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Information om ändring av detaljplan
En detaljplan gäller tills den upphävs, ersätts eller ändras. Ändring av detaljplan omfat-
tar förändring, borttagande och införande av nya bestämmelser inom ett detaljplanelagt 
område samt upphävande av en geografisk del av en detaljplan.

En ändring av en detaljplan kan användas för att anpassa planen till nya förhållanden 
och hålla den aktuell utan att genomföra hela den lämplighetsbedömning som görs vid 
upprättandet av en ny plan. Det finns i lagen ingen uttalad gräns för vad som kan göras 
inom ramen för ändring. Ändringen ska dock uppfylla plan- och bygglagens, PBL, krav 
på tydlighet och rymmas inom syftet för den ursprungliga detaljplanen. Det är kommu-
nen som avgör om det är lämpligt att använda sig av ändring av detaljplan i ett enskilt 
fall. Ändring går inte att använda om ett detaljplaneområde behöver utökas eftersom det 
nya markområdets lämplighet inte har prövats tidigare. Det går dock att genom ändring 
minska planens geografiska omfattning.

Under processen att ändra en detaljplan behöver det vara tydligt för alla berörda vad 
ändringen avser och hur ändringen skiljer sig från den ursprungliga planen. När ändring-
en har vunnit laga kraft så är det planen i sin ändrade form som gäller. Illustrationer som 
visar hur planen har sett ut tidigare och vilka ändringar som har gjorts kan redovisas i 
planbeskrivningen till ändringen. ( jfr prop. 1990/91:146 sid.48)

Vid ändring av en detaljplan är utgångspunkten att kommunen ska tillämpa motsvarande 
process som gäller vid framtagande av en ny detaljplan. Gäller ändringen enbart förläng-
ning av genomförandetiden eller borttagande av bestämmelser om fastighetsindelning 
eller vissa rättighetsområden kan i vissa fall ett förenklat förfarande tillämpas.

Planprocessen - Standardförfarande
Samrådsskede 
Ett förslag till ändring av detaljplan upprättas och sänds ut på samråd till berörda, myn-
digheter och kommunala instanser för insamling av synpunkter.

Granskningsskede- Vi är här! 
Mot bakgrund av de synpunkter som tillförts under samrådet sker bearbetning av plan-
förslaget som sedan ställs ut för granskning.

Antagandeskede
Ändringen av detaljplanen antas av kommunfullmäktige. Efter antagandet har sakäga-
re och andra, som inte fått sina synpunkter beaktade, under tre veckor möjlighet att 
överklaga beslutet om antagande. Har så inte skett vinner ändringen av detaljplanen 
laga kraft. Laga kraft innebär att den ändringen ihop med gällande detaljplan gäller som 
grund för beslut om bygglov för bygglovspliktiga åtgärder som följer förutsättningarna 
enligt detaljplanen.

Om ändringen av detaljplanen överklagas går ärendet till Mark- och miljödomstolen som 
ger sin dom i ärendet. Domstolen prövar endast det som har överklagats. Om Mark- och 
miljödomstolen beslutar att avskriva målet så vinner detaljplanen laga kraft och om de 
beslutar att den klagande har rätt upphävs antagandebeslutet.
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Handlingar
Planhandlingar
• Planbeskrivning (denna handling), 2022-10-17

• Fastighetsförteckning, 2022-xx-xx

Underlag
• Dagvattenutredning, VAP, 2022-01-28, Rev 2022-xx-xx

• Geoteknisk utredning inkl. MUR, GeoMind, 2021-12-21, Rev 2022-10-19
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Avsikten med ändringen
Avsikten med ändring av detaljplan för Mörby arbetsområde etapp 3 (0140-P06/0601) 
är att möjliggöra en tillbyggnad av befintlig lager- och industribyggnad inom fastigheten 
Mörby 5:34. Planbestämmelsen [e1] ändras. Föreslagen tillbyggnad är placerad där det 
idag går kommunala ledningar för dricksvatten, avlopp och dagvatten som försörjer fast-
igheten Mörby 5:7. Dessa ledningar behöver flyttas för att tillbyggnaden ska vara möjlig. 
Ledningarna planeras flyttas norr om fastihgeten Mörby 5:7 till kommunalägd mark där 
markreservat och ledningsrätt inte behövs. Planbestämmelsen [u] och egenskapsgränsen 
som avgränsar område för [u] tas bort från plankartan. 

