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Inledning
Samrådsredogörelsen innehåller en sammanställning av de synpunkter som har kommit 
in under samrådet samt en redovisning av kommunens ställningstaganden och förslag 
med anledning av synpunkterna. Här redovisas även de ändringar av planhandlingarna 
som har gjorts efter samråd och vilka synpunkter som inte har tillgodosetts.

Samrådsskedet
Samrådet pågick mellan 2021-02-08 och 2021-03-05. Planförslaget fanns tillgängligt digi-
talt på kommunens hemsida samt som fysiskt blädderexemplar i Servicecenter i kom-
munhuset. 

De yttranden som inkom under samrådet handlade framför allt om ianspråktagande av 
naturmark, miljökvalitetsnormer för vatten i recipienter samt hur möjligheten till trafik 
inom och till/från området dimensioneras så väl inom järnväg som på väg.

Totalt har 13 st yttranden inkommit under samrådet. Länsstyrelsen begärde förlängd 
svarstid för att samordna statens intressen och invänta yttranden från Luftfartsverket 
och Skogsstyrelsen. Samtliga yttranden finns att tillgå i sin helhet hos Nykvarns kom-
muns kansliavdelning, kommun@nykvarn.se

Efter samrådet har följande ändringar gjorts i planhandlingarna:

• En geoteknisk utredning har beställts

• En sulfid-utredning har beställts

• Plankartan har justerats till att spara större naturområden

• En förprojektering av salamanderdammar har beställts

• Justering av dagvattenutredning har gjorts

• Justering av MKB avseende fornlämningar har gjorts

• Större område kvartersmark med höga naturvärden har bevarats genom att planläg-
gas som allmän platsmark NATUR. 

I övrigt har endast redaktionella justeringar genomförts.



Inkomna synpunkter
Utan erinran  
Luftfartsverkets yttrande inkom 2021-04-19, i samband med Länsstyrelsens yttrande, 
LFV har inget att erinra mot detaljplanen men poängterar att yttrandet gäller på utfär-
dandedatum och att de förbehåller sig rätten att revidera yttrandet.

Med erinran
Statliga myndigheter och verk  
1. Länsstyrelsen        2021-04-19
2. Lantmäteriet       2021-02-17
3. Trafikverket        2021-04-01
4. Skogsstyrelsen        2021-04-19
5. Luftfartsverket       2021-04-07

Regionala organ
1. Trafikförvaltningen Region Stockholm    2021-02-25

Kommunala remissinstanser
1. Bygg- och Miljönämnden, Nykvarns kommun   2021-03-04
2. Samhällsbyggnadskontoret, Södertälje kommun   2021-03-05

Ledningsägare
1. Skanova AB        2021-02-24
2. Telge Nät AB       2021-03-05
3. Vattenfall Eldistribution AB      2021-02-09 

Organisationer, föreningar och företag
1. Södertörns brandförsvarsförbund     2021-02-24
2. Naturskyddsföreningen      2021-03-03

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

Samrådsyttrande  
inkom



Statliga myndigheter och verk
1. Länsstyrelsen
Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen bedömer att föreslagen utformning av planen riskerar att inte tillgodose 
riksintresse för kommunikationer, Svealandsbanan enligt 3 kap. 8 § miljöbalken och att 
miljökvalitetsnormer för vatten enligt 5 kap. miljöbalken inte följs. Kommunen behöver 
även ta ställning till planens lämplighet utifrån risker kopplat till ras och skred.

Länsstyrelsen lämnar även rådgivande synpunkter gällande bl.a. naturvärden, artskydd, 
vattenverksamhet och fornlämningar.

Ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL
Riksintresse kommunikationer

Svealandsbanan och väg E20 är utpekade riksintressen för kommunikationer och ska 
därmed skyddas mot åtgärder som kan försvåra tillkomsten eller nyttjandet av anlägg-
ningarna. Riksintresset omfattar samtliga delar av anläggningen och eventuella framtida 
utbyggnadsbehov.

Detaljplanen medger gatumark och bebyggelse för bl.a. logistik- och kontorsändamål 
utmed Svealandsbanan inom de generella skyddsavstånd som Trafikverket rekommen-
derar. Befintlig gata längs Svealandsbanan används idag för att sköta drift och underhåll 
av järnvägsanläggningen.

Planbeskrivningen behöver kompletteras så att det framgår att föreslagen markanvänd-
ning inte påverkar riksintresset negativt. För att inte påverka järnvägens utvecklingsmöj-
ligheter negativt är det väsentligt att tillräckliga skyddsavstånd till järnvägen hålls.

Miljökvalitetsnormer för vatten

Dagvattenutredningen för Mörby 6 (Norconsult 2020-10-07) visar att belastningen av 
näringsämnen ökar från planområdet efter exploatering med rening. För vattenförekom-
sten Måsnaren är den ekologiska statusen dålig där övergödning är främsta skäl. När 
ekologisk status är dålig får ingen ytterligare försämring ske. Statusen måste förbättras. 
Länsstyrelsen efterfrågade i avgränsningssamrådet för Mörby 6 m.fl. (Lst dnr 402-49153-
2018) en övergripande plan baserat på hela området för bedömning av påverkan på mil-
jökvalitetsnormer, MKN, för Måsnaren och Turingeån/Turingen för att inte varje ökning 
av utsläpp av näringsämnen från planområdet skulle bedömas som icke tillåtlig. 

I en tidigare utredning som beställts av Södertälje kommun gällande åtgärder för Måsna-
ren (WRS 2017) konstateras att åtgärder utanför planområdet ses som en förutsättning 
för att nå MKN, i kombination med att dagvatten renas upp till 80 – 90% inom varje 
detaljplan i området. Kommunen konstaterar i planhandlingarna att åtgärder behöver 
vidtas inom detaljplanen och samtidigt behövs åtgärder utanför planområdet, i enlig-
het med vad utredningen visar. I planbeskrivningen behöver ni därför sammanställa de 
åtgärder som är beslutade och som planeras för att nå MKN i Måsnaren. De åtgärder 
utanför planområdet som anses vara nödvändiga för att inte äventyra MKN ska vara 
säkerställda innan antagande. 



Dagvattenutredningen för Måsnaren (Norconsult 2020) föreslår reningsåtgärder för de 
delar av Stockholm syd, inom Nykvarn, som avrinner mot Måsnaren. I planbeskrivningen 
finns även åtgärder i Södertälje kommun nämnda som skulle vara klara innan årsskiftet 
2020/2021. Om åtgärderna är genomförda behöver kommunen uppdatera informationen 
i planbeskrivningen om dessa är relevanta för att göra en bedömning av möjligheten att 
nå MKN i Måsnaren.

