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SYFTE OCH HUVUDDRAG

Programmet syftar till att utreda möjligheten att utveckla campingområdet inom Farstanäs naturreservat till en
stugby med camping samt säkra allmänhetens möjlighet att röra sig inom området.
På grund av att programområdet ligger inom Farstanäs naturreservat ska allmänhetens möjlighet att röra sig i
området inte begränsas av tillkommande byggnader. Tydliga entréer och parkering till naturreservatet måste
garanteras.
Större delen av det öppna landskapet inom programområdet kommer inte att bebyggas. Det utgör är en viktig
länk i det öppna landskapet som sträcker sig i nord-sydlig riktning.

PLANPROCESSEN
Detta detaljplaneprogram är första steget i en detaljplaneprocess som följer plan- och bygglagen (PBL). I detaljplaneprogrammet utreds förutsättningarna för och konsekvenserna av en ny detaljplan.
Syftet med ett detaljplaneprogram är att kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede ska breddas med de berördas erfarenheter och synpunkter.
De berörda ska ges möjlighet till insyn och påverkan innan kommunens ställningstaganden är låsta.
Detaljplaneprogramsamrådet är det första av tre tillfällen då de berörda ges möjlighet att lämna synpunkter.
Samråd kring detaljplaneprogrammet för Farstanäs pågår från 28 oktober 2010 fram till den 17 december 2010
och under denna tid tas skriftliga synpunkter emot. De inkomna synpunkterna kommer att sammanställas i en
programsamrådsredogörelse.

SYNPUNKTER EMOTSES SKRIFTLIGEN SENAST DEN 17 DECEMBER 2010
STÄLLT TILL:
SÖDERTÄLJE KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET, PLAN
151 89 SÖDERTÄLJE

Programmet är upprättat av planarkitekt Christina Svartsjö
christina.svartsjo@sodertalje.se
08-523 031 46

BAKGRUND
Farstanäs ägs idag av Södertälje kommun. Campingområdet arrenderas ut till ”Farstanäs havsbad och Familjecamping AB”. Arrendatorn avser att sälja verksamheten och har blivit kontaktad av ”Drömstugan i Sverige AB”
(tidigare Svenska strand och fjällbyar AB). Samhällsbyggnadskontoret har fått in en förfrågan från Drömstugan i
Sverige AB, att titta på möjligheten att utveckla Farstanäs campingområde till en stugby med tillhörande serviceanläggningar.
Förslaget innebär att samhällsbyggnadskontoret tittar på förutsättningarna och utreder om det ﬁnns möjlighet
att komplettera campingområdet med ca 100 stugor och poolområde.
PROGRAMOMRÅDET

Farstanäs campingområde ligger ca 6 km nordost om Järna centrum som har dagligvarubutiker, apotek, hälsokostbutik, konditori, restauranger, förskolor, skolor (F-9) med mera. Till Södertälje centrum är det ca 17 km.
Programområdet består idag bland annat av camping, badplats, restaurang, minilivs och minigolfbana. Entrén till
Farstanäs camping ligger ca 1,7 km öster om väg 525.
Programområdet är ca 40 ha.

Ortofoto över delar av Farsta 1:1 med programområdesavgränsning(

)

