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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 2021-05-11 och 2021-06-08. 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 riksintresset och 
påverkan på järnvägen, miljökvalitetsnormer för vatten i recipienter, buller, markförore-
ningar, fastighetsstorlek och risk för olyckor med hänsyn till järnvägen. 

Totalt har 17 yttranden inkommit under samrådet. Samtliga yttranden finns att tillgå i sin 
helhet hos Nykvarns kommuns kansliavdelning, kommun@nykvarn.se

Efter samrådet har bland annat följande ändringar gjorts i planhand-
lingarna:
• Antal planerade bostäder har minskats 

• Plankartan har justerats

• Utredningarna för dagvatten, buller, trafik, geotekink och risk för olyckor har revide-
rats med hänsyn till inkomna synpunkter

• En arkeologisk utredning har tagits fram 

• Den miljötekniska markundersökningen för bostadsområdet har kompletterats 

• En efterbehandlingsplan för tippområdet har tagits fram 

• Ett gestaltningsförslag med inriktning på landskapet har tagits fram för den planera-
de naturparken (tippen)



Inkomna synpunkter

Med erinran
Statliga myndigheter och verk  
1. Länsstyrelsen        2021-06-30
2. Lantmäteriet       2021-05-08
3. Trafikverket        2021-06-08

Regionala organ
1. Trafikförvaltningen Region Stockholm    2021-06-15

Kommunala remissinstanser
1. Bygg- och Miljönämnden, Nykvarns kommun   2021-06-08

2. Utbildningsnämnden, Nykvarnskommun                                         2021-09-07

Ledningsägare
1. Telge Nät AB                    2021-06-08

Organisationer, föreningar och företag
1. Södertörns brandförsvarsförbund     2021-05-17

2. PostNord                                       2021-05-26

Sakägare och privatpersoner 
1. Privatperson 1                                              2021-05-21

2. Privatpersoner 2                                            2021-05-30

3. Privatperson 3                                             2021-05-31

4. Privatpersoner 4                                             2021-06-03

5. Privatperson 5                                            2021-06-06

6. Privatpersoner 6                                            2021-06-07

7. Privatpersoner 7                                            2021-06-08

Utan erinran
1. Vattenfall Eldistribution AB      2021-05-11 

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

Samrådsyttrande  
inkom
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Statliga myndigheter och verk
1. Länsstyrelsen
Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen bedömer utifrån ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL att planförslaget 
behöver bearbetas vad gäller frågor som rör riksintresse för kommunikationer, miljökva-
litetsnormer för vatten, hälsa och säkerhet.

Till nästa skede behöver kommunen visa att:

• Ett nytt ett nybebyggelsefritt avstånd till Svealandsbanan som utgör riksintresse för 
kommunikationer kan klaras,

• planförslaget inte äventyrar miljökvalitetsnormer för vatten,

• bullerriktvärden kan klaras och att även buller från idrottsplatser beaktats i planens 
utformning

• påträffade markföroreningarna inte innebär en risk för människors hälsa,

• de ämnen som hanteras i simhall och ishall inte innebär en risk,

• personintensiv verksamhet är förenlig med avstånd till Svealandsbanan,

• samhällsrisken är acceptabel utifrån närheten till Svelandsbanan,

• risker för ras och skred kan tas omhand och

• översvämningsrisker som uppstår både inom och utanför området av planförslaget 
kan tas omhand.

Eftersom en stor yta brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk anser Länsstyrelsen att 
det inte går att utesluta att detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
Lämpligheten bör därför prövas inom ramen för en miljöbedömning. Vi lämnar vidare 
rådgivande synpunkter kring naturmiljö, ljusstörningar från idrottsplats, fornlämningar, 
risker och formalia.

Ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL
Riksintresse för kommunikationer

Planområdet ligger nära Svealandsbanan som är utpekat riksintresse för kommunikatio-
ner. Riksintresseanspråket är ett markanspråk som omfattar spåranläggningen samt ett 
påverkansområde. Påverkansområdet innefattar bland annat ett säkerhets- och skydds-
avstånd för att möjliggöra säker drift respektive underhåll av anläggningen. Avstånden 
regleras bland annat av Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2008:1, men motiveras 
även som skyddsåtgärd i händelse av en olycka med farligt gods på järnvägsanläggningen. 
I plankartan behöver därför ett nybyggnadsfritt avstånd på minst 25 meter från spårmitt 
regleras.

Kommunens kommentar: 
Prickmark har förts in på plankartan för att säkerställa ett nybyggnadsfritt avstånd på 
minst 30 meter från järnvägen. 
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Miljökvalitetsnormer för vatten

Kommunen behöver i planhandlingarna visa att dagvattenhanteringen inte äventyrar 
möjligheterna att klara miljökvalitetsnormer för vatten.

Nuvarande dagvattenutredning (Norconsult, 2019) är framtagen för en större utbyggnad 
än vad planförslaget medger. Beräkningar och åtgärdsförslagen i dagvattenutredning-
en behöver baseras på aktuellt planförslag, för att det ska vara möjligt att bedöma om 
planförslaget är förenlig med MKN i mottagande vattenförekomster. Utgångspunkten ska 
vara ett recipientperspektiv, där bedömning ska göras av påverkan på både yt- och grund-
vattenförekomster utifrån en kvalitetsfaktornivå.

I planhandlingarna saknas information om förslagets eventuella påverkan på grundvat-
tenförekomsten Turingeåsen-Turinge, som planområdet delvis överlappar i öster. Det 
behöver av planhandlingarna framgå att dess status inte påverkas och vilka eventuella 
åtgärder som krävs. Nödvändiga åtgärder behöver om möjligt säkerställas på plankartan. 
För idrottsplatser med konstgräs kan det krävas en separat dagvattenhantering, eftersom 
dessa släpper ifrån sig mikroplaster och även kan vara en källa till andra föroreningar.

Eftersom det förekommer markföroreningar vid den före detta fabriken och vid tippen 
så behöver kommunen även redogöra för om dagvattenhanteringen behöver anpassas, 
för att säkerställa att förorenat dagvatten inte påverkar yt- eller grundvatten negativt.

Om planförslaget är beroende av dagvattenåtgärder utanför området behöver kommu-
nen visa på att dessa kan genomföras och om möjligt säkerställa dem så långt det är 
möjligt. 

Kommunens kommentar:
Efter samråd har dagvattenutredningen reviderats och planbeskrivningen uppdaterats i 
enlighet med det nya exploateringsförslaget och Länsstyrelsens övriga synpunkter. 

Hälsa och Säkerhet 
Buller 
Kommunen behöver ta fram bullerberäkningar som baseras på aktuellt planförslag och 
visa att bullerriktvärden kan klaras. Även bostäderna nära de föreslagna idrottsplatserna 
behöver bulleranpassas.

Det framgår av planbeskrivningen att bullerutredningen (Structor, 2018-12-14) utgått från 
ett tidigare förslag på bebyggelseutformning. Därtill anges i bullerutredningen att de bul-
lerberäkningar som gjorts för vägtrafiken bygger på schablonvärden. Länsstyrelsen anser 
att kommunen behöver anpassa och uppdatera bullerberäkningarna. Lägenheter som 
beräknas få högre ekvivalenta ljudnivåer än 60 dBA behöver regleras med planbestäm-
melser för att säkerställa att detaljplanen följer riktvärdena i förordningen (2015:216) 
om trafikbuller vid bostadsbyggnader. För några av bostäderna i nuvarande förslag visar 
bullerutredningen att det finns osäkerhet kring uppfyllnad av riktvärdena för uteplats på 
både gårdssidan och entrésidan. I planbeskrivningen skriver kommunen: ”för att upp-
fylla riktvärdena vid uteplats för buller från både spår- och vägtrafik behövs åtgärder”. 
Det framgår dock inte tydligt vilka åtgärder som behövs. Kommunen behöver visa hur 
riktvärdena ska klaras för de ytor som avsätts för uteplats och vid behov reglera åtgärder 
i plankartan.
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Detaljplanen möjliggör i övrigt en samlokalisering av idrottsplats, förskola och bostäder. 
Verksamhet på idrottsplatserna kan innebära bullerstörningar för omgivningen. Buller-
beräkningar för idrottsplats behöver beaktas i det fortsatta arbetet. Detaljplanen kan 
behöva att anpassas så att skärmning och lämplig utformning medges.

Kommunens kommentar:
Bullerutredningen har reviderats efter samråd utifrån det aktuella exploateringsförslaget 
och buller från idrottsplatsen har beaktas i bullerutredningen. Riktvärdet för trafikbuller 
vid bostadsfasad och uteplats uppfylls enligt de nya beräkningarna. Bullerutredningens 
slutsats och rekommendationer har arbetats in i planbeskrivningen. Planbestämmelser 
har förts in på plankartan för att reglera ett lämpligt avstånd mellan bostäder och övriga 
idrottsanläggningar med hänsyn till buller från dessa.

Markföroreningar 
I planbeskrivningen saknas kommunens egna bedömningar och ställningstaganden kring 
markens lämplighet med hänsyn till markföroreningarna och människors hälsa. Idag 
finns endast en återgivning av rekommendationer från utförda markundersökningar. Det 
behöver av planhandlingarna framgå vilka slutsatser kommunen gör utifrån resultatet av 
utredningarna och vilka åtgärder kommunen avser vidta för att platsen ska bli lämplig 
för föreslagen markanvändning. Det behöver även vara tydligt vilka åtgärdsnivåer som åt-
gärderna syftar till att klara. Undersökningar och eventuella åtgärder ska utföras i samråd 
med den lokala tillsynsmyndigheten.

Kommunens kommentar:
Den miljötekniska markundersökning för bostadsområdet har kompletterats i samråd 
med miljökontoret. En efterbehandlingsplan har tagits fram för tippområdet. Efterbe-
handlingsplanen har samråtts med Länsstyrelsen. Kommunens bedömning gällande 
markföroreningar inom planområdet har utvecklats i planbeskrivningen. 

Människors säkerhet och risk för olyckor
Tillkommande risker och verksamheter inom idrottsplatsen 

I planbeskrivningen anges att bland annat att simhall och ishall kan komma att bli 
aktuellt inom området med markanvändning idrottsplats. Båda dessa anläggningar kan 
komma att hantera farliga ämnen, vilka vid en olycka kan påverka personer i omgivning-
en. Såsom detaljplanen nu är utformad möjliggörs korta avstånd mellan bostadsbebyg-
gelse och ishall samt simhall. Detaljplanen möjliggör även att personintensiv verksamhet 
koncentreras till områdena närmast Svealandsbanan, såsom ishall, simhall, tennishall, 
vilket påverkar riskbilden för området. Av planhandlingarna behöver det därför framgå 
att samplaneringen av bostäder och idrottshallarna innebär acceptabla risknivåer och 
vilka eventuella riskreducerande skyddsåtgärder det kräver. 