Länsstyrelsen konstaterar att detaljplanen är tämligen flexibel till sin utformning. Det 
är därför svårt att få en tydlig bild av vilka konsekvenser planförslaget kan få. Vid beräk-
ningar av föroreningsbelastning används standardvärden för ett så kallat genomsnittligt 
provtaget industriområde. I planbeskrivningen anges att den typ av industri som eta-
bleras i området har stor betydelse för den faktiska belastningen, men att kommunen i 
dagsläget inte har information vad som kommer att byggas var. Länsstyrelsen anser att 
det är viktigt att detaljplanen tar höjd för den faktiska belastningen. Detta i förhållande 
till det läge som presenteras som innebär att belastningen ökar till mottagande vattenfö-
rekomster.

I planhandlingarna behöver det vidare framgå om och hur kommunen tagit hänsyn till 
olycksrisker där föroreningar kan nå mottagande vattenförekomster via dagvattenanlägg-
ningar. Ni behöver också ange vilka skyddsåtgärder som kan behöva vidtas.

Risk geoteknik

Kommunen behöver tydliggöra hur risken för ras eller skred ser ut inom och i planens 
närområde. En bedömning av detta saknas nu. Beroende på hur slutsatserna om detta 
ser ut kan planens bebyggelse och markanvändning behöva anpassas och åtgärder regle-
ras i plankartan. Den översiktliga geotekniska utredningen (WSP 2014-06-26) som utgör 
underlag till samrådshandlingarna visar inte om det förekommer geotekniska säkerhets-
risker som kan behöva beaktas. Enligt Statens geotekniska instituts kartunderlag ras, 
skred och erosion (se länken: Vägledning Ras, skred, erosion (ver. 2021_1.4.1) (swedgeo.
se), innehåller planområdet aktsamhetsområden för skred. Ett framtida förändrat klimat 
med ökad nederbörd påverkar också de geotekniska förutsättningarna, vilket behöver 
beaktas i kommande utredning av stabilitetsförhållandena i planområdet.

Råd om tillämpning av 2 kap. PBL
Naturmiljö

I planförslaget föreslås våtmarker igenläggas. Befintliga våtmarker bör så långt som 
möjligt sparas då deras värden för den biologiska mångfalden är höga. Länsstyrelsen 
vill därför upplysa kommunen att Länsstyrelsen via LONA ger bidrag till att bevara och 
återställa våtmarker.

Det är positivt att hällmarksområden sparas. Till nästa skede kan kommunen gärna 
förtydliga hur de påverkas genom torrläggning/dränering i samband med att närområdet 
bebyggs.

Detaljplanen innebär att ett skogsområde tas i anspråk där det finns en nyckelbiotop 
(N 1715-1997). Därtill finns Naturvärdesobjekt som är områden som av Skogsstyrelsen 
bedömts ha påtagliga naturvärden, men inte tillräckligt höga för att klassas som nyckel-
biotop. De områden som är nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt kan med fördel helt 
eller delvis, undantas från exploatering.



Enligt den naturvärdesinventering som senast gjorts (Norconsult 2020) har område 39 
bedömts hysa naturvärden enligt klass 2 (högt naturvärde), men ändå ska större delen 
av detta bebyggas. Enligt oss bör hela området lämnas orört, alternativt bör planförslaget 
anpassas så att naturvärdena i området kan bibehållas.

Kommunen gör avsteg från de sammanhängande stråk med skog och våtmark som fö-
reslås bevaras enligt miljökonsekvensbeskrivningen för att klara ekologisk konnektivitet 
och kvalitetskrav för naturtyper och arter. Kommunen bör överväga att undanta dessa 
områden från byggbar kvartersmark.

Farligt gods

Länsstyrelsen ser positivt på de skyddsavstånd som regleras i plankartan med planbe-
stämmelse m1. Kommunen skriver även att bestämmelsen säkerställer att det måste 
hållas ett avstånd mellan kontor och verksamheter som hanterar farligt gods. Vi kan 
dock inte se hur detta skulle vara säkerställt och rekommenderar kommunen att se över 
formuleringen av m1 hur detta ska säkerställas. Kommunen kan med fördel även reglera 
utrymningsvägar och friskluftsintag på sidor som är bortvända från järnvägen respektive 
E20, särskilt för bebyggelsen på avstånd mellan 40 och 75 meter.

Rådgivning gällande planens genomförbarhet
Artskydd

Länsstyrelsen bedömer att detaljplanen i dagsläget inte är förenlig med artskyddsför-
ordningen i flera delar. För att undvika risken att planen blir ogenomförbar på grund av 
artskyddet behöver kommunen säkerställa att artskyddet efterlevs.

Med hänsyn till att området är av betydelse för tjäderstammen på såväl lokal som regio-
nal nivå behöver kommunen utreda tjäderförekomsten vidare genom bl.a. en inventering 
specifikt för tjäder, under lämplig tid på året.

I planbeskrivningen anges att både större och mindre vattensalamander omfattas av 
4 § artskyddsförordningen. Det är dock enbart den större som omfattas av 4 § medan 
mindre omfattas av 6 § artskyddsförordningen. I planhandlingarna anges vidare att 
vattenområdet där de observerats kommer att fyllas ut och att en skötselplan tagits fram 
för större vattensalamander. Vattenområdet omfattas dock av 4 § punkten 4 artskydds-
förordningen och det är därmed förbjudet att lägga igen vattenområdet. Kommunen 
skriver dock att dagvattendammar som anläggs inom området kan utformas så att dessa 
i framtiden kan nyttjas som livsmiljö för större vattensalamander. Om inte dagvatten-
dammarna redan finns på plats och fungerar som livsmiljö för större vattensalamander, 
innan befintligt vattenområde läggs igen, kommer artens bevarandestatus påverkas då 
den kontinuerliga ekologiska funktionen inte säkerställs. Åtgärden är därmed förbjuden 
enligt artskyddsförordningen. Vad som gäller för lekområdet gäller även för övervint-
ringsområden för större vattensalamander.

Av skötselplanen framgår att landmiljöer skapas. Det framgår dock inte av planbeskriv-
ning och plankarta vart dessa anläggs.

Med hänsyn till att de åtgärder som anges i skötselplanen är avgörande för planens 
förenlighet med artskyddsförordningen ska kommunen hålla ett separat samråd med 
Länsstyrelsen och visa att inga förbjudna åtgärder utförs.



Av planbeskrivningen framgår att gröngöling finns i området men det saknas helt en be-
dömning gällande hur artens bevarandestatus kommer att påverkas om planen genom-
förs. Kommunen ska komplettera planbeskrivningen i denna del.

