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Handlingar 
Detaljplanen utgörs av plankarta i skala 1:2000 med planbestämmelser. 
Till planen hör dessutom: 

 Planbeskrivning 
 Denna genomförandebeskrivning 
 Grundkarta 
 Fastighetsförteckning 

Organisatoriska frågor 

Tidsplan 
 Beslut om att genomföra samråd om planprogram och att upprätta detaljplan 

för området, Vårdinge kommundelsnämnd 2008-02-26. 
 Programsamråd genomfördes 2008-03-20 – 2008-04-25. 
 Beslut om att godkänna genomfört programsamråd som underlag för fortsatt 

planarbete samt att detaljplanen inte bedöms medföra betydande 
miljöpåverkan, Vårdinge kommundelsnämnd 2008-08-19. 

 Beslut om att genomföra samråd om förslag till detaljplan, Vårdinge 
kommundelsnämnd datum 2011-08-30. 

 Samråd genomförs hösten 2011. 
 Beslut om utställning av förslag till detaljplan, Vårdinge kommundelsnämnd 

hösten 2011. 



 Utställning genomförs hösten/vintern 2011. 
 Detaljplanen antas av kommunfullmäktige och exploateringsavtal tecknas 

vintern 2011/12. 
 Fastighetsbildning tidigast vintern 2012, senare om planen överklagas. 
 Bygglov tidigast vintern/våren 2012, senare om planen överklagas. 
 Byggande från sommaren 2012, senare om planen överklagas. 

Markägoförhållande 
Visbohammar 1:20 (större delen av planområdet) ägs av en privat markägare, nedan 
kallad exploatören. 

Genomförandetid 
Detaljplanens genomförandetid är 5 år från att den vunnit laga kraft. Under 
genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet med 
planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter 
genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller 
upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för exempelvis förlorad 
byggrätt). 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Planområdet ligger långt från övriga områden inom Södertälje kommun med 
kommunalt huvudmannaskap. Nibble och Rydholm är områden med 
fritidsboendekaraktär som delvis övergått till permanentboende. Detaljplaneläggning 
för permanentboende är inte planerad för omkringliggande områden. Vägarna i 
området förutsätts därför fortsättningsvis förvaltas och skötas utan kommunen som 
huvudman. 
 
Med motiveringen att områdets karaktär kommer att likna befintlig bebyggelse i 
Nibble och Rydholm, att vägarna skulle bli dyra att förvalta och sköta p g a det 
geografiska läget och att övriga vägar omkring planområdet inte kommer att förvaltas 
med kommunalt huvudmannaskap föreslås enskilt huvudmannaskap för vägarna i 
området. Huvudman fastställs genom lantmäteriförrättning efter att detaljplanen 
vunnit laga kraft. 
 
Ett vatten- och avloppsledningsnät behöver byggas ut i området. Nätet ansluts till 
befintligt reningsverk i Gnesta. Verksamhetsområde för vatten och avlopp utökas till 
att omfatta planområdet, vilket innebär att det kommer att ägas och förvaltas genom 
kommunalt huvudmannaskap. 
 
Genom att kommunen inte är huvudman för allmän plats är det markägaren som har 
det samlade administrativa och ekonomiska ansvaret för att genomföra de allmänna 
anläggningarna. Efter utbyggnad är det blivande tomtköpare/fastighetsägares ansvar 
att sköta framtida drift, underhåll och förnyelse av anläggningarna. 
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Avtal 
Gnesta kommun 
Avtal kommer att tecknas med Gnesta kommun om anslutning till Gnestas vatten- 
och avloppsledningsnät. Om det blir aktuellt kommer avtalet även att reglera att 
planområdet kommer att ligga inom Gnesta kommuns verksamhetsområde för vatten 
och avlopp. Alternativet (om inget annat avtalas) är att vatten- och 
avloppsledningsnätet läggs inom verksamhetsområde för Södertälje kommun och att 
en förbindelsepunkt upprättas vid kommungräns. Ett avtal avseende utbyggnad av 
vatten- och avloppsanläggning ska i sådant fall tecknas med Telge Nät. 
 
Exploateringsavtal 
Fastigheten Visbohammar 1:20 är privatägd. Ett exploateringsavtal kommer att 
upprättas mellan kommunen och markägaren och ska undertecknas innan 
detaljplanen antas i Vårdinge-Mölnbokommundelsnämnden. Avtalet reglerar när 
allmänna anläggningar ska byggas ut, vem som bekostar byggandet av dem och hur 
de ska överlåtas till huvudmännen för respektive anläggning. Exploateringsavtalet 
reglerar även överlåtande av förskoletomt till kommunen. 
 
Övrig infrastruktur 
För att reglera områdets anslutning till elnätet ska ett avtal träffas mellan exploatören 
och Vattenfall Eldistribution AB. 
 
Trafikverket 
Avtal kan också behöva tecknas med Trafikverket för åtgärder utanför planområdet, 
t ex utfarter mot allmän väg samt medfinansiering av vissa anläggningar (gång- och 
cykelvägen längs riksväg 57), busshållplatser och övergångsstället (riksväg 57). 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning m m 
73 bostadsfastigheter för friliggande hus och en fastighet för förskola, skola eller 
vårdlokaler kan bildas inom planområdet. 
 
En gemensamhetsanläggning för vägar och naturmark bildas i området, alternativt 
bildas två separata gemensamhetsanläggningar för respektive syfte. I 
gemensamhetsanläggning för vägar ska även områden för dagvattenhantering från 
vägmarken ingå. I gemensamhetsanläggningen för väg bör även fastigheter inom 
Rydholm som berörs genom gemensam utfart ingå. Befintlig utfart och vägar norr 
om väg 57 saknar förvaltning. Fastighetsägarna i området kommer, när 
gemensamhetsanläggningar är bildade, ansvara för framtida förvaltning och skötsel 
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enligt de andelstal som sätts i kommande lantmäteriförrättning. Inititativ och 
bekostande av de fastighetsrättsliga åtgärderna tas av exploatören. 

Ekonomiska frågor 

Mark och anläggningar 
Exploatören ansvarar för exploateringens genomförande och bekostar utbyggnaden 
av allmänna anläggningar. Blivande markägare inom området svarar för och bekostar 
genomförandet på tomtmark. 

Plan- och bygglovavgift 
Planavgift utgår inte då exploatören bekostat framtagandet av detaljplanen. 
Bygglovsavgifter utgår enligt för Södertälje kommuns gällande plan- och 
bygglovtaxa. 

Tekniska frågor 

Tekniska utredningar 
Utredning av bullerpåverkan och risker förenade med transporter på riksväg 57 samt 
en översiktlig geoteknisk undersökning har utförts inför samrådet. 

Medverkande tjänstemän 

Kommunen 
I arbetet med att ta fram planförslaget har följande tjänstemän medverkat: 
Panagiota Kalliora, bygglovarkitekt 
Tommy Åström, stadsarkitekt 
Emma Tibblin, stadsantikvarie 
 
Förslag till detaljplan har inför samråd tagits fram av Tengbomgruppen genom 
planarkitekt Mattias Nilsson. 
 
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
Projekt och exploatering 
 
 
 
Urban Dahlberg    Martin Mansell 
Planchef     Planarkitekt 
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