Kommunens kommentar:
Den framtagna riskutredningen har kompletterats med hänsyn till det planerade idrotts-
området. Risker som är kopplade till en eventuell simhall och ishall har analyserats 
kvalitativt i utredningen. Riskutredningen har föreslagit en del åtgärder för att uppfylla 
en acceptabel risknivå. En av åtgärderna är att ett minsta avstånd om 50 meter ska hållas 
mellan eventuell ishall samt eventuell simhall och känslig bebyggelse, så som flerbo-
stadshus, skola/förskola och LSS-boende. De föreslagna skyddsåtgärder har säkerställts 
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med planbestämmelser i plankartan och planbeskrivningen har uppdaterats. 

Risker kopplade till Svealandsbanan

I samhällsriskberäkningar behöver hänsyn tas till alla de personer som kan drabbas av en 
olycka inom ett definierat analysområde. Riskutredningen (ÅF, 2019-01-30) tycks inte ha 
inkluderat personer som kommer att befinna sig inom idrottsplatsen. Det framgår dess-
utom inte för vilket analysområde samhällsriskberäkningar genomförts samt om, eller i 
vilken utsträckning befintlig bebyggelse har inkluderats i beräkningarna. Detta behöver 
förtydligas i planhandlingarna, så att det framgår att marken blir lämplig för föreslagen 
användning.

Kommunens kommentar:
Riskutredningen har reviderats efter samråd. I samhällsberäkningarna har hänsyn tagits 
till de personer som ska befinna sig inom idrottsplatsen. Utredningens slutsats och kom-
munens bedömningen har arbetats in i planbeskrivningen.

Risker för ras och skred

Delar av planområdet är av SGU utpekat som aktsamhetsområde för risker för ras och 
skred. I den geotekniska utredningen (Sweco, 2019-04-12) anges att stabiliteten bör kont-
rolleras när nivåsättning, placering och lastförhållanden för nya byggnader är fastslagna. 
Länsstyrelsen anser att kommunen ska klarlägga riskerna för ras och skred inom ramen 
för planläggningen, för att kunna bedöma markens lämplighet. Eventuella åtgärder för att 
förebygga olycka ska säkerställas med planbestämmelser på plankartan.

Kommunens kommentar:
Den geotekniska utredningen har reviderats efter samråd med hänsyn till inkomna 
synpunkter. Markstabilitet har kontrollerats i enlighet med de planerade markhöjderna. 
Resultat visar att erforderlig stabilitet uppnås. I övrigt är planområdet relativt plant och 
inga identifierade problem med stabiliteten föreligger.

Översvämningsrisk

Kommunen behöver i planhandlingarna tydliggöra att den översvämningsrisk som finns 
inom planområdet kan tas omhand. Kommunen behöver också visa att planförslaget inte 
medför risk för översvämning utanför planområdet och reglera nödvändiga åtgärder med 
planbestämmelser.

I dagvattenutredningen (Norconsult, 2019-04-05) framgår att det finns lågpunkter inom 
planområdet samt några diken som går igenom planområdet där vatten kan ansamlas. På 
aktuellt underlag går det inte att bedöma om området är lämpligt för sitt ändamål avse-
ende översvämningsrisker. Kommunen behöver ta fram en skyfallskartering och bedöma 
översvämningsriskerna i området vid skyfall. Skyfallskarteringen behöver ta hänsyn till 
framtida bebyggelse och höjdsättning och beakta innehållet i skriften Rekommendatio-
ner för hantering av översvämning till följd av skyfall i Fakta 2018:5.

Kommunen behöver planera framtida bebyggelse så att den inte tar skada vid ett kli-
matanpassat 100-årsregn. En omdaning av planområdet får inte medföra en ökning av 
översvämningsrisker för bebyggelse eller infrastruktur utanför planområdet, som t.ex. 
järnvägen söder om planområdet. Vidare behöver tekniska anläggningar som planeras 
nära dagvattendammar eller avrinningsvägar skyddas mot översvämningar. Eventuella 
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skyddsåtgärder och höjdsättning på gatorna behöver regleras i plankartan. Kommunen 
behöver även utreda och säkerställa räddningstjänstens framkomlighet inom planområ-
det i händelse av skyfall.

Diken som går igenom planområdet behöver regleras i plankartan, eventuellt med u-om-
råde om de ska kulverteras.

Kommunens kommentar:
Översvämningsrisken har beaktats i framtagen dagvattenutredning. Kommunen be-
dömer att ingen skyfallskartering behöver tas fram då dagvatten kommer att ledas vid 
skyfall via gator till den planerade dammen med omkringliggande naturmark. För att 
säkerställa detta har markens höjd och lägsta färdig golvnivå har reglerats på plankartan. 
Den föreslagna dagvattendammen samt befintliga och nya diken har säkerställts med 
planbestämmelser. En del av det föreslagna diket, som ligger inom det planerade idrotts-
området, har inte reglerats på plankartan för att ge kommunen flexibilitet med placering-
en för kommande idrottsanläggningar.

Dagvattenutredningen har kompletterats med exploateringens påverkan på järnvägen 
med hänsyn till översvämningsrisken.

Råd om tillämpning av 2 kap. PBL
Jordbruksmark

I planhandlingarna framgår det inte att planförslaget tar cirka 4 hektar brukningsvärd 
åkermark i anspråk. I år ligger det berörda området i träda, men sedan 2018 har spann-
mål odlats här. Kommunen har hänvisat till Länsstyrelsens åkermarksgradering där det 
anges att graderingen är klass 2. Detta är dock en fingervisning och en bedömning behö-
ver göras från fall till fall.

I 3 kap. 4 § 2 st. miljöbalken framgår att ”brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk 
för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga sam-
hällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfreds-
ställande sätt genom att annan mark tas i anspråk”. Kommunen bör därför utreda och 
redovisa i vilken utsträckning brukningsvärd jordbruksmark kommer att tas i anspråk i 
planförslaget och huruvida den brukningsvärda jordbruksmarken tas i anspråk för att till-
godose ett väsentligt samhällsintresse. Länsstyrelsen kan på aktuellt underlag inte se att 
något av det som planförslaget medger utgör samhällsviktig verksamhet. Kommunen bör 
därför göra en bedömning och utveckla en motivering kring att brukningsvärd jordbruk-
smark tas i anspråk i samrådshandlingarna. Kommunen bör också utifrån detta motivera 
valet av lokalisering.

Kommunens kommentar:
Jordbruksmarken som finns inom det planerade idrottsområdet är planlagd, enligt de 
gällande planerna, som industri och är taxerade som industrienhet. Jordbruksmarken 
som finns inom det planerade bostadsområdet är planlagd enligt den gällande detaljpla-
nen som bostäder och är taxerade som småhusenhet. Kommunen betraktar därför jord-
bruksmarken som ur jordbruksproduktion. Planbeskrivningen har förtydligats gällande 
berörd jordbruksmark. 
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Risker kopplade till Svealandsbanan

I beräkningar av risknivåer antas att inga transporter av explosiva ämnen (RID-S klass 1) 
förekommer på Svealandsbanan förbi planområdet. Eftersom alla typer av farligt gods 
tillåts transporteras på järnväg kan det inte uteslutas att sådana transporter kommer att 
ske. Vi anser att riskerna av ett mindre antal transporter av explosiva ämnen bör belysas, 
exempelvis genom en osäkerhetsanalys. Riskerna är framför allt relevanta för idrottsplat-
sen, där personer i stor utsträckning kommer att vistas inom det område där konsekven-
ser kan uppstå.

Kommunens kommentar:
Riskutredningen har reviderat efter samråd med hänsyn till synpunkten ovan. 

Naturmiljö

Kommunen bör i planförslaget ta större hänsyn till områdets naturvärden och värden för 
friluftsliv/rekreation.

Aspskogen i norra delen av planområdet utgör ett naturvärdesobjekt (N998-2014) enligt 
Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering. I undersökningen (sid. 4 och 6) framhålls att 
nämnda aspskog och övriga skogspartier inom planområdet bör bevaras även utifrån 
perspektivet friluftsliv och rekreation. Skogen är dock inte bevarad i planförslaget. I 
planbeskrivningen anges vidare att inga skyddsvärda träd finns inom området utifrån vad 
som framgår i Länsstyrelsens kartering av skyddsvärda trädmiljöer. Det behöver dock 
inte betyda att det inte finns några skyddsvärda träd, bara att vi saknar information om 
det.

Enligt planbeskrivningen finns vandringsleder m.m. (Oxvretens friluftsområde) i natur-
mark i den närmaste omgivningen norr och öster om planområdet. Planen ska enligt 
beskrivningen möjliggöra tillgång till friluftsområdet, men det framgår inte hur, vilket 
med fördel kan förtydligas i planhandlingarna. Om det inom planområdet finns befintli-
ga rekreations-/friluftsvärden kan det tydligare framgå hur dessa kommer att påverkas av 
planförslaget.

Kommunens kommentar:
En del av aspskogen som finns inom planområdet planeras som naturmark och en del 
planeras som bostäder. Den delen som planeras för bostäder är redan planlagd som bo-
städer enligt den gällande detaljplanen. Den nordvästra delen av planområdet (tippom-
rådet) föreslås planeras som park och natur och ska iordningställas till ett rekreations-
område för det nya bostadsområdet och kommunens invånare. Detaljplanen möjliggör 
för en passage (en naturremsa) väster om Furuborgskolan för att säkerställa tillgänglig-
heten till naturområden och motionsspåret norr om planområdet, vilket har förtydligats 
i planbeskrivningen. 

Ljusstörningar

I planförslaget ingår en utveckling av idrottsplatsen vid kvarteret Betongen, men omfatt-
ningen är oklar. Eftersom ljusstörningar är vanligt förekommande från idrottsplatser bör 
omfattningen förtydligas och kommunen beakta att idrottsplatser inte får förorsaka ljus- 
eller ljudstörning till befintlig eller kommande bebyggelse.
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Kommunens kommentar:
Planbestämmelser har förts in på plankartan för att reglera ett lämpligt avstånd mellan 
bostäder och övriga idrottsanläggningar med hänsyn till buller och ljusstörning från 
dessa. 

Rådgivning gällande planens genomförbarhet
Fornlämningar 

Länsstyrelsen bedömer att det kommer att krävas en arkeologisk utredning enligt 2 kap. 
11 § kulturmiljölagen (1988:950). Syftet med den arkeologiska utredningen är att fastställa 
om det finns okända fornlämningar inom de ännu oexploaterade områdena. Syftet är 
också att fastställa om bebyggelselämningen L2015:3526 och de fornlämningsliknande 
lämningarna L2015:4054 och L2015:4055 är att betrakta som fornlämningar. I utredning-
en behöver också platsen fastställas och eventuell påverkan av planförslaget framgå för 
fornlämningen L2015:3669 (stensättning) som ligger på gränsen norr om området.