Biotopskydd

För det som omfattas av generellt biotopskydd, exempelvis en åkerholme, är åtgärder 
som kan skada naturmiljön förbjudna. De livsmiljöer som avses anläggas för salamandrar 
på åkerholme kan därmed kräva dispens. Länsstyrelsen ger enbart dispens i undantags-
fall och kommunen ska i första hand se över andra alternativ.

Vattenverksamhet

Om genomförandet av planen är beroende av tillstånd eller anmälan till vattenverksam-
het enligt 11 kapitlet miljöbalken, rekommenderar vi att ni söker tillstånd eller anmäler i 
god tid.

Fornlämningar

Länsstyrelsen anser att MKB:n för den aktuella detaljplanen är bristfällig vad gäller be-
dömningar avseende fornlämningar.

I avsnitt 8.1, ”Nollalternativet” anges att de kulturvärden som finns inom området skul-
le påverkas negativt även om det inte sker någon utveckling av området och nuvarande 
markanvändning bibehålls. Länsstyrelsen delar inte bedömningen på aktuellt underlag 
och kommunen behöver tydligare redovisa vad denna bedömning baseras på.

Avsnitt 9.9 har påfallande brister, till exempel är den inledande nulägesbeskrivningen 
och figur 9–4 inte en fullständig redovisning av de registrerade lämningar som finns inom 
och i anslutning till planområdet. Vidare saknas det en adekvat beskrivning och värde-
ring av lämningarnas kulturhistoriska betydelse liksom deras befintliga skydd. Miljökon-
sekvensbeskrivningen behöver kompletteras med detta för att det ska kunna göras en 
bedömning av planförslagets effekter och konsekvenser.

Kommunens kommentar: 

Riksintresse kommunikationer
Planbeskrivningen har uppdaterats med information kring riksintresset för E20 och 
Svealandsbanan. Plankartan har en bestämmelse om minsta avstånd till E20 och Svea-
landsbanan, 40 meter för verksamheter och 75 meter för handel och kontor. Vid bygglo-
vet kommer det att säkerställas att placering av byggnader inte görs på ett avstånd 
närmre än vad plankartan reglerar. Vad gäller den gatan i söder och dess avstånd till 
Svealandsbanan har dessa setts över. 

Miljökvalitetsnormer för vatten
Sedan samrådet har dagvattenutredningen reviderats enligt Länsstyrelsens yttrande. Vad 
gäller de åtgärder i Måsnaren som Södertälje kommun ska utföra så är dessa till viss del 
genomförda och andra påbörjade. Förtydligande om detta har gjorts i dagvattenutred-
ning och planbeskrivning. Detaljplanen är flexibel och på grund av detta har dagvattenut-
redningen beräknat ”worst case scenario” för att visa den högsta möjliga föroreningen i 
dagvattnet. Dagvattenutredningen har även reviderats utifrån att plankartan har justerats 
och att mer mark nu planläggs som natur. 



Risk geoteknik
Sedan samrådet har en geoteknisk utredning tagits fram för att belysa risken för skred 
inom detaljplanens kvartersmark. Utredningen har tagits fram som stöd för att tydliggö-
ra bland annat de frågor kring stabilitet och skred som länsstyrelsen lyft i sitt yttrande. 
Utredningarnas slutsatser har arbetats in i planbeskrivningen och en bedömning gjorts 
för att tydliggöra kommunens ställningstagande. Vid ett genomförande kommer områ-
det att massbalanseras vilket innebär att marknivåer kommer att förändras. Det innebär 
att risken för skred kan förändras beroende på hur marknivån justeras. Risken för skred 
kommer att beaktas vid ett genomförande av detaljplanen.

Råd om tillämpning av 2 kap. PBL
Naturmiljö

Sedan samrådet har ett större naturomdåde i den södra delen sparats som naturmark. 
Det är område 39 som är utpekat som klass 2, högt naturvärde. Plankartan har utfor-
mats med naturstråk som ska ge gröna släpp och spridningsvägar mellan detaljplaner-
na för Mörby del 5, Mörby del 6, Ånsta 2:1 och så småningom även Mörby 7. I de gröna 
kopplingarna har även släpp med naturmark inom detaljplanerna i Södertälje kommun 
beaktats. 

Farligt gods

En planbestämmelse om att minsta skyddsavstånd mellan verksamheter för fordonsser-
vice och kontor ska vara 75 meter. Vid bygglovet kommer det att säkerställas att placering 
av byggnader inte görs på ett avstånd närmre än vad plankartan reglerar. 

Rådgivning gällande planens genomförbarhet
Artskydd

En inventering av tjäder har ej gjorts för planområdet. Kommunen säkerställer att de 
områden som inventerats och bedömts utgöra möjliga livsmiljöer för tjäder i stora delar 
bevaras som naturmark och ej som kvartersmark. Kommunens samlade bedömning är 
att detta säkerställer att tjäderns fortlevnad i området kan fortsätta.

Vad gäller salamandrar så har utgångspunkten i detaljplanen varit att dagvattendammar-
na i norr också kan nyttjas för livsmiljöer för salamandrar. Inför granskning har en skiss 
på hur dammarna kan utformas för att anpassas för både dagvatten och salamandrar 
tagits fram, till detta finns också en tillhörande skötselplan. De nya dammarna ska vara 
på plats innan dess tidigare livsmiljöer fylls igen. I anslutning till dammarna ska även 
övervintringsmiljöer, i form av död ved, skapas. 

Naturvärdesbedömningen är båda uppdaterade vad gäller Gröngöling. Livsmiljö för 
gröngöling har påträffats inom område 39, som nu fråntas från exploatering. 

Biotopskydd

Enligt naturvärdesinventeringen, gjord av Ekologigruppen, finns inga åkerholmar inom 
aktuellt planområde. 

Vattenverksamhet

Nykvarns kommun är medvetna om att ansökan om tillståndspliktig vattenverksamhet är 
en lång process och har påbörjat arbetet med detta. Planbeskrivningen har även förtydli-



gats vad gäller tillståndsprövning för vattenverksamhet. 

Fornlämningar

MKB:n kommer inte att justeras. Planbeskrivningen har förtydligats avseende fornläm-
ningar inom planområdet och evntuell påverkan på dem.  

2. Lantmäteriet
Grundkartans aktualitet
Lantmäteriets uppfattning är att grundkartan inte bör vara äldre än tre månader, ef-
terssom uppgifterna annars kan vara inaktuella. 

Redovisning av markanvisningar
Enligt 4 kap. 33 § PBL ska det framgå av planbeskrivningen om kommunen avser att ge-
nomföra markanvisningar, dessa avtals huvudsakliga innehåll och konsekvenserna av att 
planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal.

