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Inledning
Samrådsredogörelsen ska innehålla 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 inför 
granskningsskedet och vilka synpunkter som inte har tillgodosetts. 

Innan antagandet skall samrådsredogörelsen och granskningsutlåtandet, eller information om var 
det finns tillgängligt, skickas till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda.

 
Samrådsskedet
Samrådet pågick mellan 2017-09-13 till 2017-10-13. Planförslaget fanns tillgängliga digitalt på 
kommunens hemsida samt som fysiskt blädderexemplar i kommunens bibliotek. Samrådet 
kungjordes i tidningen LT 2017-09-13.
Totalt har 20 yttranden med erinringar inkommit under granskning. Dessa finns sammanställda i 
handlingen, varje yttranden avlutas med kommunens kommentarer. 

Sammanfattning
Återkommande synpunkter i förslaget är att kommunen inte beaktat Yngern och riksintresset för 
naturvärden i Yngern i lämplig grad, att det är olämpligt att tillföra trafik genom bostadsområde 
istället för i befintlig sträckning samt att flerbostadshus inte passar in i befintlig karaktär och att det 
medför en för hård exploatering.

Ändringar efter samråd
I och med att förorenad mark har påträffats i området för gamla sågverket på fastigheten 
Hökmossen 1:17, samt att tveksamheter råder angående genomförbarhet av markköp, föreslås 
kommunen besluta avbryta planeringsarbeten för den aktuella fastigheten samt de befintligt 
bebyggda fastigheterna väster om Hökmossvägen vid udden. Planering av detta område kan 
återupptas när marken kan anses lämplig för allmän vistelse om kommunen bedömer att ev. 
markköp är genomförbart. 
 
Resterande områden för bebyggelse kvarstår och har utökats med mindre antal tomter. Strukturen 
har dock förändrats vilket innebär att flerbostadsinslaget flyttas norrut till att kanta den eventuellt 
tillkommande gatulänken mot Ladvreta/Brokvarn. Tillfart för länken har förtydligats. För 
planerad bebyggelse längs nuvarande Hökmossvägen har införts krav på fastighetsstorlekar och 
bebyggelseform för att säkerställa en bättre anpassning mot befintlig bebyggelse. 

Viss justering av trafikering längs nuvarande Hökmossvägen har skett. 
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Inkomna synpunkter

Inkomna skrivelser med erinran
Statliga myndigheter och verk

1.  Länsstyrelsen       2017-10-12

2. Lantmäteriet      2017-10-13

Kommunala remissinstanser

3.  Utbildningsnämnden     2017-09-20

4.  Bygglovsenheten     2017-10-25

Verksamheter, föreningar och organisationer

5.  Friluftsfrämjandet     2017-10-13

6.  Skanova      2017-10-13

7.  Telge       2017-10-15

8.  Svea skog      2017-09-26

Fastighetsägare, samfälligheter och övriga intressenter

9.  Fastighetsägare Farfars udde    2017-09-27

10. Fastighetsägare Hökmossen 1:65   2017-10-10

11. Fastighetsägare Hökmossen 1:64   2017-10-17

12. Fastighetsägare Hökmossen 1:17   2017-10-12

13.  Fastighetsägare Hökmossen 1:28   2017-10-13

14. Fastighetsägare Hökmossen 1:53   2017-10-12

15. Fastighetsägare Hökmossen 1:68   2017-10-11 

16. Fastighetsägare Hökmossen 1:69   2017-10-10 

17. Fastighetsägare Hökmossen 1:63   2017-10-11

18. Fastighetsägare Hökmossen 1:55   2017-10-10

19 Fastighetsägare Hökmossen 1:71   2017-10-13 

20 Hökmossens samfällighet    2017-09-17  

 
Ej tillgodosedda synpunkter
Synpunkter 5,8,9-20 kan ej anses tillgodosedda
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Nedan följer en sammanställning av inkomna synpunkter under samrådet samt kommunens 
kommentarer om dessa.

Statliga myndigheter och verk

1. Länsstyrelsen

Sammanfattande bedömning
Länsstyrelsen är positiv till att kommunen planerar för tillkommande bebyggelse i
ett relativt centralt läge, nära befintlig bebyggelse och kommunens centralort. Det
är också positivt ur miljösynpunkt att kommunen planerar för att ansluta befintlig
bebyggelse till kommunalt vatten och avlopp.
Länsstyrelsen bedömer dock att föreslagen utformning av planen innebär att
strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser.

Länsstyrelsen kan inte heller, på nuvarande underlag, bedöma om bebyggelsen
blir lämplig med hänsyn till människors hälsa.
Kommunen behöver till granskningsskedet utreda föroreningssituationen
ytterligare och redovisa vilka eventuella åtgärder som krävs för att säkerställa att
marken blir lämplig. Vidare behöver kommunen se över det område inom vilket
strandskyddet ska upphävas.
Om dessa problem kvarstår vid ett antagande kan Länsstyrelsen komma att ta upp
planen för prövning enligt 11 kap. 10 § PBL. Planen kan då komma att upphävas
enligt 11 kap. 11 §.

Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § PBL
Länsstyrelsen har, i detta skede, följande synpunkter på de områden som
Länsstyrelsen har att bevaka enligt 11 kap. 10 § PBL.
Synpunkterna nedan syftar till att ge kommunen underlag, råd och synpunkter
inför nästa skede i planprocessen. Kommunen får på så sätt möjlighet att
förtydliga och/eller komplettera planförslaget, så att ett statligt ingripande kan
undvikas.
 
Miljökvalitetsnormer
Länsstyrelsen är positiv till att enskilda avlopp ersätts med kommunalt vatten och
avlopp (VA). Minskningen av föroreningar som tillförs Yngern när enskilda
avlopp ersätts med kommunalt VA bör tas med i bedömningen av planens
påverkan på Yngern.

Eftersom Yngern är viktigt ur dricksvattensynpunkt bör effekterna av ett minskat
flöde till Yngern, om man avleder allt dagvatten till andra recipienter,
uppmärksammas. Det vill sägas att man bör tänka sig för så att det inte innebär att
det blir vattenbrist. Men länsstyrelsen håller med om att det även gör det extra
viktigt att inte tillföra föroreningar i form av förorenat dagvatten eller spillvatten.
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Enligt planen ska inget ytterligare dagvatten ledas till Yngern och under
förutsättning att det kan uppnås med föreslagna åtgärder så anser Länsstyrelsen att
planen följer miljökvalitetsnormerna för vatten.

Strandskydd
Den del av fastigheten Hökmossen 1:17 som ligger insprängd mellan fastigheterna
Hökmossen 1:53, 1:63 och 1:64 bedöms inte vara ianspråktagen på ett sådant sätt
som gör att området saknar betydelse för allmänheten. Därmed kan inte
strandskyddet upphävas här med hänvisning till 7 kap. 18 c § punkt 1. Vidare är
inte vägen mellan strandlinjen och aktuellt område enligt rättspraxis så pass
avskiljande som avses i 7 kap. 18 c § punkt 2 miljöbalken. Detta är därmed inte heller tillämpligt för 
ett upphävande av strandskyddet på aktuell del av fastigheten
Hökmossen 1:17 enligt Länsstyrelsen. Om det inte föreligger något annat särskilt
skäl ska strandskyddet ligga kvar på aktuell del och förslagsvis markeras som
naturmark i plankartan.
Det bör i plankartan under planbestämmelser förtydligas var strandskyddet råder
och var strandskyddet är upphävt. Strandskyddslinjen som idag är utritad som en
linje på kartan bör förtydligas med en förklarande text i kartan alternativt med en
förklarande text under ”gränser”.

Hälsa och säkerhet
Förorenad mark
Inom planområdet finns det ett före detta sågverk i Länsstyrelsens databas över
eventuellt förorenade områden. Detta objekt omnämns i planhandlingarna. Större
delen av det före detta sågverksområdet är undersökt 2011. Undersökningen omfattar däremot inte 
den östra delen av sågverksområdet där man planerar för naturområde samt tomtmark för bostäder. 
Länsstyrelsen kan utifrån presenterat underlag inte bedöma om planen kan genomföras utan risk 
för människors hälsa.
Till granskningsskedet behöver kommunen redovisa föroreningssituationen inom
hela det före detta sågverksområdet samt beskriva hur eventuella föroreningar ska
hanteras så att det inte föreligger några risker för människors hälsa efter planens
genomförande.
Med tanke på den planerade markanvändningen behöver särskild hänsyn tas till
barn, som är känsligare för exponering av föroreningar. Andra aspekter som
behöver vägas in i ett föroreningsperspektiv är effekter av eventuella klimatförändringar.
Eventuella utredningar och åtgärder ska ske i samråd med tillsynsmyndigheten.