För ingrepp inom och invid fornlämningar (även sådana som påträffas vid eventuell 
arkeologisk utredning) krävs tillstånd enligt 2 kap. 10 § kulturmiljölagen. Ett tillstånd kan 
vara förenat med krav på arkeologiska åtgärder som ombesörjs av Länsstyrelsen.

Tillståndsansökan och ansökan om arkeologisk utredning ska skickas till Länsstyrelsens 
enhet för investeringsstöd och kulturmiljö i god tid innan planerad start för arbetet.

Kommunens kommentar:
En arkeologisk utredning har tagits fram efter samråd. Utredningens slutsats och kom-
munens bedömning har arbetats in i planbeskrivningen.

Formaliafrågor
Planbestämmelser 

Kommunen har infört planbestämmelse om ändrad lovplikt för bl.a. Attefallshus. Kom-
munen bör se över om den bestämmelsen har rättslig verkan om den införs i detta områ-
de.

Undersökningshandlingen 

I kommunens undersökning om betydande miljöpåverkan anges att aspskogen i norra 
delen av planområdet som utgör ett naturvärdesobjekt (N998-2014) enligt Skogsstyrel-
sens nyckelbiotopsinventering omfattas av biotopskydd. Det stämmer inte.

Kommunens kommentar:
Husen inom planområdet är utformade och placerade med omsorg i enhetlig samman-
hängande struktur med en mindre uteplats på gårdssidan. Översiktsplanen anger att 
bebyggelsens utformning och gestaltning är viktigt att beakta vid ny bebyggelse. Kom-
munen bedömer att det är viktigt att ha en planbestämmelse om ändrad lovplikt för att 
bibehålla den önskade strukturen och utformningen utifrån det gestaltningsprogram 
som tagits fram. Övriga synpunkter har noterats.

Undersökning om betydande miljöpåverkan
Kommunen bedömer att förslaget inte kan antas medföra betydande påverkan på miljön. 
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Länsstyrelsen bedömer dock att betydande miljöpåverkan, inte går att utesluta eftersom 
planförslaget tar ca 4 hektar brukningsvärd jordbruksmark i anspråk. Kommunen bör 
därför genomföra en miljöbedömning för att utreda effekter och konsekvenser på främst 
jordbruksmarken samt belysa lokaliseringsalternativ för den föreslagna markanvänd-
ningen. Om en miljökonsekvensbeskrivningen tas fram ska samråd om avgränsning och 
omfattning hållas med Länsstyrelsen.

Kommunens kommentar:
Jordbruksmarken som finns inom det planerade idrottsområdet är planlagd, enligt de 
gällande planerna, som industri och är taxerade som industrienhet. Jordbruksmarken 
som finns inom det planerade bostadsområdet är planlagd enligt den gällande detaljpla-
nen som bostäder och är taxerade som småhusenhet. Kommunen betraktar därför jord-
bruksmarken som ur jordbruksproduktion. Planbeskrivningen har förtydligats gällande 
berörd jordbruksmark. 

2. Lantmäteriet
Plankarta och bestämmelser 
För bestämmelsen dxx, högst antal tillåtna fastigheter anges 4 kap. 18 § 1 st p. som lag-
stöd. Lantmäteriet förutsätter att det är plan- och bygglagen som avses för paragrafen. 
Paragrafens först stycke, som hänvisas till, anger att kommunen får bestämma största 
eller minsta fastighetsstorlek. Bestämmelsens utformning kan dock inte förstås som en 
reglering av fastighetsstorlek. Bestämmelsen har historiskt använts med stöd av 5 kap. 7 § 
1 st 12 p plan- och bygglagen (1987:10), men den lagen är numera upphävd och, kort fat-
tat, så saknar bestämmelsen idag lagstöd och kan därmed inte anses förenlig med 4 kap. 
18 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Kommunens möjligheter att reglera fastig-
hetsindelningen inom kvartersmark är att reglera fastighetsstorleken (4 kap. 18 § 1 st PBL) 
alternativt att direkt bestämma fastighetsindelningen (4 kap. 18 § 2 st 1 p PBL). Det finns 
förklaringar till att möjligheten att reglera antalet fastigheter inte längre är möjligt, bland 
annat på grund av att det kan ge upphov till en kapplöpningseffekt. 

Kommunens kommentar:
Planbestämmelsen har ändrats efter samråd. Planbestämmelsen ”d 0000” reglerar mins-
ta fastighetsstorlek.  

Planbeskrivning 
Det framgår inte av planbeskrivningen att inlösen av allmän plats för tidigare kvarter-
smark är en möjlig konsekvens av planförslaget. Lantmäteriet noterar förvisso att ett 
exploateringsavtal ska tecknas om markförvärv, men eftersom det i redovisningen av 
exploateringsavtalet inte framgår att denna fråga kommer inkluderas i avtalet (se även 
särskilt stycke om redovisningen av exploateringsavtal) samt att det inte finns några ga-
rantier för att avtalet kommer till stånd mm vill Lantmäteriet framföra följande. Inlösen 
av allmän plats är möjlig mot fastighetsägares vilja vilket enligt Lantmäteriet är en bety-
dande konsekvens av planförslaget som inte framgår av planbeskrivningen. Enligt 4 kap. 
33 § tredje stycket PBL ska sådant framgå av beskrivningen och planhandlingarna måste 
därför förtydligas i detta avseende.

I planbeskrivningen anges att ett exploateringsavtal ska tecknas i senare skede. Det 
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anges exempel på åtgärder som exploatören ska bekosta samt på något ytterligare ställe 
anges åtgärder som exploatören ska ansvara för. Enligt 5 kap. 13 § 3 st. PBL ska kommu-
nen, om avsikten är att ingå exploateringsavtal, redan i samrådsskedet redovisa avtalens 
huvudsakliga innehåll liksom konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs 
med stöd av ett eller flera sådana avtal i planbeskrivningen. Lantmäteriet konstaterar 
att lagstiftaren har avsett att exploatörens samtliga åtaganden ska redovisas på en över-
siktlig nivå, men bedömer att handlingarna i dess nuvarande skick inte uppfyller lagens 
krav på redovisning och därför behöver kompletteras. Eftersom redovisningen inte är så 
tydlig som krävs finns det inte någon möjlighet för Lantmäteriet att utföra sin lagstad-
gade uppgift att i samrådsskedet lämna råd i de fall avtalsinnehållet förefaller strida mot 
reglerna i 6 kap. 40-42 §§ PBL. Använd gärna handboken ”Lantmäterimyndighetens roll 
i planeringsprocessen, Handbok 5 kap. 15 och 22 a §§ PBL” som stöd ang. lagstiftningens 
krav när ni kompletterar planhandlingarna.  

Kommunens kommentar:
Planbeskrivning har utvecklat angående exploateringsavtalet. 

Delar av planen som bör förbättras
På s.34 i planbeskrivningen anges att ”gemensamhetsanläggningar har tillförts planen för 
att möjliggöra nyttjande och förvaltning av de gemensamma anläggningarna inom plan-
området”. Lantmäteriet vill påpeka att gemensamhetsanläggningar endast kan inrättas 
genom förrättning enligt anläggningslagen och således inte inrättas genom planförslagets 
eventuella laga kraftvinnande. Planförslaget, i dess nuvarande utformning, möjliggör för 
inrättande av gemensamhetsanläggningar, men i princip finns inget som tvingar fram just 
gemensamhetsanläggning för t.ex. tillgång till väg (servitut är förmodligen också möjligt). 
Om kommunen vill det, och anser det befogat, är det möjligt att med stöd av 4 kap. 18 § 2 
st 3-4 p PBL med bindande verkan reglera inrättande av gemensamhetsanläggningar.

Kommunens kommentar:
Synpunkterna har noterats.  

3. Trafikverket
Riksintresse
Svealandsbanan och väg E20 är av Trafikverket utpekade riksintressen för kommunika-
tioner 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-
ensområde. Planområdet är beläget mycket nära Svealandsbanan och vi vill därför upply-
sa om att Trafikverkets fastigheter inte får ska planläggas. Planområdets gränser behöver 
ses över så att kommunen kan säkerställa att kravet uppfylls. 

Kommunens kommentar:
Detaljplaneförslaget tar hänsyn till riskintresset och bedöms inte påverka Svealandsban-
nan negativt. Trafikverkets fastighet planläggs inte. 
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Avstånd till Trafikverkets anläggning
Trafikverket vill framhålla att 25 meter från järnvägen ska vara byggnadsfritt, vilket bör 
regleras i plankartan.

Kommunens kommentar:
Prickmark har förts in på plankartan för att säkerställa ett nybyggnadsfritt avstånd på 
minst 30 meter från järnvägen.

Trafikpåverkan på det statliga vägnät
Trafikverket har tagit del av Rapporten Trafikanalyser Nykvarn – Ny bebyggelse i Furu-
borg (2020). Trafikanalysen utgår från 2019+ nya exploateringar, vi ser dock att analysen 
bör belysa trafiksituationen som uppstår år 2040 för att vi ska kunna bedöma påverkan 
på berörda statliga vägar, korsningspunkter och trafikplatser. I analysen saknas ett reso-
nemang för vilken påverkan exploateringen har på trafikplats Nykvarns ramper. Vi gör 
bedömningen att alstrad trafik inte är tillräcklig för att orsaka något problem på E20 och 
dessa ramper, däremot är det svårt att bedöma påverkan på cirkulationsplatsen på väg 
509, ”D” i trafikanalysen. Det verkar uppstå köer i analyserande scenarion, vilket kan 
innebära att situationen försämras med ytterligare trafik. 

Med fördel kan trafiksituationen för 2040 redovisas både med och utan nyalstrad trafik 
från exploateringen, detta för att belysa i vilken grad trafikförhållandena påverkas av 
exploateringen. Analysen bör dessutom både fokusera på den dimensionerande timmen 
på förmiddagen men även resonera över trafikalstringen på eftermiddagen. En sådan re-
dovisning behöver inte nödvändigtvis utgå från dynamiska trafikmodeller utan kan också 
beräknas i verktyg som t.ex. CapCal.

Kommunens kommentar:
Trafikutredningen har uppdaterats efter samråd med hänsyn till synpunkten ovan. Enligt 
utredningen bedöms körerna öka något vid cirkulationsplatsen vid Södertäljevägen/Väg 
509/Skälbyvägen efter tillkommande trafik. Enligt kapacitetsberäkningar för prognosår 
2040 ökar belastningen i cirkulationsplatsens södra och västra anslutning vid tillkom-
mande trafik från exploateringen. Viss fördröjning och köbildning förekommer främst i 
den södra anslutningen under förmiddagens maxtimme men köerna kommer att avveck-
las. Under eftermiddagen förväntas inga betydande köbildningar uppstå i cirkulations-
platsen. 

