består av gräsmatta, planteringar och grus.
Åsen 2:6
Fastigheten är delvis ianspråktagen på ett sätt som gör att området bedöms sakna betydelse för
strandskyddets syften (7 kap 18c § punkt 1 miljöbalken). En områdesbeskrivning har gjorts där man kan se
att den tidigare handelsträdgården med huvudbyggnad, bostadshus, växthus och uthus samt instängslad
mark och materialupplag tar upp ett stort område där staket och bodar sträcker sig ända ned till

strandkanten mot ån vilket skär av tillgängligheten för friluftsliv. 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. Ett flertal
trädgårdsväxter och träd har spridit sig till närliggande områden och det finns endast ett fåtal skyddsvärda
träd inom området. Inplanterade träd bedöms ha ett mindre värde för djur- och växtliv, och har därför
svag koppling till strandskyddets syften. Den invasiva arten jättespirea förekommer rikligt inom området.
Som helhet bedöms större delen av fastigheten så pass påverkad av tidigare verksamhet att den saknar
betydande värden för djur- och växtliv eller friluftsliv. Det mest bevarandevärda området är zonen
längsmed ån. Ett drygt 20 meter djupt naturstråk, med bevarat strandskydd, mellan Vingåkersåns
strandlinje och den nya bebyggelsen säkrar de höga naturvärden som är kopplade till ån. Befintlig bod och
stängsel inom detta område rivs vilket tillgängliggör tidigare ianspråktagna ytor för allmänheten. Höga
naturvärden inom hela området skyddas genom bestämmelser om skydd av träd och allmänhetens tillgång
till området säkras.
Ett område med höga naturvärden som påverkas av exploateringen är det lilla skogsparti om ca 1500 m2
som ligger i fastighetens norra del. Värdena här består främst av död ved, företrädesvis almlågor som
utgör habitat för de rödlistade arterna Kandelabersvamp och Veckticka.
Exploateringen av fastigheten Åsen2:6 med sitt centrala läge i närhet till ån och slottet har stor betydelse
för att skapa attraktiva miljöer i centralorten. Norr om planområdet finns ytterligare exploaterbar mark
som anses särskilt lämplig för centralortens utveckling på grund av denna närhet samt den möjliga
kopplingen vidare österut ut mot Kolsnaren som ingår i det strategiska utvecklingsområdet för
centralorten. Nuvarande planförslag behöver räkna in en fortsatt expansion norrut och göra det möjligt att
koppla ihop vägnätet i framtiden. Vägnätet behöver hänga samman för att skapa trygga boendemiljöer och
attraktiva mötesplatser tillgängliga för alla. Ett brutet vägnät delar upp områden i bostadsenklaver med
sämre underlag för service och minskad allmän tillgänglighet vilket skulle vara olyckligt i ett så centralt
läge.
Att skogspartiet tas i anspråk bedöms ha liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften (7 kap 18e
§ punkt 3a miljöbalken) då området är mycket begränsat till storlek och möjligheten till spridning av
rödlistade arter små.
Området är lämpligt för landsbygdsutveckling (7 kap 18e § punkt 1 miljöbalken) och en sammanhängande
exploatering i ett centralt och strategiskt viktigt läge i centralorten är av angeläget allmänt intresse (7 kap
18c § punkt 5 miljöbalken).
Goda livsvillkor för djur- och växtliv säkerställs långsiktigt (7 kap 18e § punkt 2 miljöbalken) inom
intilliggande områden med större möjlighet till spridning. Död ved inom området ska vid exploatering
flyttas till intilliggande naturområden längsmed ån samt till skogsområdet söder om ån för att gynna
fortsatt spridning av arterna. Dessa områden bedöms bättre lämpade för artspridning och för en
naturmiljö med lång kontinuitet framöver.
Bielke 1
Det berörda området söder om Bondegatan är sedan tidigare ianspråktaget på ett sätt som gör att det
saknar betydelse för strandskyddets syften (7 kap 18c § punkt 1 miljöbalken). På fastigheten har det
funnits en bensinstation sedan 1970-talet. Fastigheten är till största del asfalterad, undantaget några mindre
gräsytor, och saknar naturvärden.