Ändringen gäller inom ovan markerat område.

Varför har ändring av detaljplan valts?
Eftersom planbestämmelsen [u] samt egenskapsgränser som avgränsar u-området fö-
reslås tas bort och bestämmelsen [e1] ändras medans andra planbestämmelser föreslås 
att kvarstå enligt gällande detaljplan och gällande ändring, så bedöms upphävande av 
detaljplan eller framtagning av en ny detaljplan i detta fall inte vara lämplig för att upp-
fylla avsikten. Planändringen ryms inom syftet för den ursprungliga detaljplanen och den 
gällande ändringen, de vill säga att möjliggöra för industrifastigheter.  Med anledning av 
detta har ändring av detaljplan valts.
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Vad ändras? 
Bestämmelsen [e1] - ”Högst 40% av fastighetens area får bebyggas” ändras till [e1]- 
”Högst 45% av fastighetens area får bebyggas” inom planområdet för ändringen.

Bestämmelsen [u] inom planområdet för ändringen tas bort.

Egenskapslinjerna som avgränsar [u] området inom planområdet för ändringen tas bort.

 

Ändringen avser upphäva bestämmelse och gränser markerat i lila samt ändra bestämmelse 
markerat i grönt i bild ovan. Skissen är gjord på redan gällande ändring av detaljplan, se gula 
rutor. 

Underlag 
Gällande detaljplaner
Inom fastigheten gäller detaljplan för Mörby arbetsområde etapp 3 (0140-P06/0601) 
samt ändring av detaljplan för del av Mörby 5:1, 5:7 m.fl. (0140-P08/1106).

Den redan gällande ändringen av detaljplan ändrade markanvändningen inom fastighe-
ten från [J] - ”Industri av icke störande karaktär. Verksamheter som omfattas av bilaga 1 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar tillåts ej inom området” till [J] - ”Industri”. 

Nytt planeringsunderlag
Undersökning av miljöpåverkan enligt MB 6 kap. 
En undersökning av miljöpåverkan har tagits fram 2021-08-17. Sammanfattningsvis bedö-
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mer Nykvarns kommun att ett genomförande av ändringen inte kan komma att medföra 
betydande miljöpåverkan enligt miljöbalkens 6 kap. En strategiskt miljöbedömning med 
miljökonsekvensbeskrivning bedöms därmed inte behövas, dock belyser undersök-
ningen att det är viktigt att ta fram utredningar gällande geoteknik och dagvatten under 
planarbetet. 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-07 § 119 att ändringen inte har betydande på-
verkan. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att ändringen inte har betydande 
påverkan. 

Nya utredningar
Dagvattenutredning
En dagvattenutredning har tagits fram, se mer på sidan 12 under rubriken ”Dagvatten-
hantering”

Geoteknisk undersökning
En geoteknisk undersökning  har tagits fram, se mer på sidan 14 under rubriken ”Geotek-
nik”. 

Ledningsflytt 
Förslag på ny placering av ledningar för kommunalt vatten, avlopp och dagvatten med 
dimensionering och höjdsättning av ledningar har tagits fram, se mer på sidan 12 under 
rubriken ” Ledningsflytt kommunalt vatten, avlopp och dagvatten”.

Konsekvenser av ändringen
Fastigheter och rättigheter
Ändringen av detaljplan får inga större konsekvenser på den berörda fastigheten eller på 
intilliggande fastigheter. Inom fastigheten Mörby 5:34 behöver en ledningsrätt tas bort då 
den inte längre behövs efter att ledningar flyttas. Föreslagen tillbyggnad är placerad där 
det idag går kommunala ledningar för dricksvatten, avlopp och dagvatten som försörjer 
fastigheten Mörby 5:7. Dessa ledningar behöver flyttas för att tillbyggnaden ska vara möj-
lig. Ledningarna planeras flyttas norr om fastigheten Mörby 5:7 till kommunalägd mark 
där markreservat och ledningsrätt inte behövs. Exploatören står för kostnader för flytten 
och Nykvarns kommun ansvarar för genomförandet. Flytten av ledningarna ska inte för-
sämra eller påverka anslutningen till ledningarna för dricksvatten, avlopp och dagvatten 
för fastigheten Mörby 5:7.  