Geoteknik 
Trafikverket har tagit del av PM Geoteknik (2019). I utredningen framgår det att det 
inom planområdet finns risk för både stabiliteten och sättningar, främst i området när-
mast järnvägen som till största delen utgörs av lera.

Trafikverket vill därför framhålla att vid alla typer av arbeten som ska utföras inom järn-
vägens influensområde, tex schaktning, sprängning eller andra markarbeten samt alla 
åtgärder som påverkar såväl grundvatten som dagvatten, är det mycket viktigt att säker-
ställa att järnvägsanläggningen inte riskerar att påverkas negativt.

I det fortsatta planarbetet behöver kommunen ta fram ett resonemang kring om explo-
ateringen kommer att påverka Trafikverkets anläggningar geotekniskt och i sådana fall 
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vilken påverkan åtgärderna kommer att ha.

Åtgärder som på något sätt kan komma att påverka järnvägsanläggningen kräver sam-
rådmed Trafikverket. Innan planens antagande kan ett så kallat bevakningsavtal behöva 
tecknas mellan Trafikverket och Nykvarns kommun. 

Kommunens kommentar:
Efter samråd har den geotekniska utredningen reviderats med hänsyn till den planerade 
höjdsättning av marken. Planerad nivåsättning förändrar inte förutsättningar för befint-
lig järnvägsbank söder om planområdet och bedöms således inte påverka stabilitet för 
järnvägen utifrån dagens läge. Kommunen är markägare till marken som ligger i direkt 
anslutning till järnvägen och all eventuella åtgärder vid järnvägen ska samrådas med 
Trafikverket. Kommunen kommer teckna ett bevakningsavtal med Trafikverket inför 
antagande. 

Dagvatten 
Trafikverket har tagit del av Dagvattenutredning Furuborg (2019). Utifrån skyfallsanpass-
ningen anser vi generellt att det föreslås bra lösningar kring dagvattenhantering genom 
fördröjning i damm, och att leda vattnet mot nordöst och österut, det vill säga bort från 
banområdet.

Vi anser dock att återkomsttiden för beräkningar måste utredas mer. I utredningen har 
man i första hand beskrivit ett 10-årsregn, samt vissa beräkningar för ett 30-årsregn. Med 
ett så stort område som ska exploateras längs järnvägen bör dock återkomsttid på minst 
ett 50-årsregn och även 100-årsregn finnas med.

En stor andel av marken inom planområdet längst med järnvägen är planerad att bli 
plana ytor på mark med dålig infiltration (lera). Vid större skyfall är risken stor för över-
svämning vilket ställer särskilda krav på att bortledning av vatten fungerar väl. Trafikver-
ket anser även att det finns risk för att den vall som finns mellan järnvägen och plan-
området påverkas vid skyfall. Påverkan vid kraftigare regn behöver utredas och vallen 
stabilitet behöver bli säkerställd.

Kommunens kommentar:
Dagvattenutredningen har uppdaterats efter samråd. För att utvärdera översvämnings-
risken av järnvägen vid ett 50-årsregn har verktyget Scalgo använts. Enligt Scalgo finns 
inga lågpunkter eller riskområden för översvämning längs med järnvägen. Förutsatt att 
maken även i framtiden kommer att lutas ut från banvallen och in i planområdet bedöms 
det inte finnas risk för översvämning av banvallen vid ett 50-årsregn. Marknivån kommer 
inte ändras vid järnvägen. 

Buller och vibrationer
Planområdet är utsatt för buller från Svealandsbanan. Vi har tagit del av bullerutredning-
en som har tagits fram av Structor (2018). I utredningen föreslås ett antal åtgärder för 
att samtliga bostäder och tillhörande uteplatser ska klara gränsvärdena som regleras i 
Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Trafikverket har noterat att 
de förslag på åtgärder för att klara bullernivåerna som framgår av bullerutredningen inte 
regleras i plankartan.
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Trafikverket anser att det är av stor vikt att samtliga bostäder klarar gränsvärdena som 
regleras i Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Eventuellt behov 
av bullerskyddsåtgärder ska dock inte innebära åtgärder inom järnvägsområdet.

Vad gäller vibrationer anser Trafikverket att riktvärdet på 0,4 mm/s vägd RMS ska tilläm-
pas vid nybyggnad av bostadsbebyggelse. Även stomljud bör beaktas. 

Kommunens kommentar:
Bullerutredningen har reviderats efter samråd utifrån det aktuella exploateringsförslaget 
och buller från idrottsplatsen har beaktas i bullerutredningen. Riktvärdet för trafikbuller 
vid bostadsfasad och uteplats uppfylls enligt de nya beräkningarna. Bullerutredningens 
slutsats och rekommendationer har arbetats in i planbeskrivningen.

Hinderfrihet inom luftfarten
Inom idrottsområdet finns ingen höjdbestämmelse för byggnaderna. 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. 

Kommunens kommentar:
Synpunkterna har noterats. Efter samråd har högsta totalhöjd begränsat till 18 meter 
inom det planerade idrottsområdet. 

Regionala organ
1. Trafikförvaltningen Region Stockholm
Planen innehåller en vändslinga för buss och ämnar möjliggöra för kollektivtrafikering 
av området. För att trafikering med buss ska vara möjlig, vill Region Stockholm betona 
vikten av (1) att utforma vändslingan och gaturummet till och från denna enligt trafikför-
valtningens Riktlinjer för Utformning av infrastruktur med hänsyn till busstrafik (RiBuss) 
och (2) genom tillskapandet av uppställningsplats möjliggöra för reglering av busstrafi-
ken. Observera att ett ska-krav i RiBuss innebär att det är en förutsättning för att trafik-
förvaltningen ska kunna tillhandahålla en attraktiv busstrafik. Om kraven inte tillgodoses 
finns en risk att sträckan inte trafikförsörjs.

Nykvarns kommun och trafikförvaltningen har fört dialog om trafikeringen av området 
genom att köra varannan tur som idag går till Bärvägen in i planområdet. Fortsatt dialog 
bör föras, dels om möjlighet att trafikera området och dels om tillkommande hållplats 
lokalisering och utformning, samt kring utformning av vändslingan.

Region Stockholm vill dock betona att något beslut inte finns om busstrafikering av 
området. Sådana beslut kommer i senare skede och är beroende områdets utformning, 
antalet färdigställda bostäder (se vidare i trafikförvaltningens Riktlinjer Planering av 
kollektivtrafik i Stockholms län), samt av de resurser som finns tillgängliga för kollektiv-
trafiken i hela regionen.



17/32

Region Stockholm vill också framhålla vikten av att gång- och cykelvägar från området 
till busshållplatser är attraktiva, trygga, gena och tillgängliga för alla. Detta är särskilt 
viktigt för att uppmuntra till hållbara transportsätt för de boende som har en längre väg 
till kollektivtrafiken. Planeringen behöver beakta hela-resan-perspektivet, det vill säga 
att kopplingarna mellan gång och cykel till kollektivtrafiken utformas effektiva och att 
exempelvis cykelparkeringar med ramlås finns tillgängliga där cyklister ska kunna byta 
till kollektivtrafiken.

Kommunens kommentar:
En fortsatt dialog mellan kommunen och Trafikförvaltningen kommer att fortgå. Planen 
tar hänsyn till trafikförvaltningens riktlinjer för utformning av infrastruktur med hänsyn 
till busstrafik (RiBuss). Planen möjliggör en hållbar och fungerande kollektivtrafik i och 
till området.

Kommunala remissinstanser 
1. Bygg- och miljönämnden 
Bygglovsavdelningen 
På plankartan har man har reglerat utökad lovplikt för ”attefall och friggebod”, detta är 
dock vad åtgärderna kallas i talspråk, förslagsvis kan man skriva ”Bygglov krävs även för 
bygglovsbefriad komplementbyggnad, bygglovsbefriad komplementbostad, bygglovsbe-
friad komplementbyggnad samt bygglovsbefriad inredning av ytterligare bostad.” Vilka 
bygglovsbefriade åtgärder vill man utöka lovplikten för. I 9 kap. 4§ finns det andra lovbe-
frielser. 

Den utökade lovplikten bör motiveras med hänvisning till gestaltning i planbeskrivning-
en, inte hänvisa till tomtstorleken. Det finns jättebra text under ”kulturmiljö” (sid 18) 
som man antingen bör lägga in under rubriken för ”utökad lovplikt”, alternativt att man 
hänvisar till den texten om gestaltning på sid 18, under rubriken om utökad lovplikt.

Under genomförandetiden på plankartan står det ”genomförandetiden för bosäder”, ska 
stå”bostäder”.

Under bestämmelsen E1 är byggrätten avseende byggnadsarea reglerad ”inom använd-
ningsområdet”, detta innebär att det är först till kvarn inom användningsområdet. Det 
vill säga om det bygglov som söks först t.ex. är för en padelanläggning som upptar en 
stor andel av byggnadsarean så kan vi inte neka bygglov (så länge de håller sig inom 
den totala byggrätten för användningsområdet), utan vi kommer bevilja bygglov i den 
ordning ansökningarna kommer in tills dess att byggrätten för användningsområdet är 
helt nyttjat. Detta är kanske inte blir ett reellt problem, men om kommunala och privata 
aktörer ska samsas om byggrätten är det bara viktigt att vara medveten om riskerna med 
en sådan gemensam byggrätt.

På korsprickad mark regleras att ”Endast komplementbyggnad får uppföras” detta inne-
bär att inga murar, plank eller dylikt får uppföras. Detta kan t.ex. bli problematiskt vid 
anordnande av vissa fastigheter då det skulle vara planstridigt att t.ex. anordna en slänt 
med en stödmur på den korsprickade marken.

Högsta meter över angivet nollplan för nockhöjd är angivet till t.ex. 15, då marken är runt 
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+40 skulle detta innebära att byggnaden som högst får vara 25 meter under mark. Anting-
en behöver bestämmelsen anges till t.ex. +45 alternativt att man inte har en bestämmelse 
som utgår från nollplanet utan bara skriver att byggnadens nock får vara t.ex. 15 meter.

Saneringsbestämmelsen ska hänvisa till 4 kap 4p. I planbeskrivningen står det När det 
gäller markföroreningar kan ytterligare undersökningar komma att krävas. En planbe-
stämmelse har utformats som ett villkor att marken ska saneras innan startbesked för 
byggande av bostäder kan ges och kommer att skrivas in i kommande exploateringsavtal. 
(sid 31). Är markföroreningarna utredda i tillräcklig utsträckning att man vet att det går 
att åtgärda tillräckligt för att bebygga med bostäder? I plankartan har man endast regle-
rat att det ska vara sanerat innan startbesked ges (inget om exploateringsavtal eller om 
ytterligare undersökningar).