På fastigheten Bielke 1 ligger i nuläget en bensinstation (bild från Google earth, street view).

Ny bostadsbebyggelse i detta läge sker på redan i anspråkstagen mark som saknar betydelse för
strandskyddets syften.
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 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 det idag finns två byggrätter som justeras i
föreslagen plan.
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 natur- och kulturmiljövärden
och skyddas i detaljplanen. I övrigt bedöms gräsytan idag rymma framförallt visuella värden då ytan, som
idag är planlagd som kvartersmark och kan anses utgöra en flytande hemfridszon. Ytans karaktär kan idag
mer beskrivas som en djup förgårdsmark. För att säkerställa ett bevarande av den visuella kopplingen
mellan orangeriet och slottet och mellan de två parkdelarna på båda sidor om Bondegatan, planläggs
bevarad gräsyta runt byggrätterna som park (allmän platsmark) där strandskyddet bevaras.
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 §).
Vidare har området en svag koppling till själva strandområdena och utgör inte eller är del av någon
biologiskt betydelsefull övergångszon mellan land och vatten som är den typ av biologiskt värdefulla
områden som beskrivs i förarbetena till strandskyddslagstiftningen (Prop. 2008/09:119) och som
strandskyddet syftar till att värna.
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.
Sävstaholms slott
Byggnaden med tillhörande kvartersmark anses i sin helhet vara ianspråktagen på ett sätt som gör att den
bedöms sakna betydelse för strandskyddets syften (7 kap 18c § punkt 1 miljöbalken). Grusytan framför
slottet behövs för verksamheterna i slottet.
Slottsparken
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 område R1 - Besöksanläggning, kultur- och fritidsverksamhet (kvartersmark) öster om slottet
knyter an till nuvarande användning och utvidgningen av funktionen håller sig inom det område som
historiskt använts för odling och annan föreningsverksamhet. Tanken är att både föreningar,
skolverksamheter och privatpersoner etcetera ska kunna verka inom området genom att ansvara för olika
delar/”kvarter”. Området ger parken ett högre upplevelsevärde, främjar friluftslivet och bidrar till en
levande och befolkad park.
I slottsparken föreslås mindre byggrätter som behövs för att främja och utvidga pågående verksamheter i
slottsområdet, se bestämmelserna: paviljong inom allmän platsmark samt de tre mindre byggrätterna med
huvudanvändningen/bestämmelsen R1 (besöksanläggning, kultur- och fritidsverksamheter). Byggrätterna
avser dels befintlig ekonomibyggnad samt ett växthus och en glasad paviljongbyggnad.
Utvecklingen av slottsparken genom att tillföra mindre byggrätter samt kvartersmark för föreningslivet
anses tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området (7 kap 18c § punkt
5 miljöbalken). Byggrätterna kommer tillföra viktiga funktioner som toaletter, förråd för föreningslivet,
samlingslokaler etc. Detta kommer göra slottsparken mer tillgänglig för alla besökare.
Föreningsverksamheterna har stort behov av tillförda funktioner för att kunna bedriva sin verksamhet.
Parken blir också mer tillgänglig för funktionshindrade. Att utveckla slottsparken och att skapa en levande
och befolkad park är av ett mycket angeläget intresse för centralortens utveckling och
landsbygdsutvecklingen. Sävstaholms slott och slottspark har potential att bilda en viktig målpunkt inom
tätorten med ett samlat kulturliv vilket kommer ha bestående betydelse för hela kommunen.
Samlad bedömning
Den samlade bedömningen är att föreslagen planering är förenligt med strandskyddets syften att
långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden samt att bevara goda livsvillkor för djur- och
växtlivet. Att strandområdena får ett skydd av naturvärden genom detaljplanen blir en viktig del i att
långsiktigt skydda och bevara strandområdena inom planen.