Natur
Grönområde
I norra delen av där ny dragning av ledningar för dricksvatten, avlopp och dagvatten pla-
neras berörs en naturmiljö bestående av en lövskog. Exploatören har anmält om samråd 
enligt 12 kap. 6 § Miljöbalken till länsstyrelsen. Länsstyrelsen skriver i sin bedömning av 
anmälan om samråd angående förläggning av VA-ledning, daterad 2022-02-15, att ”Na-
turvärdesobjektet N 934-2011 berörs, men påverkan har minimerats genom att förläggningen 
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har flyttats till utanför kanten av naturvärdesobjektet. Ungskog behöver avverkas. Viss risk 
finns att tre något större lövträd behöver avverkas. Risken för skada på rötter hos de närmast 
belägna större träden bedöms som liten. Länsstyrelsen bedömer att den eventuella skadan på 
naturvärdena som riskerar att ske är acceptabel.” 

Landskapsbild
Landskapsbilden förändras till en viss del men konsekvenserna bedöms som små då 
Mörby verksamhetsområdet redan är bebyggt med större byggnader. 

Naturreservat
Ändringen av detaljplan får inga konsekvenser på naturreservat. 

Miljö
Strandskydd
Ändringen av detaljplan får inga konsekvenser på strandskydd. 

Dagvatten
Eftersom ändringen av detaljplan möjliggör för en större byggrätt får detta konsekvenser 
på dagvattenhanteringen och den behöver därför ses över. Se mer under rubriken ”Dag-
vattenhantering” på sidan 12.

Miljökvalitetsnormer
Luft
Ändringen av detaljplan får inga konsekvenser på MKN för luft. 

Vatten
Recipienten för dagvatten från fastigheten kan antas vara Turingeån som rinner genom 
Nykvarn och norrut mot sjön Turingen som är direkt ansluten till Sundsörsviken som är 
en del av Mälaren. 

Inom vattenförvaltningen används miljökvalitetsnormer (MKN) för att ange krav på vatt-
nets kvalitet vid en viss tidpunkt. Till grund för dessa normer ligger miljöbalkens kapitel 
5 – Miljökvalitetsnormer (MKN), förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön 
(SFS 2004:660).

Enligt VISS har Turingeån måttlig ekologisk status. Den ekologiska statusen har bedömts 
till måttlig med tillförlitlighet 2 - medel. Klassningen baseras på miljökonsekvenstyperna 
övergödning samt morfologiska förändringar och kontinuitet, som båda visar måttlig sta-
tus. Enligt vägledningen styrs tillförlitligheten för den sammanvägda ekologiska statusen 
av den miljökonsekvenstyp som har högst tillförlitlighet. I detta fall har båda miljökonse-
kvenstyperna tillförlitlighet 2 - medel.

Miljökonsekvenstypen morfologiska förändringar och kontinuitet har enligt Havs- och 
vattenmyndighetens vägledning bedömts till måttlig status då kvalitetsfaktorn konnek-
tivitet visar på dålig status och kvalitetsfaktorn morfologi på måttlig status. Tillförlitlig-
heten är medelgod vilket ses som en indikation på att morfologiska förändringar och 
kontinuitet har en väsentlig negativ påverkan på biologin. I enlighet med detta utförs en 
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expertbedömning av fisk baserad på bristande konnektivitet. Det innebär att minst 25 % 
av de vandringsbenägna fiskarterna enligt referensförhållandet saknas på grund av bris-
tande konnektivitet i uppströms och nedströms riktning eller saknar möjlighet att vandra 
inom eller genom ytvattenförekomsten. Bedömningen är därför att vandringshinder och 
annan fysisk påverkan i vattendraget inverkar på miljön så mycket att förutsättningarna 
för ett varierat och långsiktigt hållbart fisksamhälle inte finns.

Kvalitetsfaktorn kiselalger (IPS) är utslagsgivande med avseende på miljökonsekvenstyp 
övergödning och resulterar i måttlig status. Bedömningen har medelhög tillförlitlighet 
utifrån miljökonsekvenstyp övergödning eftersom: 1) Klassningen är säker i förhållande 
till klassgränsen god/måttlig status. 2) Klassning av relevant stödjande parameter saknas. 
2) Betydande påverkan har konstaterats med avseende på miljökonsekvenstyp övergöd-
ning.