MILJÖPÅVERKAN
BEHOVSBEDÖMNING

Programområdet ligger inom Farstanäs naturreservat. Syftet med reservatet är att säkra ett för bad och rörligt
friluftsliv värdefullt område. Inom vård- och förvaltningsbestämmelserna, som ﬁnns i resolutionen från Länsstyrelsen, står det att ”Planerade anläggningar bör utformas så, att de på ett naturligt sätt ansluter sig till rådande
naturmiljö och landskapsbild, som i möjligaste mån bör bibehållas”. Dispens krävs från Länsstyrelsen för att få
upprätta byggnader inom reservatet.
Naturreservatet ingår i den grönkil som går från ”Yngern syd”, passerar söder om Järna längs Moraån och följer
strandområdena öster om gamla E4:an via Farstanäs naturreservat fram till Öbacken, Bränninge naturreservat.
Programområdet ligger även inom riksintresse för friluftslivet enligt Naturvårdsverkets beslut 1988 (Stockholms
skärgård; yttre delen), samt inom riksintressen vid kusten enligt Miljöbalkens hushållningsbestämmelser 4 kapitlet, där främst turismens och det rörliga friluftslivets intressen särskilt ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön (Kustområdena och skärgårdarna i Södermanland och
Uppland från Oxelösund till Herräng och Singö).
Det är 100 meters strandskydd längs strandlinjen. Det ﬁnns inga planer på att placera ny bebyggelse inom strandskyddsområdet.
I anslutning till programområdet ﬁnns värdefull åkermark och kulturhistoriskt intressanta miljöer. Anpassning
till beﬁntlig bebyggelse och landskapet måste ske för att minimera påverkan på landskapsbilden. Byggnadshöjden
ska hållas låg. Inom programområdet ﬁnns fornlämningar. Detaljplanen och tillkommande bebyggelse ska utformas så att de natur- och kulturvärden som ﬁnns i området inte påverkas negativt.
Utvecklingen enligt programmet bedöms inte påtagligt skada något riksintresse. Riksintressen enligt 3 och 4 kap
miljöbalken beaktas. Turismen och friluftslivets intressen beaktas.
De avvägningar som främst gjorts för att beakta riksintressena är:
- att ny bebyggelse endast tillkommer på mark som redan är ianspråktagen av campingverksamhet
- att säkra turismen och det rörliga friluftslivets möjlighet att röra sig i området
- att ingen skogsmark kommer att tas i anspråk
- att de kulturhistoriska värdena kring Farsta gård och Brandalsund beaktas
- att fornlämningar lämnas orörda
- att strandskyddsområdet förblir orört

Fotomontage över Farstanäs havsbad och Järnafjärden. Till vänster skymtar restaurangen.

Programområdet ligger en bit från kollektivtraﬁk vilket gör att besökare och boende i stor utsträckning kan komma
att använda bil. Det skulle vara önskvärt om buss 788, som går längs väg 525, tar sig upp till Farstanäs några gånger
om dagen under sommartid.
Inom området ﬁnns inga kända markföroreningar eller störningar. Det kan förekomma lågfrekvent buller från farleden.
Förslaget bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan enligt PBL 5:18 och bilaga 2 och 4 till MKB-förordningen.
En miljöbedömning behöver därför inte utföras.
Ett miljöprogram och en miljöbeskrivning kommer att tas fram i samband med framtagandet av detaljplanen. Miljöprogrammet ska bland annat beskriva bebyggelsens påverkan på miljön och den estetiska utformningen. Miljöbeskrivningen ska bland annat beskriva planförslagets eventuella konsekvenser för människa och miljö.
En skötselplan för Farstanäs naturreservat saknas idag men kommunen har tagit fram en skogsskötselplan för
Farstanäs. Kommunen ser gärna att en skötselplan tas fram i samband med detaljplanen. Skötselplanen beskriver
reservatets naturvärden och hur de ska skötas. Skötselplanen tas fram av Länsstyrelsen enligt Förordningen om
områdesskydd enligt Miljöbalken (1998:1252).