Det står i planbeskrivningen att det ska ta hänsyn till radon, men det står inte hur (sid 
12)? Det finns inte heller någon bestämmelse på plankartan om detta.

Fornlämningar i nordöst, är de markerade på kartan?

Är det räknat att det får plats med tillräckligt med p-platser på de gemensamma par-
keringarna för rad- och kedjehusen samt flerbostadshusen? Radhusen har endast en 
gemensam parkering, är det möjligt att ha mindre än 25 meter och inte brantare än 1:12 
mellan den gemensamma parkeringen och alla radhus?

Det är svårt att utläsa ifall bullerfrågan är fullständigt utredd då plankarta och bullerkarta 
ser väldigt olika ut. I bullerutredningen finns det en byggnad som är illustrerad att place-
ras som en bullervall, men denna huskropp har inte tagits med i plankartan. Enligt plan-
beskrivningen ska det vara tillräckligt låga nivåer för att det ska gå att nå gränsvärdena 
med eventuellt vidtagande av åtgärder. Men vad är det för nivåer uppmätta och har man 
säkerställts att man inte har prickmark där eventuella bullerplank kan behöva uppföras?

Kommunens kommentar:
Kommunen är markägare för det planerade idrottsområdet och kan därför säkerställa att 
byggnadsarean fördelas enligt planerat. Planen är flexibel planerad inom det kommunal 
idrottsområdet.

Bestämmelsen som reglerar nockhöjd har förtydligats på plankartan. 

En kompletterande miljötekniska markundersökning har tagits fram i samråd med mil-
jöavdelningen. En åtgärdsplan/efterbehandlingsplan för sanering behöver tas fram och 
anmälas till tillsynsmyndigheten (Miljöavdelningen i Nykvarns kommun). Innan mar-
karbeten påbörjas inom området för bostäder ska sanering vara avklarad och godkänd 
av tillsynsmyndigheten. Kommunen bedömer i enlighet med framtagna undersökningar 
och med regleringen av planbestämmelsen a1, att marken är lämplig för sitt ändamål 
med hänsyn till markföroreningar.

Fornlämningen som finns inom den norra delen av planområdet är markerade på grund-
kartan. En upplysning om fornlämningar har även lagts till på plankartan.

Planerade parkeringsplatser inom området uppfyller framförda krav. En illustration över 
de planerade parkeringsplatserna inom området har förts in i planbeskrivningen.

Bullerutredningen har reviderats efter samråd utifrån det aktuella exploateringsförslaget 
och buller från idrottsplatsen har beaktas i bullerutredningen. Riktvärdet för trafikbuller 
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vid bostadsfasad och uteplats uppfylls enligt de nya beräkningarna.

Övriga synpunkter har noterats.

Miljöavdelningen 
Bullerutredningen är daterad 2018-12-14 och plankartan 2021-03-01 och stämmer inte 
med illustrationen i bullerutredningen. Hur säkerställs att riktvärdena för buller upp-
nås??

Det f.d industriområdet 
En oljecistern om ca 30m³ med tillhörande rörledningar antas ligga kvar under mark, 
sandfylld. När den tas bort bör marken under den undersökas för att säkerställa att inget 
tidigare spill eller läckage förorenat marken under den. Punktföroreningar påträffades 
inom industriområdet. Kompletterande provtagningar bör ske för att avgränsa förore-
ningarna. Det kan också behövas ytterligare provtagning för att avgöra hur schaktmassor 
ska hanteras. Miljöavdelningen kan kontaktas för att diskutera eventuella provtagningar. 
(Ovanstående har också framförts vid ett möte mellan miljöavdelningen och planavde-
ningen den 4 juni 2021).

Gamla tippen  
Miljöavdelningen har tidigare lämnat följande information angående den gamla tippen:

Undersökning av ”Nya Tippen” har utförts av miljökonsult under år 2018. I fyllnads-
materialet påträffas diverse övriga material som exempelvis glas, plast, tegel, metall, 
slagg, asfalt och trä. Utförda undersökningar tyder på att tippen till stor del är uppfylld 
på berg eller i vissa fall ett tunt ler- eller moränlager. De förorenade fyllnadsmassorna lig-
ger ovan grundvattennivån och uppmätta halter i grundvattenprovet i tippen tyder inte 
på att utlakning till grundvattnet sker i större omfattning. Risken för spridning av förore-
ning via grundvattnet till områden som planeras för nybyggnation är därmed också liten.

Utförd undersökning visar på måttlig föroreningsförekomst med punktvis högre halter av 
främst metaller där slaggliknande material påträffats. I övrigt förekommer tunga alifater 
i halter mellan Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) 
och mindre känslig markanvändning (MKM) i djupare jordlager i hela tippen.

I ytliga fyllnadsmassor har föroreningshalter över riktvärdet för KM bara uppmätts i ett 
prov. Detta betyder att risken för exponering är liten för personer som vistas på området. 
Utifrån de ämnen och halter som uppmätts bedöms risken för spridning via grundvatt-
net och exponering av människor som liten vid exploatering runt tippen.

Metangas har analyserats i grundvattnet för att ge en indikation på metangasbildning vid 
nedbrytning av organiska ämnen i tippen. Den uppmätta halten metangas i grundvattnet 
(79,2 μg/l) bedöms inte innebära risk för spridning eller ackumulation av explosiva gaser.

Om byggnation på tippen skulle bli aktuellt kan detta behöva utredas ytterligare men då 
fyllnadsmaterialet inte ligger under grundvattennivån begränsas den syrefria miljön som 
krävs för metangasbildning. I konsultrapporten anges att inga ytterligare undersökningar 
eller åtgärder av tippens innehåll bedöms som nödvändiga för exploatering runt den f.d. 
tippen och för att människor ska kunna vistas utomhus på tippområdet. Ytliga fyllnads-
massor på tippen har visat låga föroreningshalter och risken för skadlig exponering av 
personer som vistas på området är liten. Tippens slänter innehåller dock mycket skräp 
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som metall, tunnor,kylskåp och bildäck som bör rensas upp. Ovanpå tippområdet finns 
ett antal mindre schakthögar vilka troligen har tillkommit på senare år. Dessa har inte 
provtagits, innehållet i dessa bör kontrolleras om tillträde för allmänheten ska tillåtas på 
området. I övrigt så bör en plan för återställning av tippområdet tas fram. Olika alterna-
tiva åtgärder bör alltid övervägas i efterbehandlingssammanhang, men i samband med 
deponier är det oftast extra motiverat. Det är vanligtvis inte är ett realistiskt alternativ att 
gräva upp och återdeponera massorna när det gäller att åtgärda äldre nedlagda deponier. 
Detta innebär att man oftast behöver åtgärda deponin på plats, vilket i sig innebär att 
extra omsorg måste ägnas åt hur olika spridnings- och exponeringsvägar kan förhindras. 
Olägenheter från lakvatten kan t.ex. minskas genom täckning av deponin och lokal la 
vattenrening.

Kommunen är operativ tillsynsmyndighet enligt 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken 
för äldre nedlagda deponier inom sitt område. De deponier som inte anses avslutade 
före den 16 juli 2001 omfattas av bestämmelserna i deponeringsförordningen (2001:512) 
liksom av villkor i gällande tillstånd. Någon utredning av när ”nya tippen” kan anses vara 
avslutad har inte gjorts av tillsynsmyndigheten. Äldre nedlagda deponier, trots att de var-
ken är anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt miljöprövningsförordningen (2013:251), 
innehåller vanligen ämnen som kan medföra olägenheter för miljön eller människors 
hälsa. De är därför att ses som miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap. miljöbalken, så 
kallade U-verksamheter, över vilka kommunen utövar tillsyn. Äldre nedlagda deponier 
kan även vara del av ett förorenat område. Vilken myndighet som är tillsynsmyndighet 
för sådana områden regleras i miljötillsynsförordningen (2011:13).

Ansvaret för att undersöka och återställa förorenade områden grundar sig på bestämmel-
serna i 2 kap. 8 § miljöbalken. Där sägs att alla som bedriver eller har bedrivit en verk-
samhet eller vidtagit en åtgärd som medfört skada eller olägenhet för miljön ska ansvara, 
till dess skadan eller olägenheten har upphört, för att denna avhjälps i den omfattning 
det kan anses skäligt enligt 10 kap. miljöbalken. I den mån det föreskrivs enligt miljöbal-
ken kan i stället skyldighet att ersätta skadan eller olägenheten uppkomma.

Då deponin är en äldre kommunal deponi kan kommunen komma att anses som verk-
samhetsutövare och därför sannolikt vara ansvarig för eventuella åtgärder eller den efter-
behandling som behövs av deponin, oavsett om deponin ingår i den planerade området 
eller inte. En plan för efterbehandling (exempelvis sluttäckning) bör tas fram av kommu-
nen i samråd med miljöavdelningen.

Riskerna med att vistas inom deponiområdet har av konsult bedömts vara små. Innan 
området kan anses vara säkert för allmänhet att vistas på, ska en uppröjning göras, där 
metallskrot, tunnor och annat avfall tas om hand, provtagning ska ske av de schaktmas-
sor som ligger upplagda på tippen och inte provtagits, samt en plan för återställande av 
marken tas fram i samråd med tillsynsmyndigheten.

Dagvatten
Dagvattenutredningen är anpassad för högre exploateringsgrad än samrådsförslaget och 
flödesräkningar har gjorts på 10-års regn och klimatfaktor 1,25, men hänsyn behöver även 
tas till 100-årsregn samt vilken höjdsättning som planeras inom planområdet och hår 
görande av ytor.
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Kommunens kommentar:
Bullerutredningen har reviderats efter samråd utifrån det aktuella exploateringsförslaget 
och buller från idrottsplatsen har beaktas i bullerutredningen. Riktvärdet för trafikbuller 
vid bostadsfasad och uteplats uppfylls enligt de nya beräkningarna. 

En kompletterande miljöteknisk markundersökning har tagits fram i samråd med mil-
jöavdelningen. En åtgärdsplan/efterbehandlingsplan för sanering behöver tas fram och 
anmälas till tillsynsmyndigheten (Miljöavdelningen i Nykvarns kommun). Innan mar-
karbeten påbörjas inom området ska sanering vara avklarad och godkänd av tillsynsmyn-
digheten. Planbestämmelsen a1 - Bygglov får inte ges förrän markföroreningar är avhjälpta, 
har först in på plankartan.

Synpunkterna angående den gamla tippen har noterats. Tippområdet planeras enligt 
detaljplanen att återställas till ett naturområde för rekreation och utevistelse. En efter-
behandlingsplan för tippen har tagits fram för att redogöra de åtgärder som behövs för 
att iordningställa området till park och naturmark. Efterbehandlingsplanen har samråtts 
med Länsstyrelsen. Innan eventuella åtgärder inom området genomförs behöver en 
anmälan om avhjälpande åtgärder enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd skickas till Länsstyrelsen. Information om efterbehandlings-
planen har arbetats in i planbeskrivningen. 