Enligt VISS uppnår Bällstaån ej god kemisk status på grund av att gränsvärdena för de 
prioriterade ämnena kvicksilver (Hg) och polybromerade difenyleterar (PBDE) över-
skrids i vattenförekomsten. När det gäller statusen för Hg och PBDE så är det Havs- och 
vattenmyndigheten som utifrån en nationell analys gjort en bedömningen att gränsvär-
dena för Hg och PBDE överskrids i Sveriges alla vattenförekomster. Orsaken till detta 
är långväga atmosfärisk deposition av Hg och PBDE till mark och vatten resulterat i en 
belastning av dessa ämnen så att halterna i vatten överskrider sina respektive gränsvär-
den. Medräknas inte de så kallade ”överallt överskridande prioriterade ämnen”, Hg och 
PBDE, i statusbedömningen av denna vattenförekomst så bedöms vattenförekomsten ha 
”God kemisk status”.

Turingeån ska uppnå god ekologisk status 2045 enligt VISS.

Eftersom föreslagen ändring av detaljplan, enligt framtagen dagvattenutredning inte 
bedöms innebära att förorening överstiger riktvärden utan minskar föroreningshalterna 
betydligt mot de halter som idag förekommer så bedöms miljökvalitetsnormer för vatten 
inte få några negativa konsekvenser. 

Buller
Ändringen av detaljplan får inga konsekvenser på MKN för buller. 

Hälsa och säkerhet
Omgivningsbuller
Ändringen av detaljplan får inga konsekvenser på omgivningsbuller. 

Översvämning
Vid större regn än dimensionerande och när ledningssystemet står dämt kommer dag-
vattnet att brädda på ytan österut mot dike längs järnvägsspår alternativt västerut mot 
Mörbyvägen. Dagvattnet kommer att rinna via diken längs järnvägen norrut mot Skälby-
vägen. Oavsett storlek på regn kommer dagvattnet kunna flöda norrut mot Skälbyvägen 
utan att orsaka skada på byggnader eller anläggningar inom fastigheten. Det finns dock 
en strypning i en trumma i diket norrut vid fastighetens nordöstra hörn, trumman finns 
där för att det är en korsning med befintliga VA-ledningar där. De befintliga VA-ledning-
arna ska nu tas ur bruk och förläggas i en ny sträckning vilket innebär att strypningen kan 
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tas bort och ytterligare förbättra avrinningen från området.

Olyckor
Ändringen av detaljplan får inga konsekvenser på olyckor. 

Erosion
Ändringen av detaljplan får inga konsekvenser på erosion. 
 
Skred

Ändringen av detaljplan får inga konsekvenser på skred.

Ras
Ändringen av detaljplan får inga konsekvenser på ras.

Sociala
Barn
Ändringen av detaljplan innebär inga konsekvenser för barn och unga. 

Jämlikhet
Ändringen av detaljplan innebär inga konsekvenser för jämlikhet. 

Riksintresse
Ändringen av detaljplan får inga konsekvenser på riksintressen.

Hushållningsbestämmelser enligt 3 kap. MB
1 §   Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områ-
dena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. 
Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushåll-
ning.

Den föreslagna tillbyggnaden föreslås placeras inom mark som idag används för verk-
samheter. Inget allmänt intresse ingår inom planområdet för ändringen då marken redan 
är planlagd som kvartersmark för industri. Ändringen av detaljplanen bedöms därför 
följa god hushållning enligt Miljöbalkens 3 kap. 

Jordbruksmark
Ändringen av detaljplanen ianspråktar ingen jordbruksmark och får därmed inga konse-
kvenser på jordbruksmark. 

Skogsbruk
Ändringen av detaljplan ianspråktar ingen skogsmark och får därmed inga konsekvenser 
på skogsnäringen. 

Ekologiskt särskilt känsliga områden
Ändringen bedöms inte innebära åtgärder på områden som är särskilt känsliga från eko-
logisk synpunkt.



11 (23)

Kulturmiljö
Fornlämningar
Utanför planområdet finns flera fornlämningar och en del potentiella fornlämningar. 
Där ny dragning av ledningar för dricksvatten, avlopp och dagvatten planeras berörs 
fornlämning enligt Länsstyrelsen. Exploatören har anmält om samråd enligt 12 kap. 6 
§ Miljöbalken till länsstyrelsen. Länsstyrelsen skriver i sin bedömning av anmälan om 
samråd angående förläggning av VA-ledning, daterad 2022-02-15, att ”Förläggningen 
planeras i anslutning till fornlämning L2015:9982, som består av ett grav- och boplatsområde. 
Ingrepp inom eller invid en fornlämning kräver tillstånd enligt 2 kap. 10 § kulturmiljölagen 
(1988:950). Tillståndsansökan ska skickas in till Länsstyrelsens enhet för investeringsstöd och 
kulturmiljö i god tid innan planerad start för arbetet.” 