DISPENS NATURRESERVATET

Eftersom verksamheten på Farstanäs är till försäljning vill kommunen säkra att området fortsätter att hålla hög
kvalité på badet, stigarna och verksamheten (campingen med dess serviceanläggningar) samt att det orörda strandområdena med strandskydd fortsätter att vara allmänt tillgängliga. Med en detaljplan kan kommunen säkra allmänhetens möjlighet att röra sig i området och samtidigt möjliggöra utvecklingen av campingområdet till ett attraktivt rekreationsområde med övernattningsmöjligheter.
Kommunen anser att det ﬁnns särskilda skäl att lämna dispens från naturreservatets föreskrifter för att komplettera campingområdet med stugor. Bland annat för att uppfylla naturreservatets syfte att säkra ett för bad och det
rörliga friluftslivet värdefullt område genom att planlägga allmän platsmark och att i avtal med exploatören trygga
allmänhetens möjlighet att röra sig i området. Stugorna skulle integreras och terränganpassas inom campingområdet på redan ianspråkstagen mark.
Även riksintressen vid kusten enligt Miljöbalkens hushållningsbestämmelser 4 kapitlet (turismen och det rörliga
friluftslivet), kan stärkas genom att ge ﬂer möjlighet att vistas i området under längre tid - både kommuninvånare
och turister, genom att skapa möjlighet att komplettera campingområdet med stugor. Kommunen ser att det kan
ﬁnnas möjlighet att få till tältplatser på vissa platser inom område som omfattas av strandskydd.
Tillgänglighet
Tillgängligheten i programområdet kommer att öka och förbättras bland annat genom att skapa tydligare entréer
till naturreservatet samt att säkerställa allmänhetens möjlighet att röra sig i området. Kommunen tittar även på
möjligheten att göra ett av gångstråken inom skogsområdena tillgänglighetsanpassat.
Miljöpåverkan
En VA-utredning kommer att tas fram för att se vilken lösning som är bäst för miljön och verksamheten. En gemensam VA-lösning kommer ge en bättre övergripande lösning för spillvattnet. Dagvattenhanteringen kommer även
att utredas i samband med VA-utredningen.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE
ÖVERSIKTSPLAN (ÖP)

I översiktplanen för Södertälje kommun, antagen av kommunfullmäktige i april 2004, står det att Farstanäs ligger
inom grönkilen (kil nr.1) som går från Yngern syd och följer strandområdena öster om gamla E4:an. ÖP föreslår att
de gröna kilarnas funktion som spridningskorridorer skyddas från exploatering. Kilarna tillvaratas som en resurs
i stadens grönstruktur.
Programområdet ligger inom riksintresse för friluftslivet enligt Naturvårdsverkets beslut 1988 (Stockholms skärgård; yttre delen). Programområdet ligger även inom riksintressen vid kusten enligt Miljöbalkens hushållningsbestämmelser 4 kapitlet, där främst turismens och det rörliga friluftslivets intressen särskilt ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön (Kustområdena och skärgårdarna
i Södermanland och Uppland från Oxelösund till Herräng och Singö).
KULTURMILJÖPROGRAMMET

Ett Kulturmiljöprogram har tagits fram för alla socknar i Södertälje kommun. Kulturmiljöprogrammet är ett underlag som ska vara vägledande för beslut som rör ett urval av miljöer med höga kulturhistoriska värden. I kulturmiljöprogrammet för Överjärna och Ytterjärna socknar pekar man ut Farsta gård som ett kulturhistoriskt intressant
område.
GÄLLANDE DETALJPLAN

Inom campingområdet ﬁnns idag ingen gällande detaljplan. Föreskrifter för naturreservatet har tagits fram av
Länsstyrelsen.
POLITISKA BESLUT

Järna kommundelsnämnd gav samhällsbyggnadskontoret i uppdrag, 2010-06-22 § 126, att upprätta ett detaljplaneprogram för Farstanäs campingområde för att titta på möjligheten att utveckla campingområdet Farstanäs till
en stugby med tillhörande serviceanläggningar och campingmöjligheter med mera, samt se hur utvecklingen av
verksamheten skulle påverka naturreservatet och allmänhetens möjlighet att röra sig i området.
Järna kommundelsnämnd gav samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att skicka ut detaljplaneprogrammet på samråd 2010-09-28 § 175.

NULÄGESKARTA

FÖRUTSÄTTNINGAR
MARKFÖRHÅLLANDEN & TERRÄNG

Området består i huvudsak av morän med inslag av lera och berg. Restaurangen ligger ca 9 meter över strandlinjen vilket ger en bra överblick över strandområdet.
Området ligger inom normalrisk eller lågriskområde för radon.
GRÖNSTRUKTUR, BEFINTLIGA FRIYTOR OCH NATUR

