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Inledning
När samråd genomförts ska kommunen sammanställa de skriftliga yttranden och syn-
punkter som har inkommit under samråd i en samrådsredogörelse. Samrådsredogö-
relsen ska innehålla en redovisning av kommunens ställningstagande och förslag med 
anledning av synpunkterna. Här redovisas även de ändringar av planhandlingarna som 
har gjorts inför gransknings- skedet och vilka synpunkter som inte har tillgodosetts. 

När samrådsredogörelsen är färdig skickas utlåtandet, eller information om var det finns 
tillgängligt, till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda.

Samrådsskedet
Samrådet pågick mellan 2022-10-10 och 2022-10-30. Planförslaget fanns tillgängligt digi-
talt på kommunens hemsida samt som fysiskt blädderexemplar i Servicecenter i kom-
munhuset. 

Totalt har 9 yttranden inkommit under samrådet varav 5 inkom utan erinran. Samtliga 
yttranden finns att tillgå i sin helhet hos Nykvarns kommuns kansliavdelning, kommun@
nykvarn.se

Efter samrådet har följande ändringar gjorts i planhandlingarna:

• En plankarta för planändringen har upprättats 

• Ett u-område för underjordiska ledningar 

• Förtydligande på de inkomna yttranden i planbeskrivningen

I övrigt har endast redaktionella justeringar genomförts. 



Inkomna synpunkter
Utan erinran  
Länstyrelssen Stockholm hade inga synpunkter på planförslaget i samrådsskedet, yttran-
de inom 2022-10-26.

Södertörns brandförsvar hade inga synpunkter på planförslaget i samrådsskedet, yttran-
de inom 2022-10-14.

Trafikverket Region Stockholm hade inga synpunkter på planförslaget i samrådsskedet, 
yttrande inkom 2022-10-11.

Vattenfall AB hade inga synpunkter på planförslaget i samrådsskedet, yttrande inom 
2022-10-10.

PostNord Sverige AB hade inga synpunkter på planförslaget i samrådsskedet, yttrande 
inom 2022-10-17.

Med erinran
Statliga myndigheter och verk  
1. Lantmäteriet      2022-10-27  

Regionala organ
1. Trafikförvaltningen Region Stockholm  2022-10-28  

Ledningsägare
1. Skanova AB      20222-10-17  
2. Telge Nät AB     2022-10-27  

Nedan följer en sammanfattning av inkomna yttranden med erinran under samrådet 
med Nykvarns kommuns kommentarer. 

Samrådsyttrande 
inkom
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Statliga myndigheter och verk
1. Lantmäteriet
Samrådsyttrande
Fastighetsreglering 

Lantmäteriet är frågande till om planförslagets genomförande innebär att fastighetsregle-
ring behöver genomföras. Om så är fallet behöver det tydliggöras i planhandlingarna. 

Kommunens kommentar:
Samråd
Fastighetsreglering

Synpunkten har noterats och kommer tydliggöras i planhandlingarna. 

Regionala organ
1. Trafikförvaltningen Region Stockholm

Samrådsyttrande
Val av färdmedel 

Region Stockhom påpekar att tillgång till gratis parkering är en avgörande faktor i valet 
mellan färdmeldel till bilens förmån. Region Stockholm anser därav att Nykvarn har 
möjlighet att styra hur familjer väljer att ta sig till förskolan till mer hållbara färdmedel. 
Genom exempelvis  gång- cykel och kollektivtrafik genom att begränsa antalet parke-
ringsplatser intill förskolan. Region Stockholm tycker därför att det är olämpligt att 
planen istället understödjer valet av bil. 

Kommunens kommentar:
Samråd
Val av färdmedel 

Synpunkterna har noterats men kommunen vill också tydliggöra att planändringen möj-
liggör inte bara fler parkeringsplatser utan också en större avsläppningsyta som förvänas 
lösa trafikproblem som uppstår på den trafikterade Järnavägen. In till planändringen 
finns även en befintlig gång- och cykelväg som möjliggör ett hållbart resande. 

Ledningsägare
1. Skanova AB
Samrådsyttrande
Teleanläggningar 

Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet. Skanova önskar att 
så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika 
olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. Skanova påpekar 
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även att om de tvingas vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjli-
göra exploateringen förutsätter de att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 

Kommunens kommentar:
Samråd
Teleanläggningar 

Synpunkterna har noterats och kommer att framföras till projektledaren. Information 
om att exploatören bekostar en eventuell flytt av teleanläggningar ifall det behövs har 
lagts till i plan- och genomförandebeskrivningen.

2. Telge AB
Samrådsyttrande
El 

Telge har nyligen lagt ledningar i berört område ”2021”. Om marknivåer kommer att 
ändras kan ledningar behöva flyttas på exploatörens bekostnad. Skyddsteckning ska vara 
minst 0,65m över ledningarna i körbar yta.

Markjuridik 

Det finns elledningar inom det nya planområdet för vilken det lämpligen bör bildas ett 
u-område för. I gällande plan, 0140-P2018/5, är ett u-område bildat för samma ledning. 
Markuridik på Telge hänvisar vidare till svar från el och har i övrigt inget att erinera. 

Kommunens kommentar:
Samråd
El 

Sypunker har noterats och kommer framföras till projektledaren. Information om att ex-
ploatören bekostar en eventellt flytt av ledningar ifall det behövs har lagts till i plan- och 
genomförandebeskrivningen. 

Markjuridik

Ett u-område har införts i planändringen för att säkerställa ledningarnas lokalisering. 

Ej tillgodosedda synpunkter
Följande har inte fått sina synpunkter tillgodosedda efter samråd: 

-Region Stockholm - Synpunkt gällande val av värdmedel.



Kontakta oss
Centrumvägen 24 A

155 80 Nykvarn
08-555 010 00

kommun@nykvarn.se