Dagvattenutredningen har reviderats i enlighet med det nya exploateringsförslaget. 

Trafikenheten
I plan-och genomförandebeskrivningen, gator och trafik framförs E Gator C,D,E (3,5 me-
ters enkelriktad kvartersgata) Enl. Figur 11. Kvartersgata (enskilthuvudmanskap/gemen-
samhetsanläggnin), med 3,5 meter körbana och en meter stödremsa på båda sidor.

För att trygga upp för dom oskyddade trafikanterna så kan man ha en gatuutformning 
som är : 1,5 meter gångbana + 3,5 meter köryta + 0,5 meter stödrems.

Figur 13. Delsträcka på Stallbacksvägen som föreslås göras om till gång- och cykelväg. På 
Stallbacksvägen föreslås att en kort sträcka väster om Allévägen görs om till gångoch cy-
kelväg. På den delsträcka finns ingen angörningsbehov, och sopbil kan köra via Herrgår-
den för att nå befintliga hus. Trafikenheten ser negativt på det förslag som är enligt text 
ovan, då trafiken sannolikt kommer att öka runt befintliga grusvägar så som via Hergår-
den och Furuborgsvägen.

Figur 14. Den röda ringen visar vart Trådgårdsvägen kan stängas av för genomfartstrafi.
För att leda trafiken enbart till Maskinförarevägen skulle Trädgårdsvägen kunna stängas 
av för genomfartstrafik eller göras om till enkelriktad väg.

Bygg- och miljönämnden som även är en Trafiknämnden har inställningen att man inte 
ska stänga av vägar utan det ska vara framkomligt och öppet, så därför är trafikenheten 
negativt inställd till förslaget enligt ovan.

Kollektivtrafik
Avstånd till närmaste busshållplats är 700- 800 meter. Det planeras för utökat buss-
linjenätet på Trädgårdsvägen. I dag finns inga planer på att utöka busslinjenätet på 
Trädgårdsvägen, trafikenheten föreslår att man tar bort texten: ”Det planeras för utökat 
busslinjenät på Trädgårdsvägen.”
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Längre ned i stycket Kollektivtrafik står det:”Detaljeplaneförslaget möjliggör en ny vänd-
plats på slutet av Trädgårdsvägen, vilket bland annat möjliggör för en ny busslinje inom 
området Furuborg.” Trafikenheten tycker att den meningen är bättre formulerad om hur 
planerna för framtida kollektivtrafik ser ut.

Kommunens kommentar:
Efter samråd har de planerade kvartersgatorna omvandlats till kommunalgator med 6.5 
bredd. Gatuutformning och sektionen har bestämts i samråd med trafikenheten och 
redovisats i planbeskrivningen.

Åtgärderna som har föreslagits för att minska trafikflöden på Stallbacksvägen och Träd-
gårdsvägen är endast ett förslag av flera alternativ som lyfts upp. När planen vinner laga 
kraft kan trafiknämnden besluta om det mest lämpliga åtgärden i området. 

Texten om att ”Det planeras för utökat busslinjenät på Trädgårdsvägen.” har ersatts med 
den föreslagna texten.

2. Utbildningsnämnden 
Utbildningskontoret ser generellt positivt på nybyggnation och inflyttning till kommu-
nen och påtalar behovet av dels en förskola i området enligt detaljplan samt en långsiktig 
lokalförsörjningsplan för förskola och skola då behov av skolor på sikt kommer att be-
röras när ett så pass stort område byggs. Utbildningskontoret bedömer att detaljplanen 
innebär ett ökat behov av förskole- och skolplatser. Möjligheten att uppföra en förskola i 
området i enlighet med förslaget ses som nödvändigt.

Den förskola som ligger närmast det planerade området finns idag i Sandtorp, avståndet 
är drygt 1,5 km från planområdet. Beläggningen där täcks av närliggande områden.

Ett nytt bostadsområde med cirka 292 bostäder har ett eget behov av förskola.

Med knappt 300 nya bostäder beräknas en inflyttning av cirka 840 personer (därav cirka 
66 barn 0-6 år och 98 barn i åldern 6-12) enligt schablon. Med den här typen av bostäder 
(småhus, radhus och stadsvillor) som planeras kan man förvänta även fler unga små-
barnsföräldrar.

Utbildningskontoret ser positivt till utvecklingen av ett större sammanhängande område 
för idrottsändamål och det sammantaget med att området idag har en modern grund-
skola, gör vår bedömning att även medborgare från andra delar av kommunen väljer att 
söka plats för sina barn på denna planerade förskola.

I ärendet beskrivs tre olika byggetapper på de olika bostadsområdena. Utbildningskonto-
ret kan inte utläsa eller se när i processen förskolans byggnation startar. Det är av yttersta 
vikt att komma igång med förskolebyggnationen i tidigt skede för att säkerställa att plat-
ser finns då inflyttning sker i de första etapperna.

Kommunens kommentar:
Det är positivt att utbildningskontoret är positiva till planeringen av en förskola och ett 
sammanhängande idrottsområde. Genomförandetiden för den planerade förskolan bör-
jar den dagen planen vinner laga kraft och påverkas inte av etappindelningen för bostä-
der.
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Ledningsägare
1. Telge Nät 
Markjuridik
Telge Nät har el- och stadsnätsledningar inom området. För befintliga ledningar som 
behöver flyttas så bör normalförfarande vara att initierande part står för ev. flyttkostna-
der eller andra åtgärder ifall det visar sig att ledningsflytt är nödvändig i vissa delar inom 
planområdet. Ledningsägaren ansvarar om att söka ledningsrätt eller likvärdig rättighet 
och att rättighet skall kunna upplåtas utan några anspråk om ersättning. 

Elnät
Med tanke på osäkerheten kring framtida effektbehov för idrottsanläggningarna, att 
parkeringsytorna med stor sannolikhet kommer ha en inblandning av elfordon som 
behöver laddas samt att fjärrvärme inte finns indraget till området så ser vi att ytterligare 
ett E-område för nätstation vore lämpligt att tillföra detaljplanen. Detta område behöver 
vara 9x9 meter för att ha god åtkomst och kunna dra kabel på ett smidigt sätt. Den ideala 
platsen för detta E-område är det södra hörnet av ytan benämnd g2 i bilden nedan (alt 
1), i andra hand ser vi att hörnet i nord-öst om odlingslotterna i direkt anslutning till GC-
ståket (alt 2) också är en bra placering.

Stadsnät
Stadsnät har vissa fiberstråk i området och skulle kunna erbjuda fiber om samarbete 
kommuner sinsemellan skulle finnas.

Kommunens kommentar:
Planbeskrivningen är uppdaterad av gäller kostnad för eventuell flytt av ledningar och 
gällande kostnadsfördelning vad gäller flytt av ledningar.

Ett E-området för tekniska anläggningar har lagts till på plankartan enligt den föreslagna 
placering.  
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Organisationer, föreningar och företag
1. Södertörns brandförsvarsförbund 
Södertörns brandförsvarsförbund har inget att erinra på bifogad samrådshandling men 
vill ändå lämna följande synpunkter att beakta. På sid 20 figur 12 nämns att vägar i 
området skall vara avsmalnande. Man bör i hela området säkerställa räddningstjänstens 
framkomlighet. Korta vägar i området bör alltid avslutas med en vändplan. 

Man bör beakta att nybyggd skola och förskola kan behöva vara sprinklade för sitt brand-
skydd. Man bör därför projektera vattentillförseln till området så att den kan förse en 
sprinkleranläggning.

Då området kommer uppföras etappvis bör man tillse att brandvatten och framkomlig-
het för räddningstjänsten fordon alltid är tillfredsställt i hela området.

Om cellplast kommer att användas vid grundläggningar av de olika etapperna bör upplag 
av cellplast undvikas innan den hunnit appliceras i husgrunderna. Risken för brand och 
omfattande rökutveckling kan bli följden om brand uppstår i dessa upplag.

Kommunens kommentar:
Efter samråd har kvartersgatorna ändrats till kommunalgator med 6,5 meter i bredd. 
Hänsyn har tagits till räddningstjänstens framkomlighet. Synpunkterna har noterats och  
framförts till exploatören och kommer tas hänsyn till vid genomförandet av detaljplanen.

1. PostNord  
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket 
bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden 
på postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord samtliga postope-
ratörer som är verksamma i det aktuella området. Post ska kunna delas ut miljövänligt, 
kostnadseffektivt, trafiksäkert och med hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och brev-
bärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver utdelningen standardiseras.

Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i en 
lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastig-
hetsbox på entréplan.

Kommunens kommentar:
Synpunkterna har noterats och framfört till exploatören. 

Sakägare och privatpersoner  
1. Privatperson 1 
Mitt önskemål som medborgare i kommunen sedan 20 år är att bygget av en ”riktig” 
idrottsplats inklusive en löparbana prioriteras och skyndas på. En löparbana skulle 
komma till stor användning av både kommunens olika idrottsföreningar som Nykvarns 
SK, New Mill Indians, och Nykvarns IF och privatpersoner. Här skulle både organiserad 
friidrottsträning kunna utövas samt individuell löpträning och löpträning i grupp, på ett 
säkert och yteffektivt sätt utan att behöva beblanda sig med andra trafikanter, bilar och 
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cyklar på vägar, trottoarer eller cykelbanor i tätorten. Detta är inte minst viktigt nu efter 
pandemin då ungdomar och vuxnas idrottande och rörelse minskat kraftigt. Det skulle 
göra vårt idag ganska nedgångna Nykvarns IP mera fullständigt likt en riktig idrottsplats. 
Som modell kan t ex Hammarens IP i Mariefred eller fina Toresunds IP i lilla Stallarhol-
men så, små orter som har en komplett idrottsplats! En tartanbana kräver förmodligen 
en större investering men sedan inte så stort underhåll och skulle vara så värdefullt för så 
många idrottsutövare i kommunen. Närmaste löparbana finns i dagsläget på Södertälje 
IP.

Kommunens kommentar:
Detaljplanen möjliggör för ett sammanhängande idrottsområde med olika idrottsan-
läggningar. Kommunens vision är att utveckla idrottsområdet på sikt med ytterligare 
idrottsanläggningar såsom exempelvis fotbollsplaner, ishall, simhall, padelhall, tennis-
banor, friidrott inklusive löpbanor, utegym, skatepark och parkour. Planen relegerar inte 
specifikt vilka idrottsanläggningar som kan uppföras då det ännu inte är bestämt. Dina 
synpunkter har noterats och framförs till kultur- och fritidskontoret. 