Farstanäs naturreservat ingår i den gröna kil som går från ”Yngern syd” och passerar söder om Järna längs
Moraån och följer strandområdena öster om gamla E4:an via Farstanäs fram till Bränninge naturreservat.
Farstanäs är Stockholmsregionens största havsbad och familjecamping som har öppet året runt och är en av
Södertälje kommuns mest besökta badplats. Campingområdet utgör ett öppet grönområde som går i nord-sydlig riktning och ger en överblick av området. Flera väl använda rörelsestråk för gående löper inom området och
längs vattnet. Genom området går en utmarkerad ”vandringsled” som är ca 5 km lång och som mestadels går
längs vattnet. Det är viktigt att dessa stråk fortsätter att vara tillgängliga.
Delar av campingområdet är sparad naturmark och består av berg i dagen och stora träd vilket campinggästerna har fått anpassat sig efter. Stugorna i den norra delen av området har lagts runt en kulle och anpassats till
terrängen. Stugorna i den södra delen står i rad vid skogskanten.
Det ﬁnns tre anlagda lekplatser i området, en i södra delen, en i norra delen och en i den centrala delen, vid
restaurangen. Det ﬁnns även en minigolfbana i anslutning till lekplatsen i den centrala delen.
Värdefulla utsiktspunkter med utblickar över Järnafjärden, Vaskhusviken och inloppet mot Brandalsund ﬁnns
idag allmänt tillgängliga inom området. Följer man den utmarkerade ”vandringsleden” kommer man till dessa
utsiktspunkter.
Inom programområdet ﬁnns inga kända naturvärden. Inom skogspartiet väster om programområdet ﬁnns
nyckelbiotoper, sumpskog och naturvärden (”Skogens pärlor” Skogsstyrelsen).
VATTENSTRUKTUR OCH STRANDSKYDD

Programområdet ligger inom avrinningsormådet Östersjökust med öar - Sörmland.
Farstanäs campingområde ligger vid Järnafjärden med Vaskhusviken i norr.
Inom programområdet ﬁnns vattenådror som rinner ner mot sandstranden och bildar vattensamlingar, utan
vattenspegel, med underminerad mark. Det är troligen grundvattennivån som kommit upp vid markytan.
Strandskyddet är 100 meter. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. Inom strandskyddsområdet får inte
mark tas i anspråk så att allmänheten inte har möjlighet att beträda området, vidare gäller hänsyn mot djur- och
växtliv. Inom strandskyddet får ingen bebyggelse upprättas.

FARSTANÄS NATURRESERVAT

Programområdet ligger inom Farstanäs naturreservat. Reservatet bildades 1967 med syfte att säkra ett för bad
och rörligt friluftsliv värdefullt område. Hela naturreservatets areal är ca 300 hektar (enligt föreskrifterna). Enligt vård- och förvaltningsbestämmelserna, som ﬁnns i resolutionen från Länsstyrelsen, står det att ”Planerade
anläggningar bör utformas så, att de på ett naturligt sätt ansluter till rådande naturmiljö och landskapsbild,
som i möjligaste mån bör bibehållas”. För att få bygga inom naturreservatet krävs dispens från Länsstyrelsen.
BEFINTLIG BEBYGGELSE

Den beﬁntliga bebyggelsen på Farstanäs camping består av tretton campingstugor, tre servicehus, en restaurang
och fyra personalbostäder. Det ﬁnns även villavagnar och husvagnar uppställda året runt.
Restaurangen ligger centralt i området med milsvid utsikt över inloppet till Brandalsund. I restaurangbyggnaden
ﬁnns även kiosk och minilivs samt ett lekrum för barn i anslutning till restaurangen. Vid entrén till området ﬁnns
en receptionsbyggnad.
KULTURHISTORIA

Inom programområdet ﬁnns tre fornlämningar på höjderna i södra delen av området. Dessa fornlämningar är
stensättningar från bronsålder/järnålder och en husgrund från senare tid.
I anslutning till Farstanäs campingområde ligger Farsta gård med sin vackra gårdsmiljö med mangård från 1700talet, arbetarbostäder, ekonomibyggnader och alléer, omgivet av ett öppet odlingslandskap. Området utgör ett
blickfång i landskapet och har ett högt kulturhistoriskt värde.
LANDSKAPSBILD IDAG

