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Detaljp lan för de l av Braunebol 1:1 mfl , i Nyköpings kommun
Detaljp lanen har skickats till länsstyrelsen för samrådsyttrande enligt plan - och bygglagen
5 kap 20 §.
Detaljplanen syftar till att ligga till grund för utbyggnad av bostäder främst i form av
småhus samt att i anslutning till en äldre gårdsmiljö utveckla anläggning för kontor,
enk lare hand el och turism inklusi ve korttid sövernattning.

Hållbarhetsfrågor
Enligt MKB:n (avsn itt 3.3) kan planför slaget behöva ändra s beroende på resu ltaten av det
pågåend e arbetet med fördjupning av översik tsplanen. Länsstyrelsen delar den bedömn ingen
av följande skäl.
l arbetet med fördjupning av översikt splanen ingår det att ta ställning till hur beb ygge lsen i
kustområdet behöv er regleras för att vara förenlig med kraven på en hållbar utveckling. Här
films tunga klimat-, energi- och miljöaspekter att beakta . Det nu aktuella förslaget bidrar inte
till några relevanta nationella miljömål. Det films Lex. ingen utredning om det är rea listiskt
och vad som i så fall kan förberedas i planarbetet för att hushåll och företag i
Horn/Lappetorp/Brannebo l ska kunna försöljas med dagligvaruhandel och en hyfsat turtät
kollektivtrafik. (P lanför slaget kan inte sägas bidra till målet God bebyggd miljö, vilket
miljökonsekven sbeskri vningen gör gällande).
Klimatberedningen skriver i SOV 2008:24 Svensk klimatpolitik: " Bättre samhällsplanering
är av strateg isk betydelse för att långsiktigt minska samhällets resurs- och
energiförbrukn ing och kan lägga grunden för långtgående utsläpp smin skningar. Hitti lls har
kraven på att minimera transportbehov och utsläpp av växthusgaser haft en relativt svag
ställning inom samh ällsplaneringen."
Ett av förslagen från klimatberedningen är att kommunernas mandat och skyldigheter
att verka för minskad e transportb eho v och lägre växthu sgasutsläpp vid upprättande av
planer ska öka .
Det kan anta s att föreslagen ny beb yggel se långt från kommersiell och offent lig service,
kollektiva kommunikationer och utan fungerande säkra cykel stråk m.m. inte är fören ligt
med Klimatberedningens utgångspunkter.
På basis av det nuvarande underlaget kan rim ligen ingen annan slutsats dras än att
nollalternativet bör väljas. Fördjupningen av översikt sp lanen skulle möj ligen men inte
sannolikt kunna peka i en annan riktning.

Postadress

Besöksad ress

Telefon

Telefax

E-post

6 11 86 NYKÖPING

Stora torget 13

0 155 26 40 00 växel

0155 · 2671 25

lansstyrelsen @d .lst.se

Orga nisat ions nr

PlusGiro

Bankgiro

Internet

202 100-2262

35 174-2

505 1-8653

www.d .lst.se

NYI<ÖPINGS KO MMUN

SAM RÅDS YTTRANDE

Samhäl lsbyggnad

2008 ~09- 09
r-. ." /l>':j'" () ), ' : I .)
(;-./
' Uti<'!s. l oo / ...

2(2 )
Datum

2008 -09-08

402- 10040-200 8

Dnr...f.S:1

Enligt den gällande öve rs iktsplanen finns "g oda möj ligheter till förtätning och i viss mån
utv idgn ing av permanent beb ygge lse i bl.a . Hom/Lappetorp/B rann eb ol". Översiktspl anen går
inte närmare in på hur mycket ny bebyggelse som kan tillåta s utan att de t skada r
riksintressena, utan hänvisar till den kommande fördj upningen . l hela Brarmebolområdet finn s
säsongs- oc h permanent bostäder på sammanlagt ca 40 avstyckade tom ter. Förslaget till
detaljplan omfattar ett min dre de lområde med ca 10 outnyttjade (men föråldrade, inte längre
ga ranterade) byggrätter samt ca 5 befintliga och ca 20 föreslagn a nya bostadsh us. De t nu
föreslagna tillsko ttet skulle beroend e på hur man räkn ar utgöra ca 50 % (20 av 40) eller 75 %
(30 av 40) av den befin tliga bebyggelsen.
De t är ok lart om förutsätt ninga rna oc h möjli ghetern a i Bra unebol skulle vara bätt re och större
än i de övriga delarna av Horn/Lappetorp/ Brannebol . Det har inte utrett s vad en mot svara nde
utökn ing av byggnadsbe ståndet i hela området skulle få för kon sekvense r. Det går alltså ännu
inte att avgöra om de föresla gna 20 nya bostad shu sen ligger inom ramen för översikt sp lanens
"förtätning och i viss mån ut vidgning". Eftersom den gä llande övers iktsplanen är att se som
ett preliminärt ställningstaga nde till och överenskommelse om hur riksintressena ska
tillgodoses, är det därför inte säkert att förs laget är förenligt med kravet på skydd av
riksintresse na. Den ana lysen behöver göras i fördj upningen av översik tsplanen.

Naturvård
Den nu föres lagna detaljp lanen beh and lar inte strand- och vattenom rådet och den
utveckling so m avses gö ras i småbåtshamnarna enligt planprogram 2007-09- 19.
Detaljpl anen kOl1U11er dock att ha sto r påverkan på områ det i fråga.
MKB:n gör bedömningen att en utb yggn ad av hanmen med tillhörande muddringsarbeten.
inte kommer att stö ra växt- och djur livet på ett beståend e sät t. Någon inventering av de
grunda bot tnarna eller fiskeförekomst har inte gjo rts.
Länssty relsen anser att de n bedö mning som gjorts i allt för hög grad grunda r sig på lösa
antagande n. l MKB:n bö r de verkl iga förhållande na redovisas oc h en mari n inven tering
bör ko mrna till stånd inom akt uellt vattenområde så att förhållandena blir belysta på ett
adekvat sätt. Dett a moti veras av att Ös tersjön red an idag är högt belasta d och att en väl
ge no mfö rd dokum ent ation därför beh övs för att kunna gö ra korrekt a bed ömningar.
MKB :n konstaterar att det films förh ållandevis gott om ängs- och hagmarker i Nyköpings
kommun. Dä remot sägs inget om hur de t förhåller sig med havsnära ängs- och hagmarker i
kommunen . Ju st vid kuststräckan me llan Nyköping och Studsvik blir de hävdad e
betesmarkern a allt färre. Länsstyrelsen be farar att ex ploateringen sannolikt ko rnmer att
med föra att hävden av betesmarke ma upphör. Erfarenhe ter från andra likn ande område n
visar att de t är svårt att vidmak thålla hävden när förutsä ttningarna förä ndras så radikalt.
l handläggningen av ärendet har även Ag ne ta Claesso n (naturvård) , Hans Sa ndberg
(naturvård), länsarkitekt Per Öhrling och samhällsbyggnadschef Torbj örg Sekse , de ltagit.
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