2. Privatpersoner 2 
Vi fastighetsägare och hyresgäster längs Sörbyvägen kräver att Trädgårdsvägens för-
längning, i områdets nordvästra del, ej stängas för fordonstrafik. Denna väg är den enda 
utfarten från våra fastigheter som är ej är begränsad i höjd. 

Kommunens kommentar:
Detaljplaneförslaget har ändrats efter samråd när det gäller grusvägen inom den nord-
västra delen av planområdet (Trädgårdsvägens förlängning). Vägen enligt detaljplanen 
föreslås planeras som en kommunal lokalgata. Gatan kommer asfalteras och utformas 
med samma bredd som idag. I dialog med trafikenheten föreslås att endast behörig trafik 
kommer att tillåtas på vägen. Det innebär att trafikanter som är behöriga att vistas inom 
området som exempelvis boende, fastighetsägare och besökare till dessa, har behörighet 
att köra på gatan. Anledningen till att vägen endast får nyttjas av behörig fordonstrafik är 
att begränsa genomfartstrafik via Trädgårdsvägen.

3. Privatperson 3
Med den föreslagna avstängningen och enkelriktningen av trafiken längs Trädgårdsvägen 
för annat än gående och cyklister blockeras den räddningsväg som finns till för Banver-
ket. Utöver det medför avstängningen av Trädgårdsvägens norra del en blockad för den 
utfart som finns för Sörby Gård och Marsta Gård. Detta blockerande hindrar boende från 
att ta sig in och ut, samt möjligheten för viktiga transporter att ta sig till och från Sör-
by Gård. Den andra vägen till Sörby har ej fri höjd vilket medför att lastbilar och större 
fordon, nödvändiga för Sörby Gårds näringsidkande, inte kan ta sig fram. En lösning på 
detta problem är att istället låta Trädgårdsvägen vara öppen likt den är idag men istället 
avlasta den norrifrån. Om en vägbro anpassad för bilar upprättas över järnvägen bredvid 
den redan existerande gångbron mellan Maskinförarvägen och Trädgårdsvägen, kan tra-
fik ta sig till och från Cementen utan att använda Trädgårdsvägen i större utsträckning. 
Denna vägbro skulle även gynna framtida exploatering av Stenkälla, som ligger norr om 
Cementen.
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I detaljplanen föreslås det att den gamla soptippen görs om till rekreationsområde. Mar-
ken vid och omkring soptippen kan innehålla potentiellt miljöfarliga gifter och exploa-
tering av marken bör inte genomförs på ett avstånd om minst 50 meter från soptippens 
yttre kantområde med hänsyn till boendes hälsa och välmående. I detaljplanen antas det 
att soptippen främst använts för hushållssopor, detta är ej fallet. Under 1960 och 1970-ta-
let var ovannämnda soptipp kommunens allmänna avfallsplats och på den tiden fanns 
inte de omfattande regler gällande avfall som finns idag. Det finns därför skäl att tro att 
marken runt soptippen innehåller hälsovådliga ämnen. Detta bör testas och åtgärdas i 
enlighet med gällande miljöregler innan exploatering kan ske. En omfattande sanering 
av marken lär bli kostsam i både tid och pengar. Om det skulle visa sig att soptippen var 
i drift efter 1969 (vilket den var) är kommunen ålagd att stå för eventuella saneringskost-
nader enligt tidigare prejudikat. Kommunen är även skyldig att stå för kostnaderna ifall 
det skulle inkomma krav om sanering från boende i området i efterhand. Soptippen är 
därför en öm punkt för hela detaljplanen.

I detaljplanen är bostäderna mycket tätt placerade inpå varandra. Detta lär inge en käns-
la av trångboddhet, vilket för de flesta konsumenter inte är önskvärt vid bosättning i villa 
och radhus. Det finns inget skäl att bygga bostäder så tätt inpå varandra som föreslås i 
detaljplanen, det finns gott om mark inom kommunens gränser att exploatera. Byggan-
det av små tomter är inte attraktivt ur marknadssynpunkt då de som vill bosätta sig i 
hus allt som oftast gör det för tomtens skull. Den föreslagna detaljplanen skulle ej gynna 
kommunen och dess marknadsvärde i längden. Bättre och mer långsiktig planering av 
bostäder gör Nykvarn mer attraktiv och gynnar kommunen i längden. Utöver det är inte 
området 26 hektar som detaljplanen vill få en att tro, den obebyggda delen av området 
utgör endast omkring 8 hektar, vilket är väldigt lite plats för de omkring 290 föreslagna 
bostäderna. Om man fördelar antalet tänkta bostäder på områdets yta ger det omkring 
270 kvadratmeter per bostad, detta kanske låter mycket men inom de 270 kvadratme-
terna skall det även förekomma vägar, gångbanor, gräsmattor, parkeringar etc. Det som 
återstår för faktisk boyta blir väldigt lite. Jag föreslår därför en byggnation som ej över-
skrider totalt 170 bostäder för att inge känslan av en modern trädgårdsstad, med rymliga 
tomter, i området.

Kommunens kommentar:
Detaljplaneförslaget har ändrats efter samråd när det gäller grusvägen inom den nord-
västra delen av planområdet (Trädgårdsvägens förlängning). Vägen enligt detaljplanen 
föreslås planeras som en kommunal lokalgata. Gatan kommer asfalteras och utformas 
med samma bredd som idag. I dialog med trafikenheten föreslås att endast behörig trafik 
kommer att tillåtas på vägen. Trafikverket och räddningstjänsten kommer exempelvis 
även kunna nyttja vägen. 

Den f.d. tippen ,enligt uppgifter från kommunens arkiv, troligen består av överskottsmas-
sor men ska inte ha använts som hushållsdeponi från. En miljöteknisk markundersök-
ning, daterat 2020-05-08, har tagits fram av Geosigma inom tippområdet. Efter samråd 
har även en efterbehandlingsplan tagits fram av Ensucon AB för att redogöra de åtgärder 
som behövs för att iordningställa området till park och naturmark. Kommunen bedömer 
i enlighet med den miljötekniska markundersökningen och efter att de föreslagna åtgär-
derna i efterbehandlingsplanen genomförts, att marken inom tippområdet är lämplig för 
den planerande markanvändning (Natur- och park). Kommunen har ansvar för iordning-
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ställande av marken inom tippområdet och kostnaderna för detta fördelas mellan kom-
munen och exploatören och regleras i exploateringsavtalet.

Efter att detaljplanen varit ute på samråd har antal planerade bostäder minskat från cirka 
292 till 274. Detta möjliggör för större gemensamma grönytor inom området och leder 
till en bättre boendemiljö. I planbeskrivningen framgår att planområdet består av cirka 
26 hektar. Ett planområde innefattar hela detaljplaneområdet, det vill säga det planerade 
bostadsområdet, idrottsområdet, förskolan samt områdena planerade för natur och park.

Inom det planerade bostadsområdet varierar fastighetsstorlekarna och mindre radhus-
fastigheter föreslås längs med Trädgårdsvägen medan fastigheterna planeras större i 
utkanterna av området. Kommunen bedömer att föreslagen placering och utformning är 
hållbar och åstadkommer en bra boendemiljö.

4. Privatperson 4 
Trafikmängden till och från området skulle enl. förslaget bli ca 3000 fordon per dygn 
vilket vi anser är orimligt med tanke på hur det ser ut idag med parkeringsplatser längs 
Trädgårdsvägen utanför Furuborgskolan och med små barn som plötsligt får för sig att 
springa rätt ut i vägen. Vi kör den vägen nästan dagligen och vet hur det ser ut.

Om dessutom Trädgårdsvägen vid gamla soptippen skulle stängas av för fordonstrafik 
innebär det stor olägenhet för boende längs Sörbyvägen och ävenså för lantbruket på 
Sörby Gård. Det skulle innebära begränsningar av trafik med stora fordon för leveranser 
till fastigheterna och för framkomligheten för gårdens maskiner (traktorer, tröskor o dyl) 
eftersom underfarten vid motorvägen ej har full höjd. Även räddningstjänsten skulle få 
problem att nå räddningsvägen som går utefter järnvägen och försvåra arbetet vid en 
tågolycka eller en skogsbrand i området.

Vad gäller miljön runt gamla soptippen måste vederbörligt skyddsavstånd tas med i 
beräkningen vid planläggningen. Dessutom bör ordentliga undersökningar ang ev. gifter 
i marken företagas. Om detta inte göres kan kommunen i värsta fall få stå för hela sane-
ringskostnaden i framtiden. 

Vad gäller det planerade områdets bebyggbara yta verkar det råda en stor diskrepans 
mellan det som planförslaget uppger (26 ha) och det som i verkligheten råder (ca 8 ha). 
Att på denna lilla yta vilja upprätta 290 bostäder verkar vara orimligt.

Kommunens kommentar:
Den gällande detaljplanen för området tillåter högre antal bostäder än denna detaljplan, 
vilket kommer generera högre trafikflöden. En trafikutredning har tagits fram under 
planarbetet. Enligt utredningen bedöms inte kapacitetsproblem uppstå i vägnätet med 
hänsyn till den planerade exploateringen.

För övriga synpunkter hänvisas till kommunens kommentar till privatperson 3:s sam-
rådsyttrande.

5. Privatperson 5
Nykvarn 1 :74 är en f, d hushålls avfallstipp som har använts decennier/ länge och mycket 
för b l a hushållsavfall och även företagsavfall. Jag kan inte notera att man tagit hänsyn 
till eventuella föroreningar i marken som kan finnas. Även då anlägga dagvattenmaga-
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sin känns inte riktigt klokt. Ansvarsbiten till sanering kommer belastas kommunen som 
huvudman.

Jag noterar även att den anlutningsväg som ansluter till Söderby Gård och Marsta gård är 
i planen en GC väg, Vägen har i decennier många syften inte minst för verksamheterna 
på gårdarna samt boende på Söderby gård Även till den evakueringsväg som trafikverket 
anlagt för den spårtrafik som sker på Svealandsbanan. Troligt vis för eventuella åtgärder 
på järnvägen eller vid eventuella olyckstillbud. Där ställer jag mig frågan rätten till att i 
plan ändra en idag befintlig serviceväg till GC väg .

Vidare kan man notera att detaljplanerna Cementen 1 & 2 inte är fullgott material som 
kan och säkerligen kan ändras då illustrationerna ej är med på plankartan/Planbestäm-
melserna. Plankartan bör tydliggöra hustyper, utformning avstånd. Planbestämmelserna 
bör tydliggöras. Maximerad förtätning 7 1000 kvm markyta då man kan läsa att planom-
rådet är 26 hektar detta omfattar stor del naturmark mark avsedd för idrottsanläggning-
ar så med detta tycker jag att den hänvisningen är vilseledande Då tidigare Detaljplan 
Betongen var betydligt färre bostads hus på större yta.