Farstanäs campingområde ligger i nord-sydlig riktning med ett strandområde som ligger i en nordostsluttning.
Öster om campingområdet, i direkt anslutning området, ﬁnns det större skogspartiet inom naturreservatet. Mestadelen av strandlinjen är skogsbeklädd, förutom vid badplatsen, vilket bidrar till att de byggnader som ﬁnns
inom området samt husvagnarna ligger skyddade ur landskapsbildssynpunkt. Restaurangen och byggnaderna
runt badplatsen kan synas från vattnet. Det är viktigt att bevara siktlinjerna mot fjärden och hålla landskapet
öppet på Farstanäs. Eftersom området är ”böljande” så upptäcks inte campingområdet förrän man kommit fram
till parkeringen och huvudentrén till campingområdet.
Det är viktigt att landskapsbilden kring Farsta gård inte förändras. Det är även viktigt att bebyggelse inte stör
Brandalsunds landskapsbild då det är kulturhistoriskt värdefullt område och av riksintresse. Inga höga hus bör
alltså byggas.

BEFINTLIG TRAFIKSITUATION

Huvudentré - Farstanäs campingområdes huvudentré ligger i norra delen av området, i ena änden av ”Farstanäsvägen”. Receptionen som ligger vid entrén har öppningsbara bommar för att begränsa fordonstraﬁk inom
campingområdet. Traﬁksituationen längs ”Farstanäsvägen” är säsongsberoende. Under högsäsong, det vill säga
sommartid, kan traﬁken vara intensiv vissa tider på dygnet när badgäster strömmar in till området. Det kan
komma upp emot 300 bilar med badgäster en solig dag.
Traﬁksituationen utmed ”Farstanäsvägen” är idag inte tillfredställande ur fotgängarsynpunkt då både fotgängare (som bland annat kommit med buss), bilar, varutransporter till restaurangen med mera rör sig uppför den
kuperade och lite kurviga vägen. Hastighetsbegränsningen är 50 km/h. Trottoarer saknas utmed sträckan.
Övriga entréer - Entrén i söder, från Nästäppan, är en liten skogsstig som går genom skogspartiet inom naturreservatet, mestadels längs vattnet. Stigen är inte allmänt känd utan används mest av de boende i Nästäppan.
Gångstråk - Inom Farstanäs campingområde ﬁnns många välanvända gångstråk, dom ﬂesta utmed anlagda gångvägar. Det ﬁnns även en utmarkerad ”vandringsled” som tar en runt campingområdet, mestadels längs vattnet.
Det ﬁnns även stigar inne i skogspartiet väster om campingområdet.
Parkering - Parkeringsplatserna ligger i den norra delen av campingområdet, i nära anslutning till huvudentrén.
Kommunen tittar på möjligheten att hitta ﬂer alternativa parkeringsplatser för naturreservatets besökare vilka
inte ska var avgiftsbelagda.
Kollektivtraﬁk - Närmaste busshållplats är belägen på väg 525, ca 1,7 km från huvudentrén till Farstanäs campingområde. Hållplatsen traﬁkeras av buss 788 och 702 (Länstraﬁken i sörmland). Bussarna åker mellan Södertälje
centrum och Järna eller Trosa. Buss 788 passerar Farstanäs mot Södertälje tre gånger och mot Järna sex gånger
under dagen samt fyra gånger i vardera riktning på helger. Buss 702 passerar ca nio gånger på vardagarna och fem
gånger på helgerna i vardera riktning.
STÖRNINGAR OCH FÖRORENINGAR

Inom programområdet ﬁnns inga kända störningar eller föroreningar. Det kan förekomma lågfrekvent buller
från farleden.
TEKNISK FÖRSÖRJNING

Dricksvatten och spillvatten (avlopp) - Området är idag anslutet, via ett eget ledningsnät, till det kommunala
dricksvattenledningsnätet som har sin anslutningspunkt öster om Håknäsvägen (vid Solåkrabyns vårdhem).
Servicehusen i området är ansluta till slutna tankar för spillvatten.
Dagvatten - Inom området ﬁnns ingen godkänd dagvattenhantering.
El - Inom programområdet ﬁnns inga luftledningar. En transformatorstation ﬁnns väster om restaurangen. Inom
campingområdet ﬁnns