Rådgivande synpunkter
Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge
möjlighet till insyn och påverkan. Utöver synpunkter på de statliga ingripandegrunderna
ska länsstyrelsen särskilt ge råd om tillämpningen kring 2 kap. PBL.
Kommunen bör med hänsyn till synpunkterna fundera över om och hur planens
utformning eventuellt kan ändras.
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Utfartsförbud
Länsstyrelsen vill påpeka att den bestämmelse om utfartsförbud som finns i
plangränsen strax väster om torvmossen, inte stämmer överens med de allmänna
råd som Boverket har gällande bestämmelsen. Bestämmelsen reglerar in-/utfart mellan 
kvartersmark och allmän plats. Då planen inte reglerar markanvändningen
utanför planområdet bör inte denna bestämmelse användas i plangräns.

Övriga synpunkter/frågor av betydelse för planens genomförbarhet
Naturmiljö
På sida fyra i behovsbedömningen (daterad 2009-03-31) skriver kommunen att det inom 
nyckelbiotopen strax norr om Farfars udde finns rödlistade arter samt att torvmossen, nordost om 
planområdet, utgör groddjurslokal för vanlig groda, padda och åkergroda samt att det här sannolikt 
även finns ormar. 

I övrigt är det oklart om kommunen utfört någon naturvärdesinventering, även inom de delar av 
planområdet som ligger utanför nyckelbiotopen och mossen/våtmarken. Enligt ArtDatabanken 
finns observationer av åkergroda, vanlig snok och vanlig groda i angränsning till aktuellt 
planområde. Åkergrodan är upptagen i bilaga 1 till artskyddsförordningen (2007:845) och har 
därmed ett mycket starkt skydd enligt 4 § artskyddsförordningen. Vanlig snok och vanlig groda 
är upptagna i bilaga 2 i artskyddsförordningen och är fridlysta enligt 6 § artskyddsförordningen. 
För att inte utlösa förbuden i artskyddsförordningen måste kommunen klargöra om det finns 
skyddade grod- och kräldjur, framför allt åkergroda, inom planområdet samt om det förekommer 
fortplantningsområden och viloplatser för dessa. 

Beroende på resultat och arters skyddsvärde enligt artskyddsförordningen, måste kommunen 
därefter beskriva samt bedöma hur den planerade exploateringen kommer att påverka respektive 
arts bevarandestatus sett ur ett lokalt, nationellt och regionalt perspektiv. Innebär exploatering 
en negativ påverkan på en skyddad arts bevarandestatus eller om exploateringen försvårar 
upprätthållandet av bevarandestatusen, krävs dispens från artskyddsförordningen. Kan kommunen 
med hjälp av skyddsåtgärder visa att ingen påverkan på den skyddade artens bevarandestatus sker, 
krävs ingen dispens. Eftersom en detaljplans påverkan på fridlysta arter gäller även efter en

Kommunens kommentar:
- Strandskydd: Planförslaget har ändrats så att de markområden inom strandskyddsområdet mot 
strandlinjen som tidigare föreslogs för kvartersmark utgår. Dock har en ny fastighet föreslagits 
på mark som berörs av strandskydd. Den aktuella marken  förtydligas på plankartan samt motiv 
beskrivs i planbeskrivningen
- Effekterna på Yngern: förtydliganden görs gällande Yngern ur drickvattensynpunkt. 
- Föroreningssituationen för sågverksområdet: En kompletterande utredning av sågverksmarken är 
utförd vilken har visat att det finns föroreningar av dioxiner inom delar av området. Kommunen 
anser därmed inte är lämpligt att planlägga området för allmänt nyttjande. Fastigheten utgår ur 
planförslaget. Ett miljöärende är uppstartat för de identifierade föroreningarna. 
- Utfartsförbud vid plangräns: plankartan justeras. 
- Arter inom och i närheten av planområdet: arternas eventuella påverkan redogörs i 
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planbeskrivningen. 
- Generellt biotopskydd: planbeskrivningen kompletterad med information kring generellt 
biotopskydd inom planområdet – ansökan om dispens skickas till länsstyrelsen. 
- Förtydligande kring planbestämmelsen om sjön Yngern och nyckelbiotopen i plankartan: 
planbestämmelsen utvecklas.
- Arkeologisk utredning: en utredning är genomförd och ev lämningar kommer hanteras i 
planförslaget.  

2. Lantmäteriet

Planfrågor som berör Lantmäteriets kommande arbete 
Lantmäteriets(LM) arbetsuppgifter, efter det att ändring av ovanstå ende detaljplan har vunnit 
laga kraft, är såvitt LM uppfattar, att med stöd av detaljplanen genomföra avstyckning, 
eventuellt fastighetsre glering (marköverföring), eventuellt fastighetsreglering av rättighet er eller 
ledningsrättsåtgärd. 

Rubrik Marköverföring och förrättningskostnader 
Under rubriken bör även framgå att en lantmäteriförrättning också kan innebära ersättning mellan 
markägare och förrättningskostna der, beroende på åtgärd.

Kommunens kommentar:
Handling åtgärdas

Kommunala remissinstanser 

3. Utbildningsnämnden
Planområdet innehåller ett flertal områden för spontan lek samt att det planeras en kommande 
större kommunal lekplats vid närliggande Hökmossbadet. Gång- och cykelväg kommer att anläggas 
parallellt med huvudgatan och ansluta till tidigare utbyggda gång- och cykelvägar in mot Nykvarns 
centrum, vilket i sin tur ger säkra vägar för barn. Ytterligare markföroreningsprover behöver tas på 
vissa områden enligt utredningen inför planen, vilket är av största vikt innan byggnadslov ges på 
ytor där barn befinner sig och växer upp.

Kommunens kommentar:
Kompletterande utredningar har utförts vilket föranlett att området utgått från planen och att 
miljöärende påbörjats då föroreningar framkommit.

4. Bygglovsenheten
Beteckning på plankarta:
P1
- Stämmer ej med illustration (6 m från gata).
- Komplementbyggnad (garage och förråd) ska placeras minst 1,5 m från fastighetgräns. Det 
betyder att all övrig byggnation såsom t ex skärmtak, samlingslokal får vara närmare? Borde 
överensstämma med vad som anges i e1.
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e3 20
- Väldigt lite med 20 % av 600 kvm för både huvudbyggnad och komplementbyggnad (120 kvm). 
De flesta bygger carport/garage på 60 kvm. Kvar är ca 60 kvm byggnadsarea för huvudbyggnad 
Hus i en våning om alltså ca 60 kvm?

Byggnadhöjd 6 m
- Vad gäller för hus i 1 våning? Ingen taklutning medger väldigt höga byggnader.

Byggnadshöjd 9 m/III
- Varför ens ha med II våningar när man MÅSTE bygga 3 våningar?

II/III
- Antingen är en byggnad i 2 eller 3 våningar. Det går inte att vara både och. Begränsa med höjder 
istället.

Upplysningar
- Alla utredningar (buller, trafik och miljö) ska vara klara i planarbetet. Att platsen ska vara lämplig 
att bebygga ska redan vara utredd. Det är det som är hela poängen med en detaljplan. Se PBL 4 kap. 
2 § och 2 kap 6 a §.

Buller
- I detaljplanläggningen ska planbeskrivningen innehålla en redovisning av beräknade värden för 
omgivningsbuller om det inte kan anses obehövligt med hänsyn till bullersituationen (4 kap. 33 a 
§ PBL) Det är inte redovisat att det är obehövligt. Redovisningen ska gälla beräknade värden vid 
bostadsbyggnadens fasad och vid en uteplats i anslutning till byggnaden.
- Har hänsyn tagits till trafikflöde per dygn? Med tanke på att det blir en genomfartsled.

Kommunens kommentar:
Planhandlingar revideras med anledning av inlämnade synpunkter.

Verksamheter, föreningar och organisationer

5. Friluftsfrämjandet
Friluftsfrämjandet Södertälje/Nykvarn anser att planerna på nya bostäder samt en ny väg genom 
Hökmossen inkräktar på friluftslivet i området. 
Friluftsfrämjandet arrangerar vandringar i det aktuella området men framförallt nyttjas det av 
boende för tätortsnära rekreation. Här plockar människor bär, rastar sin hund, tar en promenad och 
en joggingtur. Vi anser att det är viktigt att bevara tätortsnära rekreationsområden. 

