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Synpunkter på planförslaget?

Har du synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas i det fortsatta 
planarbetet? Tekniska förvaltningen behöver få in ett skriftligt yttrande med 
avsändarens namn samt adress eller fastighetsbeteckning senast 
2022-08-21.

Adress:     Kontakt handläggare:
Tekniska förvaltningen  Kajsa Engman
Mönsterås kommun   Planarkitekt
Box 54     kajsa.engman@monsteras.se
383 22 Mönsterås   0499-17000

Mönsterås

Timmernabben

Ålem

Blomstermåla

Fliseryd

Oknö
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SAMRÅDSHANDLING
Planbeskrivning

VAD ÄR EN 
DETALJPLAN?

INLEDNING

PLANPROCESSEN

En detaljplan reglerar användningen av mark- och vattenområden och redovisar 
områden för allmän platsmark, kvartersmark och vatten. En detaljplan kan 
förstås som ett juridiskt bindande dokument mellan kommun, stat, markägare, 
grannar och andra berörda. Syftet är att göra avvägningar mellan allmänna och 
enskilda intressen för att nå en god helhetslösning, där planen sedan ligger som 
grund för beslut om till exempel bygglov. En detaljplan gäller tills dess att den 
upphävs eller ändras och ersätts med en ny. 

Planläggningen av mark- och vattenområden är en kommunal angelägenhet, det 
så kallade planmonopolet. Det innebär att kommunen bestämmer och beslutar 
om planläggning av mark- och vattenområden inom hela kommungränsen.

Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser. Till detaljplanen 
hör även en planbeskrivning som beskriver hur planen ska förstås och 
genomföras. Planbeskrivningen ska redovisa planeringsförutsättningar, syftet 
med planen, hur planen är tänkt att genomföras samt de överväganden och 
ställningstaganden som har legat till grund för planens utformning med hänsyn 
till motstående intressen och planens konsekvenser. Om planen avviker från 
översiktsplanen ska planbeskrivningen redovisa på vilket sätt den i så fall gör 
det och särskilda skäl för avvikelsen. Planbeskrivningen ska även innehålla det 
illustrationsmaterial som behövs för att förstå planen. Även en grundkarta, 
undersökning om miljöbedömning och fastighetsförteckning ska tas fram till 
detaljplanen. Beroende på planens omfattning kan också ytterligare handlingar 
behövas ta fram, ofta i form av olika utredningar.
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SAMRÅDSHANDLING
Planbeskrivning

Processen för detaljplanering finns beskriven i Plan- och bygglagen (PBL 
2010:900). Vid framtagande av en detaljplan kan kommunen välja mellan 
standard-, utökat- eller samordnat förfarande. Under vissa förutsättningar är 
det möjligt att tillämpa ett begränsat förfarande. Det kan till exempel handla 
om planförslag av mindre betydelse för allmänheten och med en mycket liten 
samrådskrets. Nu aktuellt planförslag avses att handläggas genom begränsat 
standardförfarande.

Det begränsade standardförfarande innehåller endast ett kommunikationssteg. 
Det innebär att det krävs ett aktivt godkännande av planförslaget av samtliga i 
samrådskretsen redan under samrådet. Planförslaget kan inte antas direkt om 
det skett ändringar efter godkännandet.

Det innebär att även länsstyrelsen ska godkänna förslaget – särskilt med 
beaktande av ingripandegrunderna och överprövningen som regleras i PBL. 
Även lantmäterimyndigheten och berörda kommuner måste godkänna förslaget 
för att begränsat förfarande ska kunna tillämpas.

När samrådskretsen har godkänt förslaget till detaljplan ska kommunen 
sammanställa ett granskningsutlåtande som ska innehålla information om 
att samrådskretsen godkänt förslaget samt synpunkter från samrådet. Om 
samrådskretsen godkänner förslaget vid samrådet finns sedan inte fler 
möjligheter att lämna synpunkter.

Detaljplanen är ute på samråd 2022-07-11 till och med 2022-08-21. Under 
samrådsskedet finns planhandlingarna tillgängliga på kommunens tekniska 
förvaltning samt på hemsidan: www.monsteras.se.