Koordinater med koordinatkryss
På kartan bör det finnas två koordinater med koordinatkryss i N/S riktning och två koor-
dinater med koordinatkryss i O/V riktning. Lantmäteriet har inte kunnat finna detta på 
karta, om de saknas så bör det läggas till.  

Kommunens kommentar:
Grundkartans aktualitet
Grundkartans aktualitet kommer att säkerställas inför att detaljplanen antas.

Redovisning av markanvisningar
Kommunen kommer inte att markanvisa under detaljplanens framtagande. De vill ha en 
planberedskap den dag en intressent hör av sig. 

Koordinater med koordinatkryss
Plankartan är försedd med koordinatkryss. Detta kommer att förtydligas inför gransk-
ningen.

3. Trafikverket
Riksintresse
Svealandsbanan och väg E20 är av Trafikverket utpekat riksintresse för kommunikatio-
ner och ska därmed skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller 
nyttjandet av anläggningarna. Riksintresset omfattar samtliga delar av anläggningen och 
eventuella framtida utbyggnadsbehov. Hänsyn måste också tas till riksintressets influ-
ensområden.

Befintlig väg längs Svealandsbanan inom föreslaget planområde fungerar idag som servi-
cevägar för att sköta drift och underhåll av järnvägsanläggningen. Åtkomsten till järnvä-
gen får inte försvåras till följd av planförslaget och kommunen behöver därför inleda en 
dialog med Trafikverket kring detta. 



Avstånd till Trafikverkets anläggning
Trafikverket önskar upplysa om att Trafikverkets fastigheter inte ska planläggas, såväl 
järnvägsfastigheten som vägfastigheten. Planområdets gränser behöver ses över så att 
kommunen kan säkerställa att kravet uppfylls.

Trafikverket önskar upplysa om att viltstängslet som löper längs väg E20 samt en zon om 
två meter bakom viltstängslet tillhör vägområdet. Trafikverket anser inte att vägområdet 
ska planläggas då det kan förhindra eller försvåra underhållet av väg E20. 

Trafikverket vill framhålla att 30 meter från järnvägen ska vara byggnadsfritt. Det bygg-
nadsfria avståndet är ett skyddsavstånd till järnvägen och inom det byggnadsfria avstån-
det inryms även eventuell utbyggnad av framtida spår. Trafikverket kan konstatera att 
plankartan i dagsläget inte uppfyller det byggnadsfria avståndet.

Huvudgatans vägkant får anläggas som närmast 15 meter från närmaste spårmitt för 
att skyddsavståndet mellan väg och järnväg ska klaras. I det angivna avståndet tar Tra-
fikverket även hänsyn till eventuell utbyggnad av framtida spår. Skyddsavståndet mellan 
väg och järnväg kan dock komma att förändras beroende på vilken höjd som vägbanan 
kommer att anläggas på i förhållande till järnvägen, eller vid en förändring av hastighets-
gränsen på huvudgatan. Trafikverket vill även framhålla att riskerna för bländning av de 
olika fordonsslagen bör tas i beaktning i det fortsatta planarbetet.

Vid nyplantering av parkträd och större buskar intill järnvägen ska hänsyn alltid tas till 
växtens storlek och utbredning som fullt utvecklad individ för att undvika problem med 
störningar av järnvägstrafiken. Trafikverket anser att mindre parkträd (ex. oxel och rönn) 
kan planteras som närmast 20 meter från närmaste spårmitt medan större parkträd kan 
placeras på ett avstånd om 25 meter från närmaste spårmitt. Inom det angivna skyddsav-
ståndet tar Trafikverket även hänsyn till att träden inte påverkas av en eventuell utbygg-
nad av järnvägen.

Möjliggöra för anslutande järnvägsspår
I ”ÅVS för utveckling av verksamhets- och logistikområdet Almnäs/ Mörby” påpekas det 
att kommunen i detaljplanen för Mörby 6 ska möjliggöra för anslutande järnvägsspår. 
Tanken är att området ska kunna förbindas med industrispår till angränsande industris-
påranläggning direkt väster om planområdet. Syftet med detta är att ta höjd för efterfrå-
gan på tomter som har järnvägsanslutning, något som uppmärksammades av bl.a. fastig-
hetsägare på samråd för ÅVS Almnäs/Mörby. Trafikverket anser inte att planhandlingarna 
i dagsläget möjliggör för anslutande industrispår.

Att möjliggöra för järnvägsanslutningar ligger även i linje med nationella godstransport-
strategins inriktning att arbeta för överflyttning från väg till järnväg och på så sätt skapa 
förutsättningar för ett mer hållbart samhälle.

Planerat gatunät inom planområdet
Trafikverket anser att kommunen successivt bör följa upp vilken trafik området kommer 
att generera och hur infrastrukturstråken kommer att användas och utformas under det 
fortsatta planarbetet.

Av plankartan framgår det att planområdet ska ansluta till en enskild väg som idag går i 
en vägtunnel under järnvägen. Eventuell trafiklösning under järnvägen behöver utredas 



och underlaget behöver redovisas för Trafikverket.

Av planhandlingarna framgår det att gatunätet kommer att dimensioneras efter en Eu-
rotrailer på 16 m. Inom ÅVS-arbetet har Trafikverket dock kommit fram till att det snara-
re är lämpligt att dimensionera vägnätet för BK4 transporter om 25 m och 74 ton, som ett 
sätt att möjliggöra effektiva godstransporter. 

Hindersfrihet inom luftfarten
Trafikverket önskar upplysa om att LFV ska kontaktas när byggnader och andra objekt 
planeras som är 20 meter eller högre över marknivån.

Försvarsmakten bevakar riksintresset för totalförsvaret och vill ha in alla remisser på 
byggnader och övriga objekt som är över 45 meter över marknivån inom tätort, och över 
20 meter utanför tätort. Högsta höjden för objekt omfattar även tillfälliga hinder såsom 
byggkranar.

Farligt gods
Trafikverket vill framhålla att Svealandsbanan är transportled för farligt gods. I det fort-
satta planarbetet behöver riskerna med farligt gods beaktas och utredas enligt länsstyrel-
sens rekommendationer.

Trafikverket vill uppmärksamma att eventuella skydds/riskreducerande åtgärder som 
sker till följd av kommunal planering inte ska placeras inom vägområdet eller på Tra-
fikverkets fastighet. Om det finns önskemål om detta, måste detta ske på egen mark.