Kommunens kommentar:
Kommunen håller med om att det är viktigt att tätortsnära rekreation är viktigt. Vi bedömer dock 
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att det aktuella område har en mindre funktion jämfört med intilliggande mosse och skogsmarker. 
Dock är det viktigt att öppna passager möjliggörs för att inte olämpliga låsningar skall uppstå för 
allmänheten.

6. Skanova
Skanova har luftledningar samt mindre del markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet, 
se bifogad karta. 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. Denna ståndpunkt skall noteras i planhandlingarna.
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra 
exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. Om så 
önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på plankartan.

Kommunens kommentar:
Det lämnas plats för befintliga ledningar i plankartan. Eventuella u-områden för luftledning och 
teleanläggningar läggs in i plankartan. 

7. Telge

Vatten och avlopp
Fastigheten ligger i Nykvarn och ligger utanför allmänt verksamhetsområde i Södertälje.

Elnät
Inget att erinra.

Fjärrvärme
Planen påverkar inte befintligt fjärrvärmenät, kapaciteten finns inte tillgänglig till planområdet.

Stadsnät
Inga synpunkter.

Markjuridik
Inga kommentarer. Detta förutsatt att befintligt LSP-luftledningsnät kommer att kablifieras 
framöver och dras i allmän platsmark.

Telge Återvinning
Telge Återvinning har inget att invända mot förslag Hökmossen 2b.
Viktigt att ta med renhållningsföreskrifterna för Nykvarns kommun gällande vägar och placering av 
sopkärl.

Kommunens kommentar:
Noteras

8. Sveaskog
Sveaskog bedriver aktivt skogsbruk på cirka 450 hektar på fastigheterna Stora Bysta 3:1 m.fl. Detta 
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gör oss beroende av tunga transporter för att forsla ut timmer, massaved och biobränsle. Till detta 
tillkommer transporter av maskiner som vi använder i vårt skogsbruk. Årligen handlar det om 50-
100 transporter med mycket stora variationer från år till år.
I dagsläget har vi en bekymmersam trafiksituation med trånga passager, skolor mm på vår väg ut 
mot E20. Ökad bebyggelse längs Hökmossvägen på senare år har ytterligare förvärrat läget.
 
Den föreslagna detaljplanen (Dnr KS/2014:115) tar ingen hänsyn till dessa tunga transporter utan 
de styrs ytterligare in genom bostadsområdet vilket Sveaskog tycker är mycket olämpligt, både ur 
trafiksäkerhetssynpunkt men även för framkomligheten då det handlar om lastbil med släp med 
totalvikt på 64 ton och 25m längd.
Sveaskogs önskan är att kopplingen till Brokvarn färdigställs innan byggnationen påbörjas. 
Kopplingen bör då byggas så att den möjliggör för tung trafik att komma fram utan att passera 
bostadsområden och trånga passager.

Kommunens kommentar:
Detaljplanen ger förutsättningar till kopplingen mot Ladvreta/Brokvarn men planen kommer inte 
pausas för att färdigställa vägen. Standarder för de vägavsnitt som avses utgöra genomfarter anses 
fullgoda för den andel tung trafik som framförs. 

Fastighetsägare, samfälligheter och övriga 
intressenter

9. Fastighetsägare Farfar udde
Som boende på Farfars Udde sedan nära 20 år vill vi framföra följande synpunkter:
1) ”Strandvägen”. Vi vill mycket starkt ifrågasätta det kloka i att leda in all trafik i det nya 
bostadsområdet med barn och lokala in- och utfarter till de olika fastigheterna.
2) Anslutning Brokvarn. Ange redan nu hur anslutning kan ske och planeras att genomföras. 
Dels för att avlasta förbi Hökmossen, förbi båtklubb och bad, förbi två skolor och förbi Centrum. 
Dels för att öppna upp en andra vägförbindelse i händelse av ett krisläge och för att säkra 
framkomlighet för utryckningsfordon.

Kommunens kommentar:
Kommunen önskar frigöra delar av passage längs vatten för gång- och cykeltrafik vilket skapar 
en lugnare miljö att vistas i och får positiva effekter för vattenkvaliteten i Yngern. De vägar som 
trafiken flyttas över på utförs med standard som skall tåla trafikering och med avskilda gång- och 
cykelvägar. 
Aktuell detaljplan möjliggör anslutning mot Hökmossen. Arbete pågår med planprogram 
Hökmossen-Ladvreta som skall undersöka förutsättningar för vidare sträckning. 

10. Fastighetsägare Hökmossen 1:65 
Tomter är planerade inom strandskyddat område enligt karta och det innebär att flera tomter 
framför och omkring oss 1:65 kommer att bebyggas. Det medför ökad trafik på vår lilla skogsväg. 
Enligt kartan var är vägarna till tomterna? Det lilla grönområde som finns skall bevaras för vårt 
natur- och djurliv. 
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Avstängning av Hökmossvägen bör vara vid vårat stora blågrå garage, alltså ovanför backen. Detta 
för att undvika genomgående trafik, bland våra hus. Idag kan sådan trafik, stort som smått rundköra 
på skogsvägen. 

Kommunens kommentar:
Området för de avsedda tomterna utgår såväl med tanke på strandskydd som påfunna föroreningar 
på Hökmossen 1:17.  
 
I planförslaget föreslås att det brantaste partiet utgör GC-väg, dvs vändzon tillförs intill er infart 
samt den befintliga vändplatsen nedan sluttningen används för de som använder vägen  norrut.

11. Fastighetsägare Hökmossen 1:64 
Som fastighetsägare till Hökmossen 1:64 får vi informera Nykvarns kommun att vi inte kommer 
bifalla den förslagna detaljplanen. Vår fastighet kommer att lida stor skada och vi kommer att få ett 
kraftigt värdefall på vår fastighet, ifall den förslagna detaljplanen går igenom. 

Vi prövning enligt plan- och bygglagen ska både allmänna och enskilda intressen beaktas enligt 
1 kap 5 § PBL. I den föreslagna planen har man inte på något vis tagit hänsyn till den enskildes 
intressen. 

Betydande intrång – Hökmossen 1:64 har en stor hemfridszon och vi använder Hökmossen 1:17s 
mark för att gå ner till sjön. Med den föreslagna planen kommer vi bli helt blockerade och kan ej 
använda vår brygga i samma uträckning som tidigare. 

Betydande försämring – vår utsikt över sjön Yngern kommer också att bli kraftigt beskuren vilket 
vi också protesterar mot. Den förslagna fastigheten kommer också att tillåtas på strandskyddat 
område. 

Planens omfattning får inte utgöra ett större område än vad som är befogat med hänsyn till syftet 
med planen och den tid som krävs för att genomföra den enligt 5 kap 2 § PBL: 
Generellt kommer omgivningen till vår fastighet att bli kraftigt exploaterat och trivseln inom 
området kommer att minska markant. Nykvarns kommun äger mycket mark och man kan till 
exempel använda sig av sin egen fastighet Älgbostad ifall man vill öka tillgängligheten till Yngern, 
istället för att hårdexploatera Älgbostad. Förslaget att göra naturmark av Hökmossen 1:17 är inte 
förenligt enligt svensk lag. 

Tydlighetskravet innebär att planhandlingarna ska utformas så att det tydligt framgår hur planen 
reglerar miljön enligt 5 kap 9 § 3 st PBL:
Planförslaget kan inte anses till en hållbar och miljövänlig utbyggnad av Nykvarns kommun. Om 
förslaget ändå förs vidare för följande beaktas. Frågorna om strandskydd, trafiksäkerhet och 
vägbuller är av stor betydelse. Frågorna är inte uttömmande behandlade. Vi kan därför inte utan 
vidare ställa sig bakom uppfattningen att planen och dess genomförande inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan. 
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Skälig hänsyn ska vid planens utformning tas till befintliga bebyggelse- äganderätt- och 
fastighetsförhållanden som kan inverka på planens genomförande enligt 5 kap 2 § PBL och vid 
ianspråktagande av mark ska fördelarna som kan vinnas tydligt överväga de olägenheter som 
planen orsakar enskilda enligt 5 kap 2 § PBL. Nykvarns kommun har underlåtit att redogöra för 
ovanstående i samrådshandlingarna. 

Vi förbehåller oss rätten att komplettera och addera synpunkter i förhållande till detta yttrande. 