Uppdragsbeslut: 2022-04-07
Samrådsbeslut: 2022-06-23
Granskningsbeslut:
Antagandebeslut:
Lagakraft: 
Till detaljplanen hör följande handlingar:

Plankarta i skala 1:500 /A3
Planbeskrivning
Grundkarta
Undersökning
Fastighetsförteckning

Dagvattenutredning

TIDPLAN

PLANHANDLINGAR
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SAMRÅDSHANDLING
Planbeskrivning

Miljö- och Byggnadsnämnden har gett Samhällsbyggnadsavdelningen 
i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för del av fastigheten Nynäs 3:1. 
Planområdet är kommunalägt, är i dag obebyggd och ligger i direkt 
anslutning till Nynäs reningsverk. 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utökning av reningsverkets 
tomt och därmed byggnation av ett nytt förråd för kommunens 
Tekniska förvaltning. 

Detaljplaneområdet är sedan tidigare planlagt. Planförslaget innebär en 
ändring av markens nuvarande reglering från allmän platsmark, Park 
eller plantering till kvartersmark, Avloppsreningsverk.

De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte: 

• Stå i konflikt med de grundläggande bestämmelserna för hushåll-
ning av mark- och vattenområden. (MB kap 3)

• Stå i konflikt med de särskilda bestämmelserna för hushållning med   
mark och vatten för vissa områden i landet. (MB kap 4)

• Medverka till att miljökvalitetsnormerna överskrids. (MB kap 5)

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
BAKGRUND & 
UPPDRAG

PLANENS SYFTE

SAMMANDRAG AV 
PLANFÖRSLAGET

FÖRENLIGT MED 
3,4 & 5 KAP, MB
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SAMRÅDSHANDLING
Planbeskrivning

PLANDATA
Planområdet ligger i sydöstra delen av Mönsterås samhälle. 
Närområdet väster om planområdet består av lägre villabebyggelse, ett 
koloniträdgårdsområde och ett skogsområde. Planområdet avgränsas i 
nordost av en promenadstig längs med stranden och i sydost av 
tillfartsvägen till Nynäs reningsverk.

Planområdets läge nordväst om Nynäs reningsverk. 

Planområdets ungefärliga avgränsning.

Planområdet är cirka  1 300 m2 stort.

Planområdet berör del av fastigheten Nynäs 3:1. Fastigheten är kom-
munalägd. 

Verksvägen

Långåsen

Kolonivägen

LÄGESBESTÄMNING

AREAL

MARKÄGO-
FÖRHÅLLANDEN
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SAMRÅDSHANDLING
Planbeskrivning

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Miljö- och byggnadsnämnden har i beslut daterat 2022-04-07 § 26 gett 
samhällsbyggnadsavdelningen i uppdraget att påbörja planarbetet.

I Mönsterås Översiktsplan, Del 2 - Kusten, antagen 2006, ingår plan-
området i ett område som redovisas med beteckningen B, befintligt 
bebyggda områden. B-områdena innehåller redan ianspråktagna och 
oftast planlagda områden i samhällena eller i deras omedelbara närhet. 
Det är angeläget att gällande planer följs eller att dessa ändras om de 
anses föråldrade. Vidare anges att ett aktivt brukande av marken med 
respekt för dess värden är en förutsättning för att befintliga natur- och 
kulturvärden ska bestå, samt att bevarandet av strandnära promenad-
vägar i området ska prioriteras. Detaljplaneförslaget bedöms vara väl 
förenligt med kommunens gällande översiktsplan och länsstyrelsens 
granskningsyttrande. 

Området för nu aktuellt planförslag är planlagt sedan tidigare. För om-
rådet gäller följande stadsplan:

• Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för Mönsterås 
samhälle fast. Ljungnäs 2:1, Nynäs 1:4, 3:1, 5:1 m.fl., med beteck-
ningen 08-MÖJ-963. Laga kraft 1973.

Läget för ny detaljplan i förhållande till gällande stadsplan och detaljplaner.