Kommunens kommentar:
För de två första synpunkterna hänvisas till kommunens kommentar till privatperson 3:s 
samrådsyttrande.

I planbeskrivningen framgår att planområdet består av cirka 26 hektar. Ett planområde 
innefattar hela detaljplaneområdet, det vill säga det planerade bostadsområdet, idrotts-
området, förskolan samt områdena planerade för natur och park. 

På plankartan har hustyp, placeringen, avstånd till fastighetsgräns, fastighetsstorlek, 
byggnadsarea, högsta nockhöjd, minsta takvinkel, material och färgsättning för fasader 
m.m. relegerats. Illustrationer på planförslaget finns i planbeskrivningen. 

Den gällande detaljplanen inom området, detaljplanen för kv Betongen 1  m.fl. tillåter 
högre antal bostäder än vad denna detaljplan medger. Kommunen bedömer att den gäl-
lande detaljplanen möjliggör som mest för cirka 400 bostäder.

6. Privatpersoner 6
Som markägare till Söderby 1:18 vill vi inte att Trädgårdsvägens förlängning i områdets 
nordvästra del stängs för fordonstrafik. Det är den enda utfarten där timmerbilarna kan 
åka då vår viadukt är begränsad till fyra meter. En timmerbil är 4.5 meter hög både med 
och utan last. Skulle vägen stängas utan att någon ny alternativväg finns kommer vi begä-
ra ersättning av kommunen för värdeminskning på skogsmarken. 

Vi har även funderingar på den ökade vattenmängden från områdets dagvattensystem. 
Den mängden är inte nuvarande dikessystem dimensionerat för. För behövliga dikesjus-
teringar bär exploatören det fulla ansvaret. Detta ansvar bör gälla för överskådlig tid. 

Kommunens kommentar:
Detaljplaneförslaget har ändrats efter samråd när det gäller grusvägen inom den nord-
västra delen av planområdet (Trädgårdsvägens förlängning). Vägen enligt detaljplanen 
föreslås planeras som en kommunal lokalgata. Gatan kommer asfalteras och utformas 
med samma bredd som idag. I dialog med trafikenheten föreslås att endast behörig trafik 
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kommer att tillåtas på vägen. Det innebär att trafikanter som är behöriga att vistas inom 
området som exempelvis boende, fastighetsägare och besökare till dessa, har behörighet 
att köra på gatan. Anledningen till att vägen endast får nyttjas av behörig fordonstrafik är 
att begränsa genomfartstrafik via Trädgårdsvägen.

En dagvattenutredning för planområdet har tagits fram för att bland annat säkerställa en 
bra dagvattenhantering efter exploatering. Eventuella justeringar av det befintliga diket 
bekostas av exploatören. 

7. Privatpersoner 7
Den första synpunkten gäller trafikläget i den föreslagna detaljplanen. I detaljplanen 
föreslås det att Trädgårdsvägen stängs av för genomfartstrafik, detta innebär att boende 
och andra som har ärenden i den delen av området måste köra längre omvägar för att 
ta sig ut från Trädgårdsvägen, vilket inte är gynnsamt ur miljösynpunkt. Utöver avstäng-
ningen för genomfartstrafik föreslås en avstängning av den norra delen av Trädgårdsvä-
gen vilket omöjliggör en förbindelse mot Stenkälla och stoppar den trafik som är ämnad 
för Sörby Gård och Marsta Gård. Detta är skadligt för det lokala näringsidkandet då de 
andra vägarna som leder till Sörby inte har fri höjd vilket innebär att större fordon som 
skogsmaskiner och lastbilar inte kan ta sig till och från gården. I detaljplanen ges även 
väldigt lite rum för parkeringar. Då Nykvarn har ett sådant geografiskt läge att det utgör 
en bra pendlarort är det inte svårt att tänka sig att majoriteten av hushållen har minst 
en bil, detta innebär ett behov av 292 bilar. Om det istället föreställs att samtliga hushåll 
består av två vuxna eller fler fördubblas genast antalet bilar och behovet av parkeringar. 
Det förutsätts även i detaljplanen att parkeringarna längs Trädgårdsvägen är tillgängliga, 
vilket det antagligen inte lär vara då, de parkeringarna oftast är ockuperade dagtid av de 
som arbetar och har andra ärenden vid skolan. Även om Cementen ligger nära till tåg-
station går det inte att anta att alla som bosätter sig i området pendlar med tåg och buss. 
Det måste finnas utrymme för de som har behov av bil.

Den andra synpunkten gäller tomt-storlekarna i den föreslagna detaljplanen. I detaljpla-
nen framgår det inte hur stora tomterna kommer vara, det framgår bara att det planeras 
292 bostäder och att byggnadsarean bland de olika byggrätterna varierar mellan 70-105 
kvadratmeter. I början av detaljplanen står det att området är på ca 26 hektar, detta är 
vilseledande då majoriteten av området redan är bebyggt. Den area som önskas bebyggas 
enligt ritningar är närmare 8 hektar. Om 292 bostäder fördelas på 8 hektar ger det om-
kring 274 kvadratmeter per tomt; en väldigt liten tomtstorlek då standardstorlek på vil-
latomter är närmare 700 kvadratmeter. Utöver byggnader ska även vägar, trottoarer och 
grönytor få plats, detta ger väldigt lite utrymme per bostad och kommer inte vara attrak-
tivt då de flesta som väljer att bosätta sig i hus och radhus gör det för tomt-areans skull. 
I detaljplanen ges ingen motivering till uppförandet av så många bostäder på så liten yta. 
Vem är området tänkt att gynna, byggherren, kommunen eller de boende?

Den tredje synpunkten gäller barnperspektivet. I detaljplanen nämns det att området 
kommer ge goda förutsättningar för barn och unga då det ligger nära till Furuborgssko-
lan och ett skogs- och naturområde norr om Cementen. Om förutsättningar för barn 
och ungas hälsa skall vara i fokus måste mer eftertanke ges till projektet. Stora delar av 
området är före detta industriområde och jorden kan därmed innehålla ett flertal farliga 
ämnen som måste saneras innan byggnation, detsamma gäller för den gamla soptippen 
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som var i bruk innan det fanns miljöregler gällande avfall. Vad gäller naturområdet norr 
om området så är det till för jord- och skogsbruk, det vill säga; skogen odlas för att hug-
gas och sedan säljas, vilket innebär att rekreationsvärdet som det ger kanske inte alltid 
finnas då delar av skogen huggs ned med jämna mellanrum. Utöver närheten till Furu-
borgsskolan, fotbollsplanen och skogsområdet ges inga fler konkreta bevis för att områ-
det är barnvänligt. Det finns inga planerade lekplatser i området, och även om det gjorde 
det, var skulle de få plats när området är så litet?

Kommunens kommentar:
Avstängning av Trädgårdsvägen för genomfartstrafik är endast ett av flera förslag från 
framtagen trafikutredning för att minska genomfartstrafik på olämpliga vägar. Avstäng-
ningen av vägen behöver godkännas från trafiknämnden innan åtgärden eventuellt kan 
genomföras. Era synpunkter om avstängning av Trädgårdsvägen har framfört till trafiken-
heten.

Detaljplaneförslaget har ändrats efter samråd när det gäller grusvägen inom den nord-
västra delen av planområdet (Trädgårdsvägens förlängning). Vägen enligt detaljplanen 
föreslås planeras som en kommunal lokalgata. Gatan kommer asfalteras och utformas 
med samma bredd som idag. I dialog med trafikenheten föreslås att endast behörig trafik 
kommer att tillåtas på vägen. Det innebär att trafikanter som är behöriga att vistas inom 
området som exempelvis boende, fastighetsägare och besökare till dessa, har behörighet 
att köra på gatan. Anledningen till att vägen endast får nyttjas av behörig fordonstrafik 
är att begränsa genomfartstrafik via Trädgårdsvägen. Trafikverket och räddningstjänsten 
kommer exempelvis även kunna nyttja vägen.

De längsgående parkeringsplatserna vid Trädgårdsvägen fortsätter vara allmänna parke-
ringsplatser. Kommunen anser att planeförslaget möjliggör för tillräckliga parkeringsplat-
ser för samtliga föreslagna bostäder. De planerade kedjehusen och en del av radhusen 
kommer ha möjlighet för två parkeringsplatser inom respektive fastighet.

I planbeskrivningen framgår att planområdet består av cirka 26 hektar. Ett planområde 
innefattar hela detaljplaneområdet, det vill säga det planerade bostadsområdet, idrotts-
området, förskolan samt områdena planerade för natur och park.

Bestämmelsen om fastighetsstorlek har ändrats efter samråd och planerade fastighets-
storlekar går att utläsa på plankartan. Inom det planerade bostadsområdet varierar 
fastighetsstorlekarna och mindre radhusfastigheter föreslås längs med Trädgårdsvägen 
medan fastigheterna planeras större i utkanterna av området. Kommunen bedömer att 
föreslagen placering och utformning är hållbar och åstadkommer en god boendemiljö.

En miljöteknisk markundersökning, daterat 2020-05-08, har tagits fram av Geosigma 
inom tippområdet. Efter samråd har även en efterbehandlingsplan tagits fram av Ensu-
con AB för att redogöra de åtgärder som behövs för att iordningställa området till park 
och naturmark. Kommunen bedömer i enlighet med den miljötekniska markundersök-
ningen och efter att de föreslagna åtgärderna i efterbehandlingsplanen genomförts, att 
marken inom tippområdet är lämplig för den planerande markanvändning (Natur- och 
park). Markföroreningar har även utretts inom det planerade bostadsområdet. En plan-
bestämmelse har reglerats för att säkerställa saneringen innan bygglov ges.

Efter att detaljplanen har varit ute på samråd har antal planerade bostäder minskat från 
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cirka 292 till 274. Detta möjliggör för större gemensamma grönytor inom området och 
leder till en bättre boendemiljö för både barn och vuxna. Det planerade park och natur-
området kommer utgöra ett rekreationsområde för barn, kommande boende och övriga 
invånare inom kommunen. En naturremsa har planerats väster om Furuborgskolan för 
att säkerställa tillgänglighet för allmänheten till natur- och rekreationsområdena norr om 
planområdet. Gång-och cykelvägar har säkerställts i planen. Ett sammanhängde idrotts-
område planeras öster och söder om det planerade bostadsområdet. Kommunen bedö-
mer att planen har goda förutsättningar för barn och unga. 

Ej tillgodosedda synpunkter
Kommunen bedömer att majoriteten av inkomna yttranden har blivit tillgodosedda. Pri-
vatpersonerna 3, 4 och 7 bedöms inte fått alla sina synpunkter tillgodosedda.

Samhällsutvecklings- och näringslivskontoret 
Planavdelningen
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