I samband med antagande av ändring av detaljplan kommer tillstånd sökas hos Länssty-
relsen. 

Trafik
Ändringen av detaljplan får inga konsekvenser på trafiksituationen i området. 

Geoteknik
Ändringen av detaljplanen innebär konsekvenser på geotekniken inom området. För att 
säkerställa att grundläggning kan ske på lämpligt sätt har en geoteknisk undersökning 
tagits fram, se mer under ”Geoteknik” på sidan 14. 

Motiv till de enskilda regleringarna
Motivet till att öka byggrätten inom planområdet för ändringen från 40 till 45 % av fastig-
hetsarean är att ökningen bedöms relativt liten då intilliggande fastigheter inom samma 
gällande detaljplan tillåts en liknande byggrätt på 45% av fastighetsarean. Kommunen 
vill verka för att befintliga företag ska stanna inom kommunen. Det finns ett behov av 
den ökade byggrätten för att hyresgästen ska kunna utveckla sin verksamhet inom den 
berörda fastigheten. Den befintliga verksamheten inom planområdet för ändringen ligger 
i anslutning till stickspåret och bedöms inte kunna flytta till en annan fastighet som har 
samma möjligheter/förutsättningar inom kommunen. Verksamheten behöver därför söka 
sig till annan ort för att bedriva sin verksamhet om ändring av detaljplan inte genomförs.

Motivet till att ta bort planbestämmelsen [u] och egenskapsgränserna som avgränsar 
u-området är att det inte längre kommer behövas då ledningarna flyttats. 

Lämplighetsbedömning
Allmänna intressen
Det bedöms inte finnas något allmänt intresse av att bevara ytan som tillbyggnad föreslås 
placeras på då den idag redan används som lastningsyta och inte utgörs av någon allmän 
plats som allmänheten nyttjar. 
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Enskilda intressen
Fastighetsägaren har intresse av att få igenom föreslagen ändring av detaljplan för att 
kunna behålla befintlig hyresgäst som inte kommer kunna bedriva sin verksamhet inom 
fastigheten om tillbyggnad inte möjliggörs. 

Nykvarns kommun har intresse av att befintlig hyresgäst kan fortsätta bedriva sin verk-
samhet då företaget innebär jobbtillfällen vilket i sin tur till viss del innebär skatteintäk-
ter då en del av de som arbetar på företaget troligtvis bor i kommunen och eventuellt 
kan tänkas behöva flytta ifall företaget flyttar. 

Bedömning
Den mark som föreslagen tillbyggnad föreslås placeras på bedöms som lämplig för ända-
målet med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov enligt Plan- och bygglagen (PBL) 2 
kap. samt Miljöbalken (MB) 3 kap.  

Den mark som nya ledningar föreslås dras i bedöms som lämplig för ändamålet med 
hänsyn till beskaffenhet, läge och behov enligt PBL 2 kap och MB 3 kap. Ledningarna kan 
inte dras någon annanstans och fornlämningarna och naturmiljön, som berörs av den 
nya placeringen av ledningarna, bedöms påverkas i en liten utsträckning. 

Genomförandefrågor
Tekniska frågor
Ledningsflytt kommunalt vatten, avlopp och dagvatten
För att föreslagen tillbyggnad ska vara möjlig krävs det att de kommunala ledningarna 
för dricksvatten, spillvatten och dagvatten som idag går igenom Mörby 5:34 till Mörby 
5:7 flyttas så anslutningen till Mörby 5:7 inte försämras eller förändras. Mörby 5:34 an-
slutningspunkt flyttas till fastighetsgränsen i väst. En förprojektering för en ny lednings-
dragning har tagits fram med anslutning till Mörby 5:7. Sträckningen går från befintlig 
anslutningspunkt inom Mörby 5:7 norrut till Skälbyvägen. Inför genomförandet behöver 
en detaljprojektering tas fram. 

Dagvattenhantering
En dagvattenutredning har tagits fram 2022-11-29 av VAP. 