KOMMUNALA BESLUT

ÖVERSIKTSPLAN

GÄLLANDE 
DETALJPLANER

DETALJPLAN 
FRÅN 1996

DETALJPLAN 
FRÅN 2010

STADSPLAN 
FRÅN 1973

LÄGE FÖR 
NU AKTUELLT 
PLANOMRÅDE

DETALJPLAN
FRÅN 1985
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SAMRÅDSHANDLING
Planbeskrivning

För berört område anges i gällande stadsplan planbestämmelsen Park 
eller plantering. 

Berört område angränsar dessutom till följande detaljplaner: 

• Detaljplan för Stranden 1, del av Kråkerum S:3 och del av Nynäs 
3:1, med beteckningen 0861-P205. Laga kraft 2010.

• Detaljplan för del av Nynäs 3:1 och Svängen 1 m.fl., med beteck-
ningen 0861-P91. Laga kraft 1996. 

Planområdet ingår i ett större område som är av riksintresse för högex-
ploaterad kust enligt 4 kap. 4 § miljöbalken. Planförslaget syftar till att 
utveckla befintlig verksamhet i direkt anslutning till befintlig bebyggelse 
och bedöms inte strida mot riksintressets syften. 

Detaljplaneområdet ligger inom 100 meter från strandlinjen till Möns-
teråsviken. Därmed återinträder strandskyddet när en ny detaljplan 
tas fram även ifall strandskyddet varit upphävt sedan tidigare. Ett av 
strandskyddets syfte är att trygga allmänhetens tillgång till stränder 
och vattendrag. Strandskyddet syftar också till att skydda naturvärden. 
Planförslaget har utformats på så vis att den allmänna tillgängligheten 
till och längs med stranden kvarstår. Planförslaget bedöms inte påverka 
värdefulla naturvärden längs med Mönsteråsviken.

Mönsterås kommun anser att det i enlighet med 7 kap 18 c § p 4 
finns särskilda skäl för att upphäva strandskyddet inom planområdet. 
Det särskilda skälet som görs gällande är att befintlig verksamhet för 
reningsverket Nynäs 3:1 behöver utvidgas. På plankartan införs en 
generell bestämmelse a1 Strandskyddet är upphävt.

Det är enligt Kulturmiljölagen förbjudet att utan tillstånd från länssty-
relsen på något sätt förändra, ta bort, skada eller täcka över en forn-
lämning. Inom planområdet finns enligt Riksantikvarieämbetets Forn-
minnesregister inga kända fornlämningar. Om fornlämning dock skulle 
påträffas under byggnationstiden ska arbetet avbrytas och kontakt tas 
med länsstyrelsens kulturminnesenhet för vidare information.

RIKSINTRESSEN,
STRANDSKYDD &
FORNLÄMNINGAR
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SAMRÅDSHANDLING
Planbeskrivning

PLANENS BEHOV AV 
MILJÖKONSEKVENS-
BESKRIVNING

PLATSENS HISTORIA

NATUR- & 
KULTURMILJÖ

PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR

Enligt plan och bygglagen PBL 5 kap 18 § och miljöbalken MB 6 kap 11 §, skall 
kommunen genomföra en miljöbedömning för alla planer och program som kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan. Som stöd för kommunens ställnings-
tagande görs en s.k. undersökning om planen antas medföra betydande miljö-
påverkan. Om den visar på en betydande miljöpåverkan skall en miljöbedömning 
göras och redovisas i en miljökonsekvensbeskrivning.

En undersökning, daterad 2022-06-10, har upprättats och bifogas planhandlingen. 
Checklistan utgör grund för kommunens ställningstagande att genomförandet av 
detaljplanen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning 
behöver därför inte göras.

Flygfoto från 1960-talet till vänster och från 2020-talet till höger. Planområdets ungefärliga 
läge markerat i rött. 

En jämförelse av flygfotot från 1960 och bebyggelsestrukturen idag visar att sam-
hällets utveckling i höjd med Nynäs framförallt har skett väster om Kuggåsvägen. 
Det äldre flygfotot visar att planområdet redan på 1960-talet varit skogsbeklädd. 

Marken inom planområdet kännetecknas av en pelarsalsliknande tallskog som sluttar 
ned mot stranden. Området är en planterad tallskog som närmast strandlinjen över-
går till karaktären av mer naturliknande förhållanden med förekomst av enstaka äldre 
hålträd. I området finns cirka 5-6 grövre tallar som i dagsläget ännu ej är klassade som 
s.k. särskilt skyddsvärda träd. Så många av dessa träd som möjligt bör bevaras för 
framtiden. I viss mån har planområdets avgränsning därför anpassats till träden. 

För perioden 2000-2022 har inga rödlistade arter rapporterats till Artdatabankens 
webbkarta på Artportalen. Eventuell förekomst av skyddvärda arter i närområdet 
bedöms vara knuten till de särskilt skyddsvärda träden som dock ligger utanför plan-
området.
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SAMRÅDSHANDLING
Planbeskrivning

GEOTEKNISKA 
FÖRHÅLLANDEN

BEBYGGELSE &
BYGGNADSKULTUR

GATOR & TRAFIK

FÖRORENAD MARK 
& RADON

Mönsterås kommun karaktäriseras till största delen av ett flackt kust-
landskap med mjuka svallade åsar och moränhöjder. 

Enligt länsstyrelsens översiktliga grusinventering för Mönsterås kom-
mun, 1985:7, delas kommunens grusförekomster in i tre klasser: 
- klass I synnerligen skyddsvärd
- klass II mycket skyddsvärd
- klass III övriga områden
Planområdet berörs av Mönsteråsåsen som följer kustlinjen och som 
klassats som mycket skyddsvärt. SGU: s Berg- respektive Jordartskarta 
visar att det inom planområdet förekommer sandsten och isälvssedi-
ment. Marken sluttar från cirka +6 m ö h i söder till cirka +3,5 m ö h 
vid den norra plangränsen.  

Planområdet är sedan tidigare inte bebyggt. Inom direkt anslutning till 
planområdets sydöstra sida liggar Nynäs reningsverk. 
Reningsverkets byggnader har sadeltak och gröna plåtfasader. 

Till vänster: Trädbestånd i planområdet. Till höger: Tillfartsväg till reningsverket.

Planområdet nås idag via Verksvägen som ansluter till Långåsen. Verks-
vägen är en återvändsgränd.

Uppstår misstanke om föroreningar i marken, exempelvis i samband 
med schaktningsarbeten, ska exploatören avbryta arbetena och under-
rätta tillsynsmyndigheten, som i detta fall är kommunen.

Enligt länstyrelsens webbaserade sammanställning över potentiellt för-
orenade områden finns det inga misstankar om förorenad mark inom 
planområdet. 
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Planbeskrivning

RISK, SÄKERHET & 
STÖRNINGAR

Sydväst om området pekas dock två platser ut som potentiellt förore-
nade områden: 
•   Nynäs Reningsverk
•   Verkstadsindustri med halogenerade lösningsmedel

I kommunens översiktliga radonutredning från 1988 har marken klas-
sats som normalradonmark eventuellt högradonmark. För kustremsan 
längs med Mönsteråsviken anges att 50 kBq/m3 kan överskridas. 
Gränsvärdet för radon i bostäder är 200 Bq/m3. Eftersom det alltid 
finns en viss risk för förekomst av mindre lokala områden av högra-
donmark rekommenderas att en radonmätning utförs. 

Några miljö- eller riskfaktorer som hotar människors hälsa och säker-
het bedöms inte finnas inom planområdet. 

Marken inom planområdet ligger som lägst på + 3,5 m ö h. Därför 
bedöms särskilda skyddsåtgärder mot stigande havsnivå inte att krävas.

Kartutnitt från MSBs översvämningskartering. Översvämmad mark vid en havsni-
vå på 3,0 meter (RH2000)

I anslutning till reningsverk kan det generellt förekomma störningar i 
form av obehaglig lukt. 

planområdet
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SAMRÅDSHANDLING
Planbeskrivning

PLANERADE 
BYGGRÄTTER

GATOR & TRAFIK

TEKNISK 
FÖRSÖRJNING

MILJÖKVALITETS-
NORMER

Planförslaget avser att cirka 1 300 m2 mark som i dag är planlagt som 
allmän platsmark, Park eller plantering ändras till kvartermark för Avlopps-
reningsverk. Planområdet är sedan tidigare inte bebyggt. Enligt detalj-
planeförslaget möjliggörs en byggrätt på upp till 500 kvadratmeter. 
Framtida förrådsbyggnad/-er tillåts att ha en nockhöjt upp till 7,0 
meter. 

Tillfartsväg till planerad lagerlokal kommer att vara Verksvägen som 
ansluter till Långåsen. Vändning av lastbilar ska ske inom renings-
verkets befintliga tomt. In- och utlastning avses att ske längs med 
Verksvägen.

Detaljplaneområdet kommer att ingå i verksamhetsområdet för Nynäs 
reningsverk. I dagsläget bedöms planerad förrådsbyggnad endast 
erfodra en anslutning till befintligt elnät som finns framdraget till 
reningsverket. Möjlighet kommer dessutom finnas att ansluta förrådet 
till fibernätet, fjärrvärme och det kommunala VA-nätet. 

Enligt dagvattenutredningen, som har tagits fram under planarbetets 
gång, är förutsättningarna för infiltration av dagvatten mycket goda 
inom planområdet. Längs med planområdets nordöstra gräns anges 
planbestämmelsen b1 Marken ska vara genomsläpplig. Dagvattnet kommer 
att omhändertas inom den egna fastigheten. 

I en detaljplan ska det framgå att gällande miljökvalitetsnormer har 
iakttagits och att planen inte medverkar till att dessa överträds. Det 
finns idag miljökvalitetsnormer för luft, buller och vattenkvalitet. 

Den planerade utökningen av Nynäs reningsverks verksamhetsområde 
bedöms inte medföra någon ökad trafikmängd. Därför bedöms i sin 
tur att ett genomförande av planförslaget inte kommer att påverka 
luftkvaliteten eller bullernivåerna så att miljökvalitetsnormerna riskerar 
att överskridas. 

Recipienten för planområdet är kustvatten och ett underliggande 
grundvattenmagasin i sedimentärt berg. Både kustvattnet och grund-
vattenmagasinet är klassade som vattenförekomster och omfattas av 
miljökvalitetsnormer. Enligt vattenförvaltningen betecknas berörda 
vattenförekomster enligt följande:

•   Mönsteråsområdet sek namn, kustvatten, SE570080-163430
•   Kalmarkustens sandstensformation, grundvatten, SE628995-153160

PLATSENS FÖRÄNDRINGAR
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Mönsteråsviken klassas i den senaste statusklassningen som ”otillfreds-
ställande” ekologisk status och ”uppnår ej god” kemisk status. Miljö-
kvalitetsnormen är god ekologisk status senast år 2039 och god kemisk 
status. För miljökvalitetsnormen kemisk status anges mindre stränga 
krav för bromerad difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar 
samt en tidsfrist till år 2027 för kadmium och kadmiumföreningar. 
Vattenförekomsten uppnår inte god ekologisk status på grund av över-
gödning. God kemisk status uppnås inte på grund av kadmium, och 
tributyltenn föreningar som har används i båtbottenfärger.

För Kalmarsundskustens sandstenformation anges i den senaste klass-
ningen att den kemiska och kvantitativa statusen är otillfredsställande. 
Miljökvalitetsnormen är god kvantitativ status och god kemisk status. 
För god kemisk status anges en tidsfrist för klorid till år 2027. Vatten-
förekomsten har en stor utbredning längs med kusten från Oskars-
hamn ner till Jämjö i Blekinge län. Den otillfredsställande statusklass-
ningen baseras på mätningar av höga kloridhalter i kustnära brunnar i 
Blekinge.

Planförslaget berör ett mycket begränsat område och dagvattnet 
kommer att omhändertas lokalt via infiltration. Därför bedöms ingen 
påverkan ske på recipienternas miljökvalitetsnormer.

Kommunen gör bedömningen att planförslaget inte påverkar luft-, 
buller- eller vattenkvaliteten i området så att miljökvalitetsnormerna 
riskerar att överskridas.
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SAMRÅDSHANDLING
Planbeskrivning

I en detaljplan anger kommunen gränser för vad som är allmän plats, 
kvartersmark och vattenområden. Inom respektive område kan plan-
bestämmelser anges som styr hur området får användas. Nedan följer 
en närmare beskrivning av de planbestämmelser som återfinns i plan-
kartan.

KVARTERSMARK

E - Avloppsreningsverk
Planbestämmelsens syfte är att möjliggöra en utvidgning av renings-
verkets befintliga tomt som ansluter öster om planområdet.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER, KVARTERSMARK

Marken får inte förses med byggnad
Planbestämmelsens syfte är att bibehålla markens genomsläpplighet för 
infiltration av dagvatten.

Marken får endast förses med komplementbyggnad
Planbestämmelsens syfte är att möjliggöra byggnation av förrådsbygg-
nad/-er.

h1 - Högsta nockhöjd är 7 meter
Planbestämmelsens syfte är att anpassa framtida byggnaders skala så att 
ny/-a byggnad/-er väl smälter in i landskapsbilden.

p1 - Byggnad ska placeras minst 2 meter från fastighetsgräns
Planbestämmelsens syfte är att underhåll av byggnad ska kunna ske 
inom den egna fastigheten.

a1 - Strandskyddet är upphävt
Ett genomförande av detaljplanen förutsätter ett upphävande av 
strandskyddet inom planområdet.

b1 - Marken ska vara genomsläpplig
Planbestämmelsens syfte är att garantera en yta inom vilken dagvatten 
kan infiltrera.

e1 - Största byggnadsarea är 500 m2

Planbestämmelsens syfte är att anpassa framtida byggnaders skala så att 
ny/-a byggnad/-er väl smälter in i landskapsbilden.

PLANBESTÄMMELSER
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SAMRÅDSHANDLING
Planbeskrivning

KONSEKVENSER AV PLANENS 
GENOMFÖRANDE

ORGANISATORISKA 
FRÅGOR

FASTIGHETSRÄTTS-
LIGA FRÅGOR OCH 
KONSEKVENSER

Genomförandetid
Genomförandetiden föreslås till 5 år från den dag antagandebeslutet 
vunnit laga kraft. Genomförandetiden är den tidsrymd inom vilken 
en detaljplan är tänkt att genomföras. Som huvudregel får planen inte 
ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares vilja under 
genomförandetiden. Efter genomförandetidens utgång fortsätter 
planen att gälla men kan då ändras eller upphävas utan att fastighets-
ägare har rätt till ersättning. 

Mönsterås kommun ansvarar för detaljplanens genomförande. 

Nynäs reningsverk ligger precis som området för nu aktuellt planförslag 
på fastighten Nynäs 3:1. Kommunen avser att stycka av verksamhets-
området för Nynäs reningsverk från fastigheten Nynäs 3:1. 

Skrafferad yta visar markområde som Mönsterås avser att låta stycka av från 
fastigheten Nynäs 3:1 i syfte att bilda en ny fastighet för Nynäs reningsverk.

Nynäs 3:1

GENOMFÖRANDE
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SAMRÅDSHANDLING
Planbeskrivning

MEDVERKAN

Planekonomi
Mönsterås kommun bekostar i sin helhet såväl framtagandet som 
genomförandet av detaljplaneförslaget. 

Driftkostnader
Ett genomförande av detaljplaneförslaget bedöms inte medföra någon 
betydande ökning av kommunens driftskostnader för verksamheten 
inom den Tekniska förvaltningen. 

Ett genomförande av planförslaget bedöms inte leda till någon 
betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning har därmed 
inte tagits fram. Se närmare i bilagan Undersökning - om planen antas med-
föra betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har tagits fram av Vatten och Samhällsteknik AB, genom 
Eva Djupfors och Ellen Andersson i samverkan med berörda tjänste-
män från Mönsterås Samhällsbyggnadsförvalting och Tekniska förvalt-
ning. 

Mönsterås den 10 juni 2022.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, 

Kajsa Engman     Henrik Eriksson
Planarkitekt    Samhällsbyggnadschef

EKONOMISKA 
KONSEKVENSER

MILJÖKONSEKVENS-
BESKRIVNING