Dagvatten och geoteknik
Trafikverkets anläggningar får inte påverkas negativt av den tänkta exploateringen, även 
tryckbanken som löper längs delar av järnvägen ska behållas intakt så att inte järnvägens 
stabilitet äventyras. I det fortsatta planarbetet behöver kommunen ta fram ett resone-
mang kring om de tänkta dagvattenåtgärderna kommer att påverka Trafikverkets anlägg-
ningar, och i sådana fall vilken påverkan åtgärden kommer att ha på anläggningen. Tra-
fikverket anser även att kommunen behöver ta fram ett liknande resonemang kring om 
exploateringen kommer att påverka Trafikverkets anläggningar geotekniskt och i sådana 
fall vilken påverkan åtgärderna kommer att ha på anläggningen.

Då huvudgatan planeras att löpa längs järnvägen önskar Trafikverket att järnvägen finns 
med i sektionsritningarna för huvudgatan och att Trafikverket får möjlighet att granska 
dessa för att kunna säkerställa att tryckbankerna inte påverkas av exploateringen. Tra-
fikverket önskar även ta del av bygghandlingar för de åtgärder som planeras närmast 
järnvägen för att kunna säkerställa att järnvägen inte påverkas negativt av exploateringen.

Samordning av projektet
I planhandlingarna behandlas behovet av parkeringsplatser för tunga fordon. Inom 
ÅVS-arbetet har behovet av trygg och säker uppställning av tunga fordon uppmärksam-
mats. Nykvarns kommun bör i samverkan med Södertälje kommun och Trafikverket se 
över möjligheterna att avsätta ytor för detta, dock inte nödvändigtvis inom ramen för 
denna detaljplan.

Avtal
Åtgärder som på något sätt kan komma att påverka järnvägsanläggningen kräver samråd 



med Trafikverket. Innan planens antagande behövs ett så kallat bevakningsavtal tecknas 
mellan Trafikverket och Nykvarns kommun.

Kommunens kommentar:
Riksintresse
Planbeskrivningen har uppdaterats avseende riksintresset för E20 (motorfordon) och 
Svealandsbanan ( järnväg). Plankartan har en bestämmelse om avstånd till E20 och 
järnvägen, 40 meter för verksamheter och 75 meter för handel och kontor. Vid bygglovet 
kommer det att säkerställas att placering av byggnader inte görs på ett avstånd närmre än 
vad plankartan reglerar. Vad gäller den gatan i söder och dess avstånd till järnvägen har 
dessa setts över och vägen ligger mer än 15 m från spårmitt i enlighet med Trafikverkets 
riktlinjer. 

Avstånd till Trafikverkets anläggning
Sedan samrådet har kvartersmarken i anslutning till järnvägen försetts med prickmark 
samt att vägen justerats något för att hålla ett avstånd om 15 meter till spårmitt. 

Plangränsen mot E20 i norr har justerats och ligger nu två meter söder om Trafikverkets 
viltstängsel. 

Möjliggöra för anslutande järnvägsspår
Trafikverkets synpunkt har noterats. Enligt detaljplan Mörby etapp 3, som ligger i direkt 
anslutning väster om planområdet, är marken vid järnvägen planlagd som kvartersmark 
(Industri, Järnväg). Kommunen bedömmer att möjligheten till att ansluta till det befintli-
ga sticktråket finns via kvartersmark.

Planerat gatunät inom planområdet
Gatunätet kommer att projekteras för BK4-klass. Järnvägstunneln ingår ej i detaljplanen 
utan kommunen avser att frågan ska utredas inom arbetet med detaljplanen söder om 
järnvägen (Mörby 7). I den planen kommer trafiklösningen ses över och frågan om tun-
neln under järnvägen att hanteras där tillsammans med Trafikverket.

Hindersfrihet inom luftfarten
Detaljplanen skickar på remiss till LFV och Försvarsmakten som får yttra sig om höjder 
inom detaljplanen. 

Farligt gods
Till bestämmelsen om fordonsservice är en planbestämmelse tillagd om att minsta 
skyddsavstånd mellan verksamheter för fordonsservice och kontor ska vara 75 meter. Vid 
bygglovet kommer det att säkerställas att placering av byggnader inte görs på ett avstånd 
närmre än vad plankartan reglerar. 

Dagvatten och geoteknik
Kommunen kommer att initiera en dialog med Trafikverket inför kommande byggske-
de. Trafikverkets anläggningar ska inte påverkas av planläggning eller genomförande av 
detaljplanen. 



Samordning av projektet
Kommunen har tagit upp frågan om parkeringsplatser för tunga fordon i de samrord-
ningsmöten som hålls mellan Nykvarns kommun och Södertälje kommun. Detta kan ske 
inom kvartersmark som finns inom denna detaljplan, eller inom kvartersmark i Södertäl-
je kommun.

Avtal
Nykvarns kommun kommer initiera en dialog med Trafikverket angående ett bevak-
ningsavtal. Detta kommer att vara klart innan detaljplanen antas. 

4. Skogsstyrelsen
Beskrivning av biotoper och naturvärden
N927-2011 nyckelbiotopen är en alsumpskog med höga värden och värdefull kryptogam-
flora. Stort inslag av senvuxna träd samt hög och jämn luftfuktighet.

N935-2011 Objekt med naturvärde. Gammal senvuxen tallskog i anslutning till berg-
bunden mark. Enstaka gammal senvuxen gran. Frekvensen död ved är sparsam. Tre 
fornlämningar i form av gravrösen finns på den högst belägna delen. Den rödlistade lilla 
skogsorkidén knärot observerades i sluttningen i väster. En stor del av biotopen består av 
bergimpediment. Naturvärdena är kopplade till kontinuiteten av gammal tallskog. Målet 
bör vara att behålla befintlig karaktär. Lämnas för fri utveckling.

N929-2011 Objekt med naturvärde. Glest trädskikt med gammal grov asp med delvis 
inslag av olikåldrig gran enstaka tall, senvuxen ek samt al i försumpad del i sydost. En 
tidvis vattenförande bäck rinner genom den västra delen. De gamla asparna är nyligen 
frihuggna från konkurrerande gran. Tyvärr är en del gamla ihåliga aspar avverkade vid 
avverkningstillfället. Enstaka äldre hassel i den västra delen. Delvis inslag av gamla grova 
asplågor. Den rödlistade vedsvampen kandelabersvamp är etablerad på flera av de gamla 
lågorna. Naturvärdena är främst knutna till riklig förekomst av gammal grov asp med 
delvis uthackade bohål, död ved, intressant kryptogamflora. Målet bör vara att behålla en 
aspdominerad skog med kontinuitet av gamla träd och död ved. För närvarande inga be-
hov av naturvårdande skötsel. I framtiden kan det bli aktuellt att frihugga trängda aspar 
från konkurrerande gran. Ung gran bör röjas bort innan de vuxit upp i asparnas trädkro-
nor.