Ett befintligt dagvattenmagasin finns väster om den befintliga byggnaden. Magasinet 
rymmer cirka 950 m³ dagvatten och då är inte det befintliga diket som leder till magasi-
net norrifrån inräknat. Magasinet bräddar sannolikt norr om den befintliga byggnaden till 
diket längs järnvägen som finns öster om fastigheten. Sannolikt är det endast körytorna 
kring den befintliga byggnaden samt de stora takytorna som är anslutna till det befintli-
ga dagvattenmagasinet. Det är även oklart om det befintliga dagvattenmagasinet har en 
sedimenteringsfunktion med permanent vattenyta eller om det enbart är ett magasin 
för utjämning som i normalläget är torrt. I den här utredningen förutsätts att det enbart 
används för utjämning.

Recipient för dagvattnet från fastigheten kan antas vara Turingeån som rinner genom 
Nykvarn och norrut mot sjön Turingen som är direkt ansluten till Sundsörsviken som är 
en del av Mälaren.
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Princip för dagvattenbehandling
• Ett regntillfälle med 10 års återkomsttid och 60 minuters varaktighet ska omhänder-

tas genom fördröjning i magasin.

• Utlopp från dagvattenanläggning ska anläggas dämt för att skapa förutsättning för 
gravimetrisk oljeavskiljning.

• Vid större regnmängder tillåts överskjutande regnmängder brädda förbi anordningen.

Förslag till dagvattenhantering
Dagvatten föreslås samlas upp i öppna diken och i dagvattenbrunnar för avledning via 
täta dagvattenledningar till regleringsbrunn vid utjämningsmagasin.

Före utlopp från dagvattenanläggning till allmän dagvattenledning föreslås att dämt ut-
lopp anläggs för att möjliggöra gravimetrisk oljeavskiljning på det utgående dagvattnet.

Respektive yta som ska avvattnas ska hanteras med bästa tekniska lösning till rimlig 
kostnad.

Vid större regn än dimensionerande och när ledningssystemet står dämt kommer dag-
vattnet att brädda på ytan österut mot dike längs järnvägsspår alternativt västerut mot 
Mörbyvägen. Dagvattnet kommer att rinna via diken längs järnvägen norrut mot Skälby-
vägen. Oavsett storlek på regn kommer dagvattnet kunna flöda norrut mot Skälbyvägen 
utan att orsaka skada på byggnader eller anläggningar inom fastigheten. Det finns dock 
en strypning i en trumma i diket norrut vid fastighetens nordöstra hörn, trumman finns 
där för att det är en korsning med befintliga VA-ledningar där. De befintliga VA-ledning-
arna ska nu tas ur bruk och förläggas i en ny sträckning vilket innebär att strypningen kan 
tas bort och ytterligare förbättra avrinningen från området.

 
Utdrag från dagvattenutredning - Förslag på dagvattenhantering. 
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Översvämningsrisk 
Översvämningsrisk vid Turingeån är inte karterad av MSB, men med hjälp av avrin-
ningsverktyget Scalgo kan instängda områden vid ytavrinning identifieras. Bilden nedan 
illustrerar situationen vid ett nederbördstillfälle med 100 mm regn, där det framgår hur 
avrinningen sker vid nuvarande exploatering och utan att avledning av dagvatten sker på 
annat sätt. Med blå färg markerade ytor avser en uppdämning över mark som är 10 cm 
eller mer.

 
Översvämningssituation vid 100 mm regn. 

Enligt utredningen kommer planändrings genomförande inte innebär risk för översväm-
ning vid egenfastighet eller grannfastigheter byggnader. Aktuell förändring av fastighe-
tens användning ökar den exploaterade ytan inom avrinningsområdet med ca 0,9 hektar. 
Denna relativt lilla tillkommande hårdgjorda yta förändrar inte flödessituationen, eller 
uppdämningsnivå, mer än marginellt.

Nya körytor ska höjdsättas så att dagvatten kan ledas dels på ytan dels via dagvattenled-
ning mot det befintliga utjämningsmagasinet utan att orsaka skada på byggnader.

Tillkommande takytor ska avvattnas så att takavlopp kan ledas via dagvattenledning mot 
det befintliga utjämningsmagasinet.

Föroreningsbelastning
Den föreslagna exploateringen innebär ingen försämring av utsläppsvärden från fastig-
heten. Förklaringen till det är att effekten av dagvattenbehandlingen förbättrats för hela 
fastighetens dagvatten i samband med exploateringen. Den befintliga uppdämningsytan, 
som enbart fungerat som utjämningsvolym till den föreslagna behandlingen, har kom-
pletterats med en våt del vilket förbättrar reningseffekten. Den förbättrade reningseffek-
ten, i och med planförändringens genomförande, kommer innebära en minskad mängd 
föroreningar från fastigheten. 

Efter exploatering och med föreslagen dagvattenhanteringen kommer utgående förore-
ningsmängder från fastigheten att minskas inklusive PBDE, BaP och kvicksilver. Detta 
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innebär att planändring kommer inte påverka miljökvalitetsnormer för recipienten nega-
tivt. 
Påverkan på grundvatten
På grund av markens beskaffenhet med i huvudsak postglacial lera inom området för 
hantering av dagvatten kan man förvänta sig infiltration om lerans mäktighet är mindre 
än det tänkta magasinets djup. Om magasinet blir djupare än lerans mäktighet måste 
magasinet utföras tätt mot omgivande mark så att infiltration inte kan ske. Planföränd-
ringens genomförande kommer inte påverka grundvattnet negativt.

Rening
Partikulärt bundna föroreningar kommer att sedimentera i dagvattenbrunnar och i regle-
ringsbrunnen där de kan omhändertas. Man kommer även få en avskiljning i dagvatten-
magasinet. Olja kan avskiljas gravimetriskt i regleringsbrunnen om den utförs med dämt 
utlopp, samt i efterföljande oljeavskiljare klass 1. Den beskrivna anläggningen är lättskött 
och enkel att kontrollera med provtagning av sediment och vatten.

Geoteknik
En geoteknisk undersökning har tagits fram 2021-12-21, Rev 2022-10-13, av GeoMind.

Förhållanden
Intill den befintliga byggnaden är marken plan och asfalterad. Norr om den asfalterade 
ytan är marken uppfylld. Fyllnadsmassorna kommer från bygget av den befintliga bygg-
naden. Nivåer från utförda undersökningar visar att markytan varierar mellan ca +32,5 
och ca +40 (RH2000), med de lägre nivåerna på den plana asfalterade ytan och de högre 
på den uppfyllda delen.

I läge för planerad byggnad utgörs marken av fyllning på lera ovan friktionsjord på berg. 
Lera förekommer inte överallt.

Fyllningens mäktighet varierar mellan ca 1 m till ca 8 m, med de största mäktigheterna 
i norr och de minsta i söder. Det finns även en mindre skillnad som visar större mäktig-
heter i de västra delarna än i de östra. Fyllningen utgörs av framför allt av sandig siltig 
lera med torrskorpekaraktär eller torrskorplera, med växtrester och enstaka gruskorn. Då 
fyllningen till stor del utgörs av lera har det ställvis varit svårt att vid sonderingarna tolka 
var gränsen mellan fyllning och lera går.

Lerans mäktighet har varit svår att fastställa vid undersökningarna, men bedöms variera 
mellan 0 och 5 m, med de största mäktigheterna i de norra delarna. I de södra och östra 
delarna är lerlagret litet, mindre än 2 m. I de västra delarna har inte påträffats någon lera. 
Lera över nivå ca +28 bedöms som torrskorpelera eller lera med torrskorpekaraktär. Le-
ran bedöms vara varvigt siltig och/eller innehålla siltskikt. Lera har som djupast påträffats 
på nivå ca +24.

Det underliggande friktionsjordslagrets mäktighet varierar mellan ca 1 och 6 m.

Block förekommer både i fyllningen och i friktionsjorden.

Bergets nivå varierar mellan ca +20,5 i de nordvästra delarna och ca +31,5 i de södra de-
larna.

Ett grundvattenrör installerades i området under de geotekniska undersökningarna och 
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en avläsning har utförts. Den visar på en grundvattennivå på ca +31,8, motsvarande 3,2 m 
under markytan.

Fyllningens sammansättning är väldigt heterogen varför det är svårt att ta fram en sätt-
ningsmodul. Leran ligger på stort djup under väldigt svårpenetrerad fyllning vilket gjorde 
att provtagning av den inte var möjlig och därmed har inte en sättningsmodul kunnat 
erhållas för den. För beräkningarna har sättningsmoduler använts. Dessa ska verifieras 
genom utläggning av överlast och sättningsmätningar.

Då inga djupa schakter planeras har stabilitetsförhållandena inte utretts. Om djupa 
schakter ska utföras ska geotekniker rådfrågas.

För den planerade vägen runt byggnaden som ska anläggas på nivå ca +37,4 anläggs en 
stödmur för att ta upp höjdskillnaderna mot omkringliggande mark österut. I byggskedet 
kommer planerad fyllning för överlasten att läggas med slänt (lutning 1:1) ner mot befint-
lig omkringliggande mark.

Förslag till åtgärder för att uppfylla goda geotekniska förutsättningar
Utförda sättningsberäkningar är enbart preliminära på grund av de osäkra värdena på 
sättningsmodulerna. Då tid finns i projektet ska tidig utläggning av massor, minst 6 
månader, till motsvarande nivå FG samt överlast motsvarande den utbredda lasten på 
golvet. Om sättningarna avklingar på ett tillfredsställande sätt kan eventuellt delar av 
byggnaden grundläggas med platta på mark. Detta bestäms i dialog med konstruktören. 

Om beräknade sättningar ändå inte bedöms uppfylla den planerade byggnadens sätt-
ningskrav eller för att helt undvika sättningar rekommenderas att planerad byggnad 
grundläggs på pålar. På grund av riklig förekomst av block bedöms borrade stålrörspålar 
behövas. 

Schaktbotten ska packas innan uppfyllnad med krossat material. Fyllning och packning 
ska utföras enligt AMA Anläggning 20. Packning med stor vält (minst 15 ton) rekommen-
deras.

Hänsyn ska tas till eventuella sättningsdifferenser som kan uppstå mellan befintlig och 
planerad byggnad.

Planerad lastyta väster om byggnaden kan anläggas utan geotekniska förstärkningsåtgär-
der. I byggskedet är marknivån i läge för planerad byggnad +40,2 och anläggs med slänt 
1:1 ner mot befintligt dike. I slutskedet är marknivå för vägen öster om byggnaden +37,4. 
En stödmur anläggs för att ta höjdskillnaderna mot befintligt dike österut. All åtgärder 
som kan påverka stablitet på stickspået öster om den planerade tillbyggnaden ska samrå-
das och godkännas av kommunen som är fastighetsägaren. 

Schakt kan utföras med släntlutning 1:1,5 i fyllning över grundvattenytan till ca 4 m djup.

Ingen temporär grundvattensänkning bedöms behövas för grundläggning av planerad 
byggnad.

Ett förändrat framtida klimat bedöms inte påverka grundläggning av den planerade bygg-
naden eller riekbliden för ras och skred. 

Med de föreslagna åtgärder i den framtagna geotekniska undersökningen bedömer kom-
munen att marken är lämplig för den föreslagna tillbyggnaden med hänsyn till marksta-
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bilitet och risker för ras och skred.

Befintliga utfyllnadsmassor
Med anledning av att det förekom förorening i befintliga utfyllnadsmassor ska Bygg- och 
miljökontoret kontaktas vid schakt och/eller flytt av dessa. 

Organisatoriska frågor
Exploateringsavtal
Exploatören och kommunen kommer att ingå ett exploateringsavtal i samband med 
antagande av detaljplanen. Exploateringsavtalet reglerar vad exploatören och kommunen 
har för ansvar och kostnadsansvar i genomförandet. Exploatören ansvarar för och bekos-
tar all byggnation på kvartersmark. Exploatören bekostar ledningsflytten och Nykvarns 
kommun ansvarar för genomförandet av ledningsflytten. Exploatören står för ansvar och 
kostnader för omprövning av befintlig ledningsrätt. 

Tidsplan
Tidsplanen är preliminär och kan komma att revideras under arbetet.
Samråd   Kvartal 2 2022
Granskning   Kvartal 3-4 2022
Antagande   Kvartal 1-2 2023

Om ingen överklagar kommunfullmäktiges beslut att anta ändringen av detaljplan vinner 
den laga kraft cirka en månad efter antagande.

Medverkande tjänstemän
Planhandlingarna har upprättats av Nykvarns kommun genom:

Martin Mansell, planchef  
Saeed Baydon, Planarkitekt

Genomförandetid
Ändringen av detaljplan har en genomförandetid på 5 år.  



Kontakta oss
Centrumvägen 24 A

155 80 Nykvarn
08-555 010 00

kommun@nykvarn.se


