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Kommunstyrelsen

Sundbyholm 2:2. Yttrande över ansökan om
dispens från naturreservatsföreskrifterna för
Sundbyholms naturvårdsområde - Nybyggnation av
villor vid Skrivartorp
Förslag till beslut
Tillstånd medges ej.

Sammanfattning
Markägaren till fastigheten Sundbyholm 2:2 begär dispens för att få uppföra fyra
enbostadshus mellan Ramsundsån och Sundbyholmsåsen nära Skrivartorp, Nylund
och Djuptorp. De tilltänkta tomterna är belägna inom Sundbyholms naturreservat,
tidigare naturvårdsområde, där förbud gäller mot schaktning och mot uppförande
av nya byggnader. Reservatets syfte är att skydda natur- , kultur- och
friluftslivsvärden samt landskapsbilden. Området ingår i riksintresse för
kulturmiljövård och friluftsliv. Intill ligger Sundbyholmsåsens naturreservat. Fem
kända fornlämningar ligger inom 100 meter från den aktuella platsen. Ett yttrande
från Eskilstuna stadsmuseum finns, som anger att placeringen av fyra nya villor i
det öppna landskapet är olämplig ur kulturmiljösynpunkt. Generellt strandskydd
gäller 100 meter från Ramsundsån, vilket överlappar den sydöstra delen av området
och den tillfartsväg som finns angiven i ansökan.
Förvaltningen anser sammantaget att nya villor och en ny tillfartsväg på denna
plats inte är förenligt med reservatets syfte.

Ärendebeskrivning
Markägaren till Sundbyholm 2:2 har begärt tillstånd enligt reservatsföreskrifterna
för att få bygga fyra nya villor nära Skrivartorp, c:a 300 meter sydost om Sundby
kyrka. Området domineras av den skogsklädda Sundbyholmsåsen, som blev statligt
naturreservat 1975, och Kafjärdslätten som breder ut sig öster om åsen. Landskapet
runt åsen skyddades 1987 som Sundbyholms naturvårdsområde. När miljöbalken

Eskilstuna – den stolta Fristaden

Eskilstuna kommun

2016-03-18 /

2 (3)

infördes 1999 beslöts att naturvårdsområdena skulle bli naturreservat.
Naturvärdena består främst av åsmiljöerna med sina geologiskt intressanta
formationer och den gamla och variationsrika skogen på åsen, Ramsundsån,
Dödissjön Djupet, artrika restbiotoper i form av åkerholmar och kulturhistoriskt
värdefulla gårdsmiljöer samt Kafjärdens landskapsbild i stort.
Det aktuella området ligger inom riksintresse för kulturmiljövård och området
kring Sundby kyrka och Gyllehjelmska skolan har tillsamman med området vid
Sigurdsristningen och slottet pekats ut som ett kärnområde i det större riksintresset
Kafjärden. I anslutning till den tänkta platsen för nya byggnader finns ett antal
fornlämningar, bl a intill Skrivartorp. Enligt fornminnesregistret finns fem kända
fornlämningar inom 100 meter från den aktuella platsen och risken är påtaglig att
vid grävning finna oupptäckta fornlämningar.
Infartsvägen runt Djuptorp och nya bostäder nedanför Skrivartorp, kommer
sannolikt att avhålla personer som ägnar sig åt friluftsliv att ta sig fram vid
Ramsundsån och till stigen som går uppför Sundbyholmsåsen , Stigen betraktas
som en del av den historiska Gyllehjelmska ridvägen som följer åsen mot
Sundbyholms slott.

Enligt reservatsbeslutet 1987 är: ”Syftet med förordnandet att genom enkla
föreskrifter och vårdåtgärder värna om Sundbyholmsområdets specifika natur- och
kulturvärden. Särskilt skall skyddet syfta till att bevara landskapsbilden,
odlingslandskapets restbiotoper och speciella karaktärer samt fornlämnings- och
bebyggelsemiljöerna. Områdets stora betydelse för turism och friluftsliv skall
beaktas och anknytningen till det angränsande Mälarreservatet förstärkas.”
Ett generellt byggförbud gäller i reservatet, men tillstånd kan ges för byggnader
som inte negativt påverkar något av reservatets syften. Förvaltningen bedömer att
fyra nya villor med en ny tillfartsväg utmed Ramsundsån kommer att var ett så
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stort ingrepp att det klart strider mot reservatets syfte. Landskapsbilden,
kulturmiljön och fornlämningarna, miljön vid Ramsundsån och tillgängligheten för
allmänheten till ån och Sundbyholmsåsens sydöstra del kommer alla påverkas
negativt, vilket alltså strider mot reservatets syften.
2007 gavs ett positivt förhandsbesked för att bygga två eller tre nya bostadshus i
området, vilket dock aldrig utnyttjades. Förhandsbesked har en giltighet på 2 år och
det har alltså förfallit för mer än 6 år sedan. Den bedömning som nu görs är att
byggnation är olämplig utanför befintliga tomtplatser vid Skrivartorp.
Kommunledningskontoret

Pär Eriksson
Kommundirektör

Kristina Birath
Miljö- och Samhällsbyggnadsdirektör

Beslutet skickas till:

Fredrik Possnert, Mora Skärgård
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Miljöförvaltningen
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö
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