Kommunens kommentar:
Då marköverföring i form av kommunalt köp av fastigheten Hökmossen 1:17 idag inte bedöms 
aktuellt samt att föroreningar identifieras inom fastigheten som försvårar allmänt nyttjande avbryts 
planläggningen av denna fastighet. Då frågan om allmänning på platsen kan återkomma i framtiden 
har kommunen även valt att lyfta ur det område genom vilken passage till den tidigare avsedda 
allmänna platsen behöver ske. Det innebär att planarbetet även avbryts för Hökmossen 1:53 och 
1:63-1:65. 

12. Fastighetsägare, dödsbo - äger andel 1/3 i Hökmossen 1:17 - via 
ombud

Kort bakgrund
På fastighetens nord-östra del (Sågverksudden) finns sedan mycket lång tid tillbaka lada/förråd och 
ett bostadshus (Bostadshuset), som alltsedan 1960-talet (d.v.s. alltsedan sågverket lagts ned) tjänat 
såsom fritidshus. Nuvarande hyresgäst använder, liksom de allra flesta före honom, fritidshuset året 
runt. Bostadshuset, ladan och den omgivande marken är synnerligen välskötta och representerar 
betydande värden för Dödsboet. 

På Fastigheten finns också sedan lång tid anlagda, och vidmakthållna, vägar för transporter till och 
från byggnaderna på Sågverksudden. 

I det föreliggande planförslaget har huvuddelen av Fastigheten, däribland Sågverksudden, 
planlagts såsom allmän plats med kommunen såsom huvudman. Användningen har angivits såsom 
[NATUR]. 

Dödsboets synpunkter
Dödsboet motsätter sig, att Sågverksudden, framförallt den del där Bostadshuset ligger och 
hemfridszonen kring detta (Hemfridsområdet), planläggs såsom allmän plats. Hemfridszonen bör 
istället rätteligen planläggas såsom kvartersmark. 

Det framgår av Boverkets allmänna råd om planbestämmelser för detaljplan (BVR) att 
användningen [NATUR] inte är avsedd för annan bebyggelse än mindre byggnader, som behövs för 
platsens skötsel och bruk. 

Samrådshandlingarna omnämner inte med ett ord den förenämnda bostaden, och än mindre går det 
att utläsa någon motivering för den tilltänkta planläggningen. 
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Det finns i samrådshandlingarna en svepande formulering om att ”Fastigheten har en viktig 
funktion som buffertzon mot nyckelbiotopen”. Det är förmodligen riktigt med avseende på 
Fastighetens södra del. Hemfridsområdet (som utgör en ringa del av Fastigheten och är belägen i 
dess norra del) torde emellertid helt sakna betydelse härutinnan. 

Ej heller torde rekreationsändamål motivera den avsedda planläggningen. Lejonparten av 
Fastigheten är redan idag (de facto) ett naturområde med god tillgänglighet för allmänheten till bl.a. 
Yngerns strand. 

Planbeskrivningen redovisat inte alls, i hithörande avseenden, hur planen avses genomföras eller de 
överväganden, som legat till grund för planens utformning med hänsyn till motstående intressen 
och planens konsekvenser. 

Den föreslagna planen är inte utformad med skälig hänsyn till befintliga bebyggelse-, äganderätts- 
och fastighetsförhållanden. I vart har inte, i hithörande avseenden, redovisats några som helst 
sådana överväganden. 

Dödsboet kan inte frigöra sig från misstanken, att tilltänka planläggningen, som skulle 
ge kommunen ovillkorlig rätt att lösa in området, inte har annat syfte än att göra det 
möjligt för kommunen att tillägna sig Hemfridsområdet och byggnaderna, och det utan att 
expropriationsrekvisiten (som enligt Dödsboets mening inte alls är uppfyllda), äganderätten, etc.  
kommer till prövning i den normala ordningen jml expropriationslagen och europarätten etc. Det är 
dödsboets uppfattning, att expropriationsfrågan först, och i särskild ordning, skall avgöras.   

Kommunens kommentar:
Kommunen är förstående för att marköverföring inte kan ske genom tvingande expropriation enligt 
de förutsättningar som föreligger utan överföringen skulle kräva en gemensamt överenskommet 
markköp. Kommunen finnar att förutsättningar för en sådan affär i dagsläget inte föreligger samt 
att det även tillstött påverkande faktorer med föroreningar som gör att marken idag inte är lämplig 
för allmänt nyttjande. Kommunen avser därmed avbryta planarbete för fastigheten Hökmossen 
1:17 samt kringliggande bostadsfastigheter. Skulle föroreningssituationen lösas fastighetsägarna 
gemensamt komma fram till hur fastigheten bör nyttjas kan fråga ställas till kommunen om fortsatt 
planläggning.

13. Fastighetsägare Hökmossen 1:28
1. Givna förutsättningar.
Från Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-04 §78:
• ”Detaljplanen är i enlighet med Översiktsplan 2014 (ÖP14) 1.”
•  ”Detaljplanen anses inte medföra betydande miljöpåverkan.”
Från Plan- och genomförandebeskrivningen för Hökmossen 2b (05_PGB2):
• ”Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande”.

2. Bostäder.
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I 05_PGB sid 5 finns följande text: ”I gällande översiktsplan (antagen den 18 juli 2014/ 
aktualitetsförklarad den 17 september 2015) står på sida 33 att Hökmossen ska få en 
bebyggelseutveckling i enlighet med framtaget planprogram”. Det i samrådshandlingarna 
inkluderade planprogrammet3 fastslår att ”För område 2 från Strömsborg och till Adolfsro skulle 
ytterligare ca 30 st fastigheter kunna planeras in […].”.
a. ÖP14 anger på sid 33: ”En planering av Hökmossen 2 pågår med cirka 40 bostäder varav 
hälften är villor och hälften mindre flerfamiljshus.” 
b. MKB_20114 utgår från en exploatering med en förtätning med ca 85 nya bostäder i etapp 
2 och 3. För etapp 2 handlar det om (se MKB avsnitt 4.1.1) ”ett 25-tal lägenheter i flerbostadshus 
och ca 40 enbostadshus.” dvs totalt ca 65 bostäder fördelade på Hökmossen 2a och 2b. Nu byggs 
det i Hökmossen 2a 42 bostäder i flerbostadshus, och 22 enbostadshus kan byggas.
c. Bostadsförsörjningsprogrammet5 från 2017, med fokus 2017-2021, kalkylerar med 90 
bostäder i Hökmossen 2 varav 40 i Hökmossen 2a och 50 i Hökmossen 2b.
d. Detaljplanen för Hökmossen 2b tillåter ”ett 30-tal enfamiljshus och ett antal 
flerbostadshus”. Antalet bostäder i flerbostadshusen anges inte. Man anger enbart maximalt tillåten 
bruttoarea (5600 m2) och verksamheter i flerbostadshusens bottenvåningar tillåts. I Hökmossen 2a 
genererar de tre flerbostadshusen 42 bostäder på en maximalt tillåten bruttoarea om 3000 m2. Med 
utgångspunkt från de siffrorna skulle ca 100 bostäder kunna byggas i Hökmossen 2b. 
Sammanlagt skulle Hökmossen 2 (2a+2b) kunna ge mer än 160 bostäder I tidigare handlingar 
(Planbeskrivning för etapp 26 och MKB_2011) var flerbostadshusen förlagda till den norra 
delen (dvs Hökmossen 2a). Nu planeras flerbostadshus också i Hökmossen 2b (även väster om 
vattendelaren).
e. Bostadsförsörjningsprogrammet har som mål att möjliggöra en årlig befolkningsökning 
på ca 1.8 %. I programmet (sid 4) konstateras: ”Om alla bostäder som finns med i 
Bostadsförsörjningsprogrammets projektplan byggs kommer den genomsnittliga årliga 
befolkningsökningen perioden 2017-2021 att ligga på drygt 4 %, vilket är betydligt högre än målet 
för bostadsförsörjningsprogrammet.” och ett par meningar senare: ”Kommunen har idag dålig 
planberedskap för att möta denna tillväxt med kommunal service.”

KOMMENTAR: Olika siffror figurerar med avseende på antalet bostäder. 05_PGB är oprecis 
trots att bostadsantalet har stor betydelse för boende, för planering av samhället i stort och för 
bedömningen av exploateringens miljöpåverkan. Bostadsförsörjningsprogrammet ger inte stöd 
för bostadsbyggande i Hökmossen 2b. Att då fullfölja en exploatering i en grön värdekärna och 
i ett Riksintresse för naturvård förefaller ogenomtänkt inte minst som sjön Yngern är en av de 
allra mest värdefulla vattenmiljöerna i Stockholms län. ”Ny bebyggelse samt nya anläggningar och 
verksamheter som påverkar en grön värdekärna ska undvikas” (RUFS 20108).

3. Gestaltning
Hökmossen 2b ger möjlighet till ca 70 bostäder i flerbostadshus. Följande formulering finns 
i samrådshandlingen 05_PGB: ”Det gestaltningsmässiga målet för området är att den lantliga 
karaktären ska behållas”. I samma dokument (sid 7) påpekas att ”Planerad exploatering kommer att 
förändra områdets lantliga karaktär till ett område med mer stadsmässig karaktär”.

KOMMENTAR: Sundsvik Strand (54 bostäder i 6 trevåningshus med bruttoarea 6x900 m2) 
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ger i viss mening stöd för den reflektionen. Målet för området skulle enkelt kunna nås om man 
anpassade antalet bostäder och husens utformning till den småskalighet som karaktäriserar 
den befintliga lantliga bebyggelsen i området. Flerbostadshusen skulle för övrigt placeras i den 
norra delen av Hökmossen 2, dvs i Hökmossen 2a (se Planbeskrivning för etapp 2, 2009 och 
MKB_2011). Slutsatsen måste bli att flerbostadshusen inte ska byggas i Hökmossen 2b. För övrigt 
är exploateringen totalt sett olämplig.

4. Vägar.
a. All trafik till/från Hökmossen 2 och 3 (och fastigheterna söder därom) går via 
Hökmossvägen.
b. Översiktsplanen 2014 påpekar att trafikfrågorna bör utredas. ”Möjligheten att skapa en 
sammankoppling mellan Hökmossvägen och Järnavägen […] bör utredas i en trafikplan.”
c. I planbeskrivningen för Hökmossen 2a (Planbeskrivning Hökmossen 2 (1:6 m.fl.) 2014-
05-139) finns följande text på sid 18: ”En sammankoppling mellan Hökmossen med Brokvarn 
ska utredas. Detta för att Nykvarns centrum ska kunna avlastas från trafik. Befintlig och planerad 
bebyggelse i området ger i dagsläget dock inte underlag för en sammankoppling av Hökmossen och 
Brokvarn. På längre sikt, då mer bebyggelse planeras kan en vägförbindelse vara aktuell.”
d. I 05_PGB (sid 11) står följande: ”Enligt översiktsplanen från 2014 ska möjligheten 
att binda samman Hökmossen med Brokvarn utredas, detta för att Nykvarns centrum och 
gatorna kring ortens skolor ska kunna avlastas från trafik. Aktuellt planområde med planerad 
[HUVUDGATA] möjliggör en framtida koppling till Brokvarn.”
e. MKB_ÖP10 anger (sid 48): ”Enligt utvecklingsplanerna för området finns även tankar 
kring att förbinda Hökmossen med Brokvarn med en vägförbindelse. Denna typ av utveckling 
riskerar att medföra större negativa konsekvenser för de ekologiska sambanden då ett större 
våtmarksområde av klass 3 riskerar att avvattnas och fragmenteras.”
f. I MKB_ÖP (sid 9) finns slutsatsen ”Väg mellan Hökmossen och Ladvreta ströks p.g.a. 
påverkan på sumpskog, fragmentering av naturområden och barriäreffekter.”

KOMMENTAR: Befintlig bebyggelse och bebyggelsen i Hökmossen 2a sägs sammantaget inte ge 
underlag för en sammankoppling av Hökmossen med Brokvarn. Nu är detaljplanen för Hökmossen 
2b ute för samråd och en ”vägledande” utredning saknas, detsamma tycks gälla för en trafikplan.

5. Miljöpåverkan
a. Kommunens ställningstagande: ”Inga naturvärden och eller miljökvalitetsnormer kommer 
att överskridas. (05_PGB, sid 4)

KOMMENTAR: Vilka naturvärden och normer avses och hur har det säkerställts att 
miljökvalitetsnormerna inte kommer att överskridas om Hökmossen 2b exploateras i enlighet med 
detaljplanen?

b. Grön värdekärna och Riksintresse för naturvård: ”MKB_ÖP (sid 41) anger att: ”Den 
långsiktiga, sammanlagda effekten av många mindre exploateringar bedöms vara det största 
hotet mot den regionala grönstrukturen. Samtidigt pekar ÖP på att intrånget i grönkilen ska 
behandlas i kommande miljöbedömningar av planerna samt att bebyggelsen i dessa områden 
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inte ska vara för tät och anpassas till befintliga värden. Riktlinjer för biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster föreskriver även att den regionala grönkilen ska bevaras i sammanhängande 
stråk. Konsekvenserna för den regionala kilen ses därför som små.” Det betyder att om man vid 
exploateringar inser och följer ovanstående blir konsekvenserna små. I 5_PGB (sid 5) står följande: 
”I översiktsplanen omnämns förutsättningar avseende Hökmossen, som innebär att området ligger 
inom Bornsjökilens värdekärna nära Yngern vilket innebär höga upplevelsevärden för de boende” 
Lite senare, men på samma sida i ÖP14 finns texten ”En planering av Hökmossen 2 pågår med 
cirka 40 bostäder varav hälften är villor och hälften mindre flerfamiljshus.”. Upplevelsevärdena 
är inte oberoende av antalet bostäder i området. Tvärtom kan en ökad belastning medföra att 
den biologiska mångfalden och de ekosystemtjänster som bidrar till upplevelsevärdena tar skada. 
MKB_2011 skriver: ”I och med ett ökat antal bostäder kommer fler människor att vistas i området 
vilket kan leda till störningar för befintligt djur- och växtliv.”

De höga upplevelsevärdena uppmärksammas i RUFS 2010 där man utvecklar tankegången (sid 
157): ”De gröna värdekärnorna ingår i de gröna kilarna och innehåller de allra högsta rekreations-, 
natur- och kulturmiljövärdena. De har ett stort utbud av upplevelse- och kulturmiljövärden samt 
en stor biologisk mångfald och variationsrikedom, som ger förutsättningar för fortplantning 
och spridning av djur och växter. Förhållningssätt: Ny bebyggelse samt nya anläggningar och 
verksamheter som påverkar en grön värdekärna ska undvikas.”

Yngern och delar av planområdet omfattas också av Riksintresse för naturvård. En stor del av 
de nya bostäderna planeras ligga inom området för Riksintresset för naturvård och väster om 
vattendelaren, med ett avstånd på 100 meter till Yngern. En del ligger också i direkt anslutning till 
alsumpskogen (nyckelbiotop). Totalt sett överskrider det planerade antalet nya bostäder det antal 
MKB:n (MKB_2011) och 07_Miljöbedömning11 (daterad 2007) utgår ifrån i sina analyser av den 
planerade utbyggnadens miljöpåverkan. Tilläggas kan att dessa bägge samrådshandlingar är rätt 
gamla och inte kan backas upp av annat än MKB_ÖP (från 2014). Miljöpolicy och miljöprogram 
saknas.

c. Nyckelbiotop (alsumpskog) 
”En sumpskog nära tätorten med nyckelbiotopstatus ligger i exploateringsområdet Hökmossen 
etapp 2. Sumpskogen angränsar Yngern och vattnet står i direkt kontakt vilket möjliggör leklokal 
för fisk om våren samt yngelkammare. I kraftledningsgatan som sträcker sig genom nyckelbiotopen 
når solen ner till ytvattnet vilket gynnar grodor som nu har sin leklokal om våren där.” (se sid 38-39 
i Grönstrukturplanen). 

MKB_2011 ger ytterligare information: ”Inga bostäder planeras i nyckelbiotopen men direkt norr 
och sydväst om nyckelbiotopen planeras bostäder och kvartersmark. Detta innebär att värdefulla 
områden med liknande karaktärer som nyckelbiotopen ianspråktas. För att bibehålla de värdefulla 
naturvärdena i buffertzonen och att skapa en så naturlig övergångszon som möjligt bör skogen 
i biotopens anslutning/buffertzon och inom kvartersmarken för bostäder vårdas. Byggnation 
bedöms som möjlig men med vissa restriktioner som t.ex. trädfällningsförbud, att eventuell fällning 
ska föregås av marklov samt restriktivitet vid gallring och röjning av sly för t.ex. ljusinsläpp till 
bostäderna. Vid byggnation bör hänsyn tas till sumpskogens hydrologi. Den hydrologiska balansen 
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får ej förändras.” 

Avverkning har redan skett ända inpå nyckelbiotopen vilket säger något om skyddet. En buffertzon 
på 10 meter från gräns mot biotopen har ansetts vara tillfyllest (se 05_PGB) vilket naturligtvis måste 
ifrågasättas. Antalet bostäder har ökat. Antalet torrperioder och värmeböljor förväntas enligt SMHI 
öka liksom nederbördsmängderna. En bredare buffrande zon behövs. Nyckelbiotopen (markerad 
som NATUR på plankartan13) ingår i planområdet. Likställer man nyckelbiotopen med andra 
markområden betecknade med NATUR?

d. Dagvatten 
Samrådshandlingarna inkluderar ett kort PM (från Marktema AB, 11_Dagvatten och VA 
Hökmossen 2011-02-14) som berör dagvatten och avloppshantering. I 05_PGB sägs att (sid 12-
13) ”Dagvattnet från bebyggelsen ska tas omhand inom egen fastighet. Dagvatten som lämnar 
fastigheten skall vara rent. Dagvatten från hårdgjorda ytor inom vägområdet kan tas om hand i 
öppna krossmagasin där vattnet leds bort i ledningar, dagvatten som släpps vidare ska vara rent.” 
Enligt MKB_2011 (sid 26) pågår arbetet med dagvattenfrågan fortfarande ”men hittills har arbetet 
visat att det tekniskt går att lösa dagvattenhanteringen med tanke på markhöjderna inom området. 
Frågan om juridiska och tekniska lösningar samt kombinationer av metoder för omhändertagande 
av dagvatten utreds vidare.” Finns denna utredning? En dagvattenplan ska enligt kommunens 
Vattenplan från 2017 tas fram. Dagvattenfrågan verkar vara ofullständigt utredd.

e. I MKB_ÖP (sid 29) skrivs ”Med väntade klimatförändringar, antas dagvattenflöden kunna 
förändras betydligt. Nederbördsmängderna väntas öka liksom antalet häftiga regn, med stora 
volymer inte minst vintertid.” Detta kommer att medföra helt nya krav på vattenhantering. Lokalt 
kan detta skapa problem, inte minst i områden nära känsliga sjöar och vattendrag.”

f. I Planbeskrivningen (Antagandehandling) för Hökmossen 2 (1:6 m.fl.) 2014-05-13 står 
att nyckelbiotopen och vattenområdet inte berör planområdet och man skriver (för Hökmossen 
2a): ”Till denna aktuella plan har kommunen inte ansett att miljökonsekvensbeskrivningen längre 
behövs då det aktuella planområdet reviderats och minskats så pass i omfång att miljöpåverkan 
blir lika eller mindre än dagens situation.” Detaljplanen för Hökmossen 2b, som inkluderar 
nyckelbiotopen och där byggnation ligger på sjösidan om vattendelaren, borde då rimligen behöva 
en aktuell MKB. MKB_2011 omfattar etapp 2 och 3 och utgår från en förtätning med 65 bostäder i 
etapp 2 (enfamiljsvillor och flerbostadshus) där flerbostadshusen avses ligga i norra delen av etapp 
2. Man framför (sid 10) att ”Bedömningen av miljökonsekvenser kommer främst att ske utifrån den 
tidshorisont då de planerade detaljplanerna beräknas vara fullt utbyggda, d.v.s. år 2014.”

6. Planprocessen
”Sedan 1 januari 2015 upprättas detaljplaner genom standardförfarande eller utökat planförfarande. 
I vissa fall förekommer även samordnat och begränsat förfarande[ ... ] Standardförfarande 
förutsätter att planförslaget är av begränsad betydelse, att förslaget är av mindre intresse för en 
bredare allmänhet, att ett genomförande inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan samt 
att förslaget är förenligt med översiktsplanen.,, {se kommunens hemsida under ”Planprocessen”) 
Denna detaljplan ”hanteras med normalt planförfarande” och en behovsbedömning ska 
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därför enligt PBL göras för att avgöra om förslaget kan antas påverka miljön så mycket att en 
miljökonsekvensbeskrivning behövs. 
På sid 4 i S_PGB skrivs: ”Länsstyrelsen gör likt kommunen bedömningen efter att upprättad MKB 
2010-10-14 och de åtgärder som vidtagits är tillräckliga för att planen inte skall anses medföra 
betydande miljöpåverkan 2015-01-15. Vilka vidtagna åtgärder åsyftas? 
Etapp 2 delades upp och uppdelningen medförde att planområdet för etapp 2 reviderades så att 
marken för sågverksamheten, nyckelbiotopen och vattenområdet inte kom att beröra Hökmossen 
2a {se sid 5 Planbeskrivning Hökmossen 2 (1:6 m.fl.) 2014-05-13). Dessa områden ligger nu inom 
planområdet för Hökmossen 2b. MKB_2011 utgår från en exploatering med en förtätning med ca 
85 nya bostäder i etapp 2 och 3. För etapp 2 handlar det om {se avsnitt 4.1.1) ”ett 25-tal lägenheter 
i flerbostadshus och ca 40 enbostadshus.” Hökmossen 2a kan leverera 64 bostäder varav 42 i 
flerbostadshus. 
Hur kommer man fram till att detaljplanen för Hökmossen 2b inte medför betydande 
miljöpåverkan? Hökmossen 2b ger utrymme för ca 100 bostäder varav en del ligger på sjösidan om 
vattendelaren och en del i anslutning till nyckelbiotopen.

SAMMANFATTNING: Exploateringen, som ligger i en grön värdekärna, i ett Riksintresse för 
naturvård och intill Yngern, är vare sig motiverad eller lämplig. Den står i motsatsförhållande 
till en hållbar samhällsutveckling. Vi anser att den föreslagna exploateringen i Hökmossen 2b 
inte ska genomföras. Antalet bostäder i detaljplanen överskrider det som anges i både ÖP 2014 
(40 st i etapp 2) och det för en månad sedan antagna bostadsförsörjningsprogrammet (40 st i 
Hökmossen 2a och 50 st i 2b). Det överskrider också det antal som MKB_2011 utgår från (65 st 
för etapp 2) i analyserna av exploateringens miljöpåverkan. Samhällsnyttan är inte klarlagd och 
exploateringen förutsätter en vägförbindelse mellan Hökmossen och Brokvarn vilket MK_ÖP 
utesluter av miljöskäl. En stor del av bebyggelsen i planområdet ligger på sjösidan om vattendelaren 
och i direkt anslutning till en nyckelbiotop. Det är inte visat att negativa miljöeffekter på Yngern 
och nyckelbiotopen kan uteslutas. Områdets karaktär blir också förändrat på ett oönskat sätt och 
beskrivs som ”mer stadsmässig” vilket står i strid med målsättningen för områdets gestaltning. 
Utredande dokumentationen avseende vägdragningar och dagvattenhantering tycks saknas.

Kommunens kommentar:
2, 3 och delvis 6 - Kommunen bedömer att en mix mellan friliggande småhus och flerbostadshus 
är lämpligt likt tidigare projekt i Hökmossen 2. I jämförelse med samrådsförslaget har 
flerbostadsbebyggelsen dock flyttas från läget intill den befintliga bebyggelsestrukuren längs 
Hökmossvägen till en mer central placering vid sidan av den nya eventuella gatulänken mot 
Ladvreta/Brokvarn. Kvartersmarken söderut har nu enbart syfte att möjliggöra med friliggande 
enbostadshus med minsta fastighetsstorlek 1500 kvm för att smälta in bättre med befintlig 
bebyggelse. Krav ställs på färgsättning och material.

Antalet bostäder som anges i ÖP och bostadsförsörjningsprogram är uppskattningar, 
vid den nu pågående lämplighetsbedömningen kan siffran ändras upp eller ner. 
Bostadsförsörjningsprogrammet är ingen statisk produkt utan är levande beroende av behov av 
intentioner med planering. 
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4 - Parallellt med detaljplanens framtagande pågår ett planprogramarbete (Hökmossen -Ladvreta) 
som behandlar länkningens sträckning och förutsättningar (bl.a. naturvpåverkan), kommunen 
har i  dagsläget inte funnit något absolut hinder även om anläggandet blir komplicerat och 
förmodligen kostsamt. I detaljplanen skall anslutning mot Torvmossvägen möjliggöras för den ev. 
framtida länkningen. Kommunen har inte möjlighet att villkora planens genomförande med grund 
i anläggningar som skall säkerställas av kommunen själva, däremot kan det bli tal om att skjuta 
genomförandetiden för viss del av bebyggelsen för att kommunen skall hinna med att bygga vägen 
innan bebyggelse är möjlig.

