
NYKOPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Sammantradesdatum 

Bygg- och tekniknamnden 2012-03-27 

BTN § 28 Dnr P 2010-1086 

Tillagg till detaljplan for FREDON 1:1 m fl, Fredons 
fritidshusomrade (P 52·1 och P 67- 5), Nykopings kommun 
Lage: Marsvikens norra strand 

Sokanden: Fredons samfallighetsforening 
c/o Gun Johansson 

Krukmakaregatan 5, 3 TR 
611 38 NYKOPING 

Fredons samfallighetsforening har ansokt om att fa andra gallande 
detaljplan for Fredons fritidshusomrade. De sokande viii se over gallande 
byggratter i omradet. 

All tomtmark ar privatagd och den allmanna platsmarken (vagar, 
naturomraden och bryggor) skots av samfallighetsforeningen och 
vagforeningen . Planomradet omfattar 45 ha, varav ca 15 ha utgors av 
vattenomrade. Omradet ar belaget vid Marsvikens norra strand, ca 10 km 
seder om Nykoping. 

F6rslaget ar ej fOrenligt med kommunens 6ver5iktsplan, OP 2003. I --- - --
gallande bversiktsplan fran 2003 anges att Fredons fritidshusomrade har 
en karaktar som ar viktig att bevara samt att byggratten inte ska utokas. Da 
kommunalt vatten och avlopp har drag its in i omradet har de miljomassiga 
forutsattningarna and rats och be hoven pa utokade byggratter f6rvantas 
okas samt en okning av permanentboende inom omradet. En ny 
oversiktsplan ar under framtagande och i den kommer skrivningen 
angaende Fredon att ses over utifran dessa nya forutsattningar. 

Andringen genom tillagg av gallande detaljplaner syftar till att generellt 
inom planomradet medge en bostadsbebyggelse med byggratt for 
huvudbyggnad om hogst 8% (byggnadsarea BTA) av landarealen, dock 
hogst 140 kvm byggnadsarea. 

Detaljplanen har varit pa utstallning under perioden 10 februari till 9 mars 
2012. Totalt inkom 13 skriftliga yttranden, varav 7 utan erinran. Yttrandena 
ar sammanstallda i ett utlatande daterat 2012-03-12. lnkomna synpunkter 
foranleder ingen revidering av planhandlingar. 

Utdragsbestyrkande 



NYKOPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Sammantradesdatum 

Bygg- och tekniknamnden 2012-03-27 

Justerandes signatur 

BTN § 28 Dnr P 2010-1086 

Bygg- och tekniknamnden beslutar 

att godkanna utlatande upprattat 2012-03-12 

att anta tillagg till gallande detaljplan for FREDON 1:1 m fl, Fredons 
fritidshusomrade (P 52-1 och P 67-5). 

Beslut till: 
_ Sokande 
Handlaggare 
Akten 

HandUiggare: 
Sofia Bergqvist 
Planhandlaggare 

Utdragsbestyrkande 



NYKOPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Sammantriidesdatum 

Bygg- och tekniknamnden 2012-03-27 

Plats och tid Stadshuset B-salen kl14.00-16.00 

Ledamoter och ersattare Beslutande Ersattare (ej personliga) 
lngegerd Quisth (s) 
Goran Hillman (s) 

Ovriga deltagare 

Underskrifter 

Cari-Ake Andersson (s) ordforande 
Oskar Reimer (mp) vice ordforande 
Christine Gilljam (s) 
Soren Viking (s) 
Hakan Johansson (v) 
Kaj Nilsson (m) 
Lars Gunnar Gardo (m) 
Axel Wevel (c) 
Torbjorn Engstrandh (fp) 
Jorgen Karlsson (m) tj. ers. 
Kjell Stromlind (s), tj ers 

Anita Grahn (s) . 
Lars Nordquist (mp) 
Jeanette Zetterstrom Osterberg (v) 
Magdalena Jeri strom (c) 
Carolina Bjorkman (fp) 
Marcus Sjostrom (kd) 

Kenneth Hagstrom, Hadar Nordblom, Lars Rundgren, Henrik Haugness, Sofia 
Bergqvist, Martin Larsheim, Helene From, Asa Valdemardotter (14.00-15.15), 
Rikard Alang (14.00-15.15), Magnus Backmark, Thomas Nygard, Kajsa Nilsson, 
Jenny Sundqvist och Thom Zetterstrom gruppledare (SO), observator §§ 26-27 och 
38-47 

Sekreterare 

Ordforande 

Justerande 
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AN SLAG/BEVIS 

Paragrafer 26-47 

Protokollet har justerats och justeringen har tillkannagivits genom anslag pa kommunens anslagstavla 

Organ Bygg- och tekniknamnden 

Sammantradesdatum 2012-03-27 Sista dag for overklagande 2012-04-25 

Anslag uppsatt den 2012-04-04 Datum for anslags nedtagande 2012-04-26 

Protokollet forvaras hos Samhallsbyggnad 

Underskrift CUhlJ\ Q)J~~ 
····· ·············· ·················· ···· ·· ·········· ······························ 
Ewa Olsson 

Utdragsbestyrkande 