N928-2011 Objekt med naturvärde. Gammal delvis grov och rötskadad grandominerad 
skog med enstaka inslag av gammal tall, asp och björk. Död ved finns allmänt förekom-
mande främst i form av lågor av gran. Tyvärr är området nyligen gallrat men betingar 
ändå höga naturvärden knutna till gammal skog, död ved, intressant kryptogamflora. För-
utom registrerade arter observerades fjällig taggsvamp knuten till gran. Beståndet utgör 
en viktig skyddszon mot angränsande nyckelbiotop av sumpskogstyp. Målet bör vara att 
behålla kontinuiteten av gammal grandominerad skog med inslag av död ved. Inga behov 
av skogliga åtgärder.

N930-2011 Objekt med naturvärde. Olikåldrig hällmarkstallskog med enstaka inslag av 
senvuxen gran. Det finns gott om gammal senvuxen tall i området som till stor del består 
av bergimpediment. Frekvensen död ved är sparsam. En fornlämning i form av gravröse 
finns på den centrala höjden. Naturvärdena är kopplade till kontinuiteten av gammal 



senvuxen tall. Målet bör vara att behålla befintlig karaktär med kontinuitet av gammal 
tallskog. Lämnas för fri utveckling.

Kommunens kommentar:
Samtliga av skogstyrelsens utpekade naturvärden ligger inte inom aktuell detaljplan utan 
inom detaljplanen Mörby del 5 som redan är planlagd. 

Regionala organ
1. Trafikförvaltningen Region Stockholm
Planen lyfter vikten av att arbetsresor till och från verksamhetsområdet görs med hållba-
ra färdmedel, vilket är en ståndpunkt som trafikförvaltningen delar. Det är därför viktigt 
att skapa förutsättningar för god kollektivtrafikförsörjning av området. Trafikförvaltning-
en har i tidigare samråd och i dialog med Nykvarn och Södertälje lyft vikten av att tidigt 
tillskapa en genomfartsväg genom hela Mörby/Almnäs som medger ett flöde för kollek-
tivtrafiken som är gent och har god framkomlighet för kollektivtrafiken. Vidare är det vik-
tigt att tillkommande väginfrastruktur i området som helhet möjliggör stoppställen vid 
personalintensiva verksamheter. Detta för att ge förutsättningar för en attraktiv turtäthet 
och att så många som möjligt kan välja kollektivtrafiken. Trafikförvaltningen ser i detta 
sammanhang en utmaning i att området och vägnätet byggs ut i etapper under en längre 
tid och om de personalintensiva verksamheterna blir utspridda. Förutsättningen för att 
trafikera Mörby/Almnäs med den framtida Stomlinje O bygger på att vägnätet medger de 
av stomnätsplanen angivna målen kring hastighet och framkomlighet.

Trafikförvaltningen vill också påpeka att stomlinjens dragning igenom Mörby/Almnäs är 
oklar. Trafikförvaltningen ser fortsatt dialog kring utformning av vägnätet samt placering 
av hållplatslägen mm som centralt i den fortsatta processen.

Kommunens kommentar:
Nykvarns kommun och Södertälje kommun har inlett samverkansmöte där bland annat 
dessa frågor diskuterats och kommer att fortsätta att göra. Det är av stor vikt, av alla par-
ter att få till en hållbar och fungerande kollektivtrafik i och till området. 

Kommunala remissinstanser 
1. Bygg- och miljönämnden, Nykvarns kommun
Sprängning, schaktning och utfyllnad
På grund av höjdvariationer i planområdet, kan sprängning, schaktning och utfyllnad 
bli aktuellt och omfattningen är i nuläget okänd. Jordlager försvinner och skogsmark 
avverkas vilket ytterligare påverkar vattenflöden. Det bör utredas hur det påverkar och 
vilka eventuella åtgärder som kan krävas utifrån de ändrade förutsättningarna gällande 
ytavrinning och grundvattenflöden, risk för översvämning samt risk för ras, skred och 
erosion. 

Våtmarker och sumpskogar



Enligt planförslaget kommer våtmarker och sumpskogar exploateras vilket innebär 
biotopförlust och försämrade spridningsförutsättningar. Länsstyrelsen har tidigare yttrat 
sig om att det råder markavvattningsförbud i länet och att dispens för vattenverksam-
het endast ges om det finns särskilda skäl, t.ex. att de saknar betydelse ur naturskydds-
synpunkt. Utfyllnad av våtmarker påverkar även vattennivåer och flöden samt vattnets 
naturliga fördröjning.

Sulfid
Det bör säkerställas att sulfidmaterial inte förekommer i betydande mängder. Det kan 
göras genom provtagning av berggrunden till det djup sprängning avses och genomföra 
analyser som kan utgöra grund för riskbedömning. 

Exploatering av arters livsmiljöer
Enligt kommunens antagna miljöprogram: Sumpskogar, våtmarker, småvatten och andra 
vattenområden med hög artrikedom ska i möjligaste mån ej exploateras. Nyckelbiotoper 
ska bevaras. Eftersom tjädern är beroende av stora skogsområden med såväl gles tallskog 
som sumpskogsmiljöer, är det av vikt att sammanhängande komplex av dessa naturtyper 
bevaras. Det stora hällmarksområdet i södra delen av området kommer enligt förslaget 
att försvinna. Arten undviker hyggen och andra öppna områden, varför en storskalig ex-
ploatering dels skulle innebära förlust av livsmiljö, dels försämrade spridningsmöjlighe-
ter. Utredningsområdet är beläget i ett större, sammanhängande barrskogskomplex som 
hyser relativt gott om lämpliga livsmiljöer för tjäder. Artens bevarandestatus är därför 
beroende av utvecklingen inom utredningsområdet. Skogslandskapet mellan Nykvarn 
och Södertälje bedöms vara av betydelse för tjäderstammen såväl lokal som regionalt.

Även spillkråkans bevarandestatus på lokal nivå är beroende av utvecklingen inom 
utredningsområdet. En alltför storskalig exploatering riskerar att ha negativ påverkan på 
populationen i barrskogslandskapet mellan Nykvarn och Södertälje. Bevaras lämpliga 
livsmiljöer har dock arten möjlighet att fortleva även vid en eventuell exploatering. Det 
viktigaste är att tillgången på lämpliga träd för häckning och födosökning inte försämras.

Nationella miljömål
Fem av Sveriges nationella miljömål påverkas negativt: Giftfri miljö, ingen övergödning, 
levande sjöar och vattendrag, levande skogar samt rikt djur- och växtliv. Två påverkas 
både positivt och negativt: Begränsad klimatpåverkan och god bebyggd miljö.

Gaturummets utforming
Nykvarns kommun har valt tre huvudtyper av gatusektioner att tillämpa vid planering, 
upprustning och ombyggnad av kommunens vägar och gator. Huvudgata, uppsamlings-
gata och lokalgata kombineras med eventuell gångbana eller gång- och cykelbana. Typ-
sektionerna kan tillämpas som planeringsinstrument och som underlag vid bedömning 
av gaturummets utformning. Och bör därför även ingå i detaljplaneförslaget för Mörby 
verksamhetsområde etapp 6, då övriga vägnätet i Mörby är utformat enligt Nykvarns 
kommuns gatusektioner, som förövrigt även innehåller belysning som inte alls omnämns 
i Plan-och genomförandebeskrivningen.

Samverkan med Södertälje kommun bör ske där våra vägar möts så att utformning av 
vägar och gång-och cykelbanor stämmer överens med varandra.



Och om Södertälje kommun har anpassat sina vägar för BK4 bör även Nykvarns kommun 
se över bärighetsklassningen på mötande vägar.

Långa transporter
Man bör ta hänsyn till dagens längsta transporter, 25,25 m. Då det redan idag sker trans-
porter med 74ton/25 m transporter till/från en verksamhetsutövare i Mörby industriom-
råde och de skulle ju om möjligheten ges kunna välja den nya vägen via Almnäs för att 
köra till Södertälje tex.

Drift och skötsel av naturområden och dammar
Viktigt att säkerhetsställa tillgängligheten till naturområdet och dammarna för att under-
lätta för drift och skötsel.

Regionalt cykelstråk
I planbeskrivningen står det att cykelstråket planeras men det går idag redan vid den 
gamla banvallen, men det saknas en länk på ca 900 meter upp till Mörbyvägens cirkula-
tionsplats.

Kommunens kommentar:
Sprängning, schaktning och utfyllnad
En utredning kring massbalans inom området är under framtagande som kommer att 
visa lämpliga marknivåer, och därmed hur mycket sprängning, schaktning och/eller ut-
fyllnad som är aktuellt inom kvartersmarken. Dagvattenhanteringen inom nybildade fast-
igheter ska fortfarande leva upp till kommunens krav efter att området har plansprängts.

Våtmarker och sumpskogar
Större områden med våtmarker och sumpskogar kommer att sparas som natur och inom 
större sammanhängande naturstråk. Det är främst mindre småvatten i norra delen av 
planområdet som kommer att fyllas igen. I samband med detta kommer en anmälan om 
vattenverksamhet att bli aktuell. 

Sulfid
Inför granskning har en provtagning beställts för att tydliggöra hur situationen kring 
sulfid ser ut i området. Utredningens slutsatser har arbetats in i planbeskrivningen för att 
förtydliga situationen samt redovisats för tillsynsmyndigheten före granskning.  

Exploatering av arters livsmiljöer
Efter samrådet har det större hällmarksområdet i den södra delen, område 39 som är ut-
pekat som klass 2 (högt naturvärde) bevarats som naturmark. Plankartan har utformats 
med naturstrråk som ska ge gröna släpp och spridningsvägar mellan detaljplanerna för 
Mörby del 5, Mörby del 6, Ånsta 2:1 och så småningom även Mörby 7. I de gröna kopp-
lingarna har även släpp inom detaljplanerna i Södertälje beaktats. 

Vad gäller tjäder har en inventering ej gjorts, utan de utpekade livsmiljöerna har istället 
tagits bort från kvartersmark och planläggs som naturmark. 

Nationella miljömål



Planområdets påverkan på de nationella miljömålen beskrivs i tillhörande miljökonse-
kvensbeskrivning. 

Gaturummets utforming
Gatornas bredd har diskuterats med Södertälje kommun och gatornas utformning avse-
ende bredd är nu lika i de båda kommunerna. 

Långa transporter
Nykvarns kommun kommer att se över projekteringen av vägar i området så att BK4-
klass gäller för utformningen av gator.

Drift och skötsel av naturområden och dammar
Kommunen har haft interna dialoger kring tillgänglighet till naturområden och frågan är 
nu utredd. 

Regionalt cykelstråk
Efter att cykelstråket på banvallen möter vägen kommer cykelstråket att gå parallellt med 
vägen inom det som är planlagt som allmän plats GATA.

2. Samhällsbyggnadskontoret, Södertälje kommun
Nykvarns kommun behöver vidta skyddsåtgärder för att förebygga att naturvatten från 
Nykvarns kommun inte förflyter sig ytligt och medför skada i Södertälje kommun.

I Södertälje kommun pågår detaljplanearbete för industriändamål i område Vekan och 
Jumsta som angränsar till Nykvarns kommun. Nykvarns kommun behöver ta hänsyn till 
detta och göra en samlad bedömning av påverkan på miljökvalitetsnormerna (MKN) 
på Måsnaren och Turingen. Södertälje kommun förslår att detta görs i samarbete med 
Södertälje kommun.

Nykvarns kommun behöver visa och bedöma hur den ökade trafiken kommer att påver-
ka området. Trafiken från Almnäs behöver också tas med i bedömningen.

På grundkartan i plankartan borde avgränsning för fornlämningsområdet markeras.

Bestämmelsen ”e2” har fallit bort från plankartan.

Kommunens kommentar:
Nykvarns kommun har tagit fram en större dagvattenutredning för Måsnarens avrin-
ningsområde. I samband med detta tillfrågades Södertälje kommun om de ville vara 
delaktiga, vilket de då ej var intresserade av.

Bedömningen av trafik har skett utifrån ett helhetsperspektiv för hela Stockholm syd.

Fornlämningar är markerade i plankartan, i enlighet med grundkartan. 

Bestämmelsen e2 är tillagd i plankartan. 

Ledningsägare
1. Skanova AB



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 flytt-
ning.

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra 
exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 

Kommunens kommentar:
Planbeskrivningen är uppdaterad gällande vem som bekostar eventuell flytt av ledningar. 

2. Telge AB
Markjuridik
U-området längst Mörbyvägen bör kompletteras i den sydvästra delen av planområdet 
närmast rondellen då en del av kvartersmarken är planerad i anslutning till ledningarna.  

För befintliga ledningar så bör normalförfarande vara att initierande part står för ev. flytt-
kostnader eller andra åtgärder ifall det visar sig att ledningsflytt är nödvändig. Lednings-
ägaren ansvarar om att söka ledningsrätt eller likvärdig rättighet och att rättighet skall 
kunna upplåtas utan några anspråk om ersättning.

Vid en kapacitetsökning, införande av nya ledningar samt flytt av befintliga ledningar och 
tillhörande anordningar behöver markrättigheter upprättas och regleras i avtal mellan 
Telge Nät och exploatör så att säker drift, åtkomst eller ledningarnas bevarande inte 
äventyras.

Elnät
Ett antal E-områden på 10x10 meter per område behöver upprättas för att säkerställa 
kapacitetsbehovet till detaljplanen.

Stadsnät
Stadsnät har kanalisation i området som behöver tas i hänsyn till/flyttas vid eventuell 
byggnation.

Kommunens kommentar:
Markjudirik
U-området längs Mörbyvägen och närmst rondellen är kompletterat i enlighet med ytt-
randet. 

Planbeskrivningen är uppdaterad av gäller kostnad för eventuell flytt av ledningar. 

Elnät
Nykvarns kommer i dialog med Telge AB komma fram till lämpliga E-områden inom 
planområdet. Tekniska anläggningar tillåts inom all kvartersmark.

Stadsnät
Plankartan har utformats med hänsyn till de ledningar som är kända. 



Organisationer, föreningar och företag
1. Södertörns brandförsvarsförbund
Räddningstjänstens möjlighet till insats
I Plan och genomförandebeskrivningens del om Brandsäkerhet hänvisas till Sbff:s PM 
608-Brandvattenförsörjning. I oktober 2020 publicerade Svenskt vatten: P114. I den går 
att läsa ”En brandvattenplan bör upprättas… och kan med fördel kombineras med en 
släckvattenplan som anger hur släckvatten skall tas om hand för att inte orsaka föro-
rening i miljön. ” Det är ett nytt tillägg som Sbff ser det som ett viktigt och välkommet 
komplement som bör tillämpas i områden med mark som bedöms som särskilt känslig 
eller där markgenomsläppligheten är hög och känsliga recipienter kan bli hotade.

Sbff ser det alltid motiverat att skapa släckvattenplaner i områden med vattenskydd, 
vilket inte är fallet här. Däremot är beslutsgrundande informationsunderlag för släck-
vattnets påverkan på t ex nyckelbiotoper svåra att få fram mer än i allmänna ordalag som 
nämnt ovan.

I samband med kommande utredning om höjdsättningar och dagvattenanläggningar 
kan detta ändå vara värt att ha i beaktning med tanke på den ökade ytavrinningen och 
föroreningsbelastning som nämns på recipienterna Turingeån/Turingen och Måsnaren. 
Resultatet är av intresse om det innebär särskild försiktighet och rekommendationer 
för vattenbegjutning i samband med räddningsinsats mot en brand i byggnad eller om 
planåtgärderna innefattar barriärer som möjliggör uppsamling och omhändertagning av 
släckvatten.

Kommunens kommentar:
Kommunen tackar för kommentarerna och tar med dem i den vidare processen med 
genomförandet av detaljplanen. Kommentarerna föranleder ingen förändring av plan-
handlingarna.

2. Naturskyddsföreningen
Vi saknar en behovsprövning; finns det verkligen behov av att fylla ut ytterligare stora 
ytor av kommunen för deponi och industri, utifrån redan planerade ytor på Almnäs och 
Ånsta 2: 1 m f1 och faktisk efterfrågan?

Det är också hög tid att Nykvarns kommun tar sitt miljöansvar och strävar mot att bli 
koldioxid-neutralt, då de stora trafikstråken och godkännande av bebyggelse utanför 
täto1t lett till stor miljöbelastning via ökad trafik. En viktig del i detta arbete är att både 
bibehålla och nyplantera skog och bibehålla åke1mark, så att koldioxid binds. En viktig 
aspekt är också att inte reducera existerande biologisk mångfald i vår fauna och flora. 

Naturskyddsföreningen i Södertälje- Nykvarn anser därför att kommunen ej ska om-
vandla skogsmarken till verksamhetsområde. Kommunen bör i stället återplantera skog 
och restaurera de våtmarker som tyvärr påverkats negativt av tidigare tätt in på anlag-
da kalhyggen. Genom de senare åtgärderna skulle populationen av mindre och större 
vattensalamander kunna utvecklas på ett mycket gynnsamt sätt. Det är även olämpligt 
att utradera Naturvärdeornråde 17, där både större och mindre salamander observerats. 
Planerade deponier och utfyllnad av angränsade Ånsta 2: 1 kommer också att påverka 



salamanderpopulationen. Vi anser alltså att det är angeläget att bibehålla de 15 st om-
rådena med påtagliga-höga naturvärden och återplantera blandskog på mellanliggande 
arealer.

Vi anser att det är bra att man i denna plan gjort en naturinventering i april, då en möj-
lighet ges att studera häckande fåglar. Vi saknar dock en kommentar om förekomst av 
lämpliga miljöer för berguv, en art som halverats i kommunen sedan 50-talet. Lämpliga 
miljöer för skogshöns finns inom planområdet, som kommer att påverkas negativt av 
exploateringen, vilket tillsammans med planerade omkringliggande exploateringar är 
mycket negativt.

Vi kommenterar också Fig 2-3. och texten till denna: Emedan det också planeras exploa-
teringar på intill skogsarealer, så kommer barriäreffekterna med genomförande av denna 
detaljplan bli mycket betydande. 

Kommunens kommentar:
De områden som planläggs inom Mörby ingår alla i det godkända planprogrammet för 
Mörby verksamhetsområde. Området är i Stockholms regionala utvecklingsplan utpekat 
för verksamheter. Stockholm syd anges som ett av Storstockholms yttre logistikområden, 
i gällande regionala utvecklingsplan, RUFS 2050. Områden är strategiskt placerat och bör 
ges möjlighet att utvecklas, enligt regionplanen. Stockholm syds logistikcentrum sträcker 
sig om både Södertälje och Nykvarns kommun.

Kommunen kommer att anlägga nya livsmiljöer och övervintringsområden för Salaman-
drar, för att kompensera för de områden som tas i anspråk för kvartersmark. Att anlägga 
nya livsmiljöer för salamandrar är vanligt och studier visar att salamandrar, utan större 
problem, vandrar till sina nya livsmiljöer. 

Naturinventeringen har inte haft fokus på särskilda arter och har varken påträffat berguv 
och skogshöns, eller bedömt områdena som lämpliga levnadsmiljöer för dessa arter. 

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

- Naturskyddsföreningens önskemål om att ej exploatera marken. 

- Länsstyrelsens önskemål om inventering av tjäder.

- Trafikverkets önskemål angående möjliggörande av stickspår in i området.

Samhällsutvecklings- och näringslivskontoret 
Planavdelningen



Kontakta oss
Centrumvägen 24 A

155 80 Nykvarn
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kommun@nykvarn.se