5- Kommunen har i samverkan med länsstyrelsen funnit att detaljplanen inte kan antas innebära 
betydande påverkan. Som bakgrund till detta ligger bedömd påverkan och hänsynstagande till 
tidigare identifierade naturvärden, ex nyckelbiotop, riksintresse Yngern, samt uppgifter från 
inventeringar och utredningar. Mycket handlar om att ta hand om dagvatten på rätt sätt och att 
erbjuda passager på rätt ställen. En ny dagvattenutredning har producerats med anledning av 
ändrade markförutsättningar. 

6- Påverkan naturvärden och vattenkvalitet är något som behöver hanteras i planarbetet oavsett 
behov av MKB. Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn att det sker på rätt sätt och de har samsyn med 
kommunen om behov av MBK enligt samrådsyttrande. Kommunen behöver dock säkerställa främst 
dagvattenhantering.

14. Fastighetsägare, Hökmossen 1:53
En översiktsplan är en avsiktsförklaring och ska visa vägen till en gemensam framtida utveckling. 
Arbetet med en översiktsplan sker i flera steg med medborgarinflytande vilket bör leda till att 
medborgarna kan följa utvecklingen mot detaljplaner och vidare byggnationer m.m. utan större 
invändningar vilket stöds av kommunens uttalade mål: ”Målet bör vara att ingen nyplanerad miljö 
i Nykvarn ska ha ett negativt upplevelsevärde” som finns att läsa i den beslutade översiktsplanen 
2014 aktualiseraf  från 2015-09-17. Därför är det av största vikt att beslutade detaljplaner beaktar 
såväl nuvarande som framtida boendes intressen och väger dem mot exploatörernas intressen. 
Med denna utgångspunkt anser vi att den föreslagna planen ska ändras enligt följande:
1. Detaljplan:
• Inledningsvis uppfattar vi att denna detaljplan inkluderar ett antal förändringar i den redan 
antagna detaljplanen Hökmossen 2a (laga kraft 2015-03-13). Det hade underlättat förståelsen om 
den redan antagna detaljplanen och genomförda byggnationer hade inkluderats i kartan för 2b.
• Den byggnad som är markerad som kontor ligger inom den redan antagna och i laga 
kraftträdda detaljplan 2a (fastigheten 1:8, Nykvarns kommun).
• Norr om ”kontoret” är det ritat en väg med vändplan som ligger på området som täcks av 
detaljplan 2a. Vändplanen ser ut att vara inritad på den beslutade detaljplanen 2a, medan vägen ser 
ut att vara tillagd i 2b. Innebär detta en förändring i redan gällande detaljplan 2a på punkterna ovan?
2. Naturintressen: Vi har i god medborgaranda försökt läsa på i de dokument som ligger 
som underlag för detaljplanearbetet vid Hökmossen. Det verkar som om kommunen hänvisar 
flera olika miljökonsekvensbeskrivningar, vilket gör det onödigt svårt att dra slutsatser inom 
detta viktiga område, vilket är olyckligt. Dock kan vi konstatera att det både ur medborgar- och 
vildadjurpespektiv finns för få och för svårframkomliga möjligheter att i praktiken kunna röra sig 
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mellan och i området p.g.a. tomters och byggnaders placering. Detta gäller främst mot Hökmossen, 
men framkomlighetsfrågan bör även beaktas i framtida planer. Det är viktigt att detta säkerställs på 
plats både på planeringsstadiet och vidare för att säkerställa utfallet under och efter byggnation.
3. Trafik: För att ytterligare förbättra trafiksäkerheten och förbättra redan befintliga bostäders 
trafikmiljö föreslås följande ändringar:
• Gångväg mellan infarten till 1:66 och nuvarande uppfart till 1:71; 1:72.
• Gångväg öster om vår fastighet, 1:53.

Kommunens kommentar:
1 - I samrådsförslaget var tanken att ”vända” trafiklösningen så att infart till Hökmossen 1:71 och 
1:72 skedde söderifrån. I det förslag som presenteras i granskningen har kommunen ändrat sig 
och föreslår istället att den ursprungliga vägen som ansluter vid Hökmossen 1:71 förlängs ner mot 
befintliga Hökmossvägen och försörjer Hökmossen 1:67, 1:53 samt 1:63 med tillfart. Däremot 
stängs Hökmossvägen för att enbart tillåta gång- och cykeltrafik de delar som markeras med gång 
och cykel. Kontorbyggnaden utgår och utgör enbart Naturmark. 

2 - Kommunen har förståelse för att de olika etappindelningarna och uppdelningar av planområden 
innebär otydligheter. Kommunen anser dock att det liggande förslaget innebär en påverkan på 
naturlivet men att denna inte är betydande med tanke på de natursläpp som föreslås.  

3 - Som kommunen  tolkar frågan så sammanfaller det med föreslagna förändringar. 

15. Fastighetsägare Hökmossen 1:68
Vi anser att områdets gamla karaktär av landsbygd förändras radikalt med höga flerfamiljshus 
(byggnads höjd 9m). Det skulle passa bättre med enskilda bostadshus med låg byggnadshöjd, gärna 
på stora tomter.

Kommunens kommentar:
Föreslagen bebyggelsestruktur har ändrats så att de områden som föreslås för ny bebyggelse intill 
nuvarande bebyggelse vid Hökmossvägen, med ett undantag för parhus, nu avses utgöra enbart 
friliggande enbostadshus på minst 1500 kvm stora fastigheter vilket är något mindre än befintliga 
men ändå större än normala villatomter inom tätorten. Den tyngre, högre bebyggelse har flyttats 
längre upp mot mossen och den tilltänkta länken mot Ladvreta/Brokvarn.

16. Fastighetsägare Hökmossen 1:69 
Borde inte hela vägen mellan fastighet 1:67 och 1:66 övergå till gång och cykelväg för att minska 
risken för miljöpåverkan på sjön Yngern enligt er ritning behålls en stor del som lokalgata.
I samrådshandlingen står det under rubrik 6 stycke 12 ….” Då befintlig körväg i huvudsak övergår 
till gång och cykelväg i den nya detaljplanen” … (saknar detta i bildredovisning)
• I tidigare godkänd detaljplan var en lokalgata inritad vid fastighet 1:72 och 1:71 varför är 
denna väg ej utförd i dagsläget?
• I det nya förslaget så är det redovisat flerfamiljshus med en byggnadshöjd på 9,0 meter 
vi tycker att denna bebyggelse avviker kraftigt från den lantliga bebyggelsen som finns i dag och 
således därför inte alls passar in i den omgivande miljön.



SAMRÅDSREDOGÖRELSE
2020-11-23
Detaljplan förHökmossen 2b
Nykvarns kommun

21

Kommunens kommentar:
I granskningsförslaget har ändringar utförts så att fastigheterna Hökmossen 1:63, 1:53 och 1:67 
ansluter mot Torvmossvägen genom att den väg som i detaljplan 2a var tänkt att avslutas med 
vändyta nu förlängs ner mot vattnet (befintlig Hökmossvägen). Från denna tänkta anslutningen 
övergår nuvarande Hökmossvägen till att utgöra gång- och cykelväg upp till infart för Hökmossen 
1:66. 
 
Det föreslås även ske en avstängning och anläggande av vändyta norr om Hökmossen 1:68, och 
att det brantaste partiet på vägen utgör gång och cykel ner till befintlig vändyta. Detta medför 
att fastigheterna Hökmossen 1:71 och 1:72 inte tillför olämplig trafikering. Det huvudsakliga 
trafikflödet skall gå längs Torvmossvägen i så hög grad som möjligt.

Föreslagen bebyggelsestruktur har ändrats så att de områden som föreslås för ny bebyggelse intill 
nuvarande bebyggelse vid Hökmossvägen, med ett undantag för parhus, nu avses utgöra enbart 
friliggande enbostadshus på minst 1500 kvm stora fastigheter vilket är något mindre än befintliga 
men ändå större än normala villatomter inom tätorten. Den tyngre, högre bebyggelse har flyttats 
längre upp mot mossen och den tilltänkta länken mot Ladvreta/Brokvarn.

17. Fastighetsägare Hökmossen 1:63
Vi köpte tomt på 1:17 och byggde vårt hus för nästan 10 år sedan, 15 meter ifrån Yngens strand.  
Här har vi bott, ett med naturen och ett mycket rikt fågelliv. Samma måsar och and par kommer år 
efter år och lägger sina ägg på och vid vår tomt. 
Nu känner vi oro inför den stora etableringen på och runtom 1:17 och hoppas att Nykvarns 
kommun tar hänsyn till oss som sedan länge bor där. Vi är rädda att det blir fullt med folk på 1:17 
som kommer att inkräkta på vår hemfridszon. 
Vi har förstått att kommunen vill göra 1:17 till naturmark! Vad skulle det innebära för oss? Det vi 
är oroliga för är att 1:17 blir en badplats, grill plats och tillhåll för ungdomar nattetid och att vår 
hemfridszon kommer att störas rejält.  
Därför skulle vi önska att den nordvästra delen av 1:17 förblir privat mark som i dag och att det är 
allemansrätten som fortsättningsvis kommer att gälla. 
Det är viktigt att kommunen bygger ut och förbättrar dagens badplats så att man väljer att gå ditt 
för att bada, leka och umgås. 
Vi är inte emot att det kommer att byggas många fler hus på Hökmossen 2B men vi ifrågasätter 
varför man planerar att bygga flera stora flerfamiljshus. Detta gör att området kommer att växa för 
fort och den lantliga idyllen kommer att försvinna. 
Vi vill ha fortsatt information och möjlighet att påverka detaljplanen och utvecklingen vid 1:17 och 
Hökmossen 28.

Kommunens kommentar:
På grund av identifierade föroreningar på Hökmossen 1:17 avbryts planering av tidigare 
sågverksområdet samt de fastigheter som ligger intill och som skulle påverkas av den allmänna plats 
kommunen tidigare föreslagit på udden. Förfrågan om planläggning kar återupptas när sanering har 
utförts. Fastigheter Hökmossen 1:17, 1:53, 1:63-65 utgår därför ur planområde.
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Inslaget med flerbostadshus flyttas längre norrut mot den tänkta gatulänken mot Ladvreta/
Brokvarn.

18. Fastighetsägare Hökmossen 1:55
Enligt plankarta från 2014-05-13 följer vägen till bland annat farfars område den nuvarande 
dragningen efter sjön.  
Det nya bostadsområdet vid Hökmossen är en lokalgata vilket medför att trafiken till fastigheterna 
är begränsad, och att trafikstörningar av tung trafik blir i det närmaste obefintlig. Risken för att barn 
som leker och rör sig i området ska råka ut för en olycka minskar betydligt. 
I den nya detaljplanen ska lokalgatan omvandlas till en genomfartsgata.  
Det skulle orsaka kraftigt ökad trafik och det medför risker och störningar för boende i 
villaområdet, även om det finns gång och cykelbana.  
Barn förstår inte alltid hur de ska bete sig i trafiken och det är en stor riskfaktor, som måste 
begränsas så mycket det går. 
I övriga Nykvarns villaområden har genomfartsvägar i det närmaste stoppats med tanke på risker 
och störningar för de boende. Varför ska denna kloka policy ändras? 
Det finns utrymme att bredda den befintliga vägen efter sjön och anlägga en gång och cykelväg 
samt sätta ett räcke efter vägkanten. 
Man måste väga in störningsproblemen och skaderisken i villaområdet mot en eventuell bilolycka 
efter befintlig väg. 
Om Nykvarns kommun anser att Yngern är så skyddsvärd så borde frågan om bensinmotorer i sjön 
aktualiseras, då risken för bränsleläckage finns.

Kommunens kommentar:
Den gatustandard som anlagts i befintligt område och som avses utföras i Hökmossen 2b följer 
den standard kommunens gatuenhet krävt med beaktande av den trafik som bedöms tillkomma 
i området och utgör därmed huvudgator vilket har en bredare sektion är lokalgator. Kommunen 
anser att skydd av Yngerns naturvärden är betydelsefullt. 

Kommunen inser dock att trafikeringen på Hökmossvägen längre in mot tätorten inte är 
tillfredsställande och har därav ambitioner att anlägga en ny tillfart via Ladvreta/Brokvarn.

19. Fastighetsägare Hökmossen 1:71
I samband med exploateringsplan Hökmossen 2a upptäcktes det, att det skulle byggas en vändplan 
utanför vår infart till fastigheten som skulle hamnade ca 1-1,5 meter upp i luften samt att den 
avslutades mitt i vår infart till fastigheten. 
Det beslutades att man tog bort den delen som berörde, hur vi skulle nå vår fastighet samt ev. 
vändplan i anslutning till detta. 
Vi fick behålla vår väganslutning via Hökinossvägen och infart i befintligt skick och skjuta fram 
beslut till exploateringsplan 2b. 
frågor: 
Hur är det tänkt att vi ska nå vår fastighet med bil? Vi önskar ha kvar vår infart via Hökmossvägen. 
Hur är det tänkt med vändplan, måste den verkligen finnas eller kan sopbilen backa upp som de gör 
idag?
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Kommunens kommentar:
I det liggande förslaget har vägen anslutits ner mot Hökmossvägen intill strandområdet, behov av 
vändplatsen utgår därmed. Den befintliga Hökmossvägen kommer dock stängas inom två sträckor 
och enbart möjliggöra gång- och cykeltrafik. Det innebär att gatan som går förbi er även kommer 
att tillförse Hökmossen 1:67,1:53 och 1:63 med tillfart. Vägen stängs vid Hökmossen 1:53  och 
1:66. Se bild, röd sträckning är ny gatusträckning, gröna sträckningar stängs för biltrafik.

 

20. Hökmossens samfällighet
Hökmossens samfällighetsförening administrerar Enligt Anläggningsbeslut” från 1996-01-17 ca 6,7 
km grusväg med sträckning från Hökmossen till Alphyddan (Bysta 33), samt Lövnäsberg.
83 fastigheter finns längs sträckan varav merparten finns på sträckan Hökmossen till övre/nedre 
Farfars.
Vägen belastas numera onaturligt mycket för den standard som vägen skall hålla, pga. den 
förtätning av fastigheter som skett längs början av vägen. Detta pga. upprustning av va nätet m.m. 
med ökad permanentboende som följd. 

Den planering som nu sker enligt Hökmossen 2B, måste ta hänsyn till vägens standard. 
Samfälligheten vill inte ha ytterligare fastigheter anslutna till vägen såvida inte exploatören tar på 
sig att höja standarden till gängse nivå som gäller i övrigt för området på nya Hökmossen. Om ny 
förrättning krävs av Lantmäteriet faller detta på exploatören att administrera och bekosta denna, 
samt eventuella inträdeskostnader i samfälligheten.

Samfälligheten är även emot den planerade dragning av vägens utfart mot Nykvarn som innebär att 
man leder trafiken igenom den pågående nybyggda etappen Hökmossen.
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Tung trafik som tidvis är mycket frekvent av timmerbilar och andra tunga transporter anser vi 
är helt förkastligt att leda genom ett villaområde där lekande barn och trånga passager utgör en 
stor risk för olyckor. Nuvarande sträckning är att föredra eftersom trafiken berör betydligt färre 
fastigheter. Först när kommunen kan besluta om alternativ som leder trafiken från Adolfsro- 
området mot Brokvarn kan alternativ diskuteras. Nuvarande vägsträckning bör kompletteras med 
gång och cykelväg. Vi emotser snar återkoppling samt bekräftelse av diarieföring av denna skrivelse.

Kommunens kommentar:
I och med att detaljplanen vinner laga kraft träder kommunens huvudmannaskap in för allmänna 
vägar, anläggningsbeslutet behöver omprövas så att sträckningen inom planområdet utgår från 
samfällighetens driftsansvar. I samband med anläggande säkerställs vägstandard för gator i 
planområdet. Kommunen ansvarar för att ansöka om fastighetsbildning och inlösen av samfälld 
mark, exploatören finansierar via exploateringsavtal.

Kommunens ambition är att möjliggöra en ytterligare anslutning mot Ladvreta/Brokvarn men vill 
även nämna att den vägstandard som planeras i området skall kunna fungera för även tunga fordon 
i lämplig mängd.

Samhällsbyggnadskontoret  
Plan- och projektavdelningen

 
 

 
 

Anders Jonsson     Martin Mansell

Planhandläggare     Plan- och projektchef


	Samrådsredogörelse
	Dokumentrubrik
	Inledning
	Samrådsskedet
	Sammanfattning
	Ändringar efter samråd
	Inkomna synpunkter
	Inkomna skrivelser med erinran
	 
	Statliga myndigheter och verk
	Kommunala remissinstanser 
	Verksamheter, föreningar och organisationer
	Fastighetsägare, samfälligheter och övriga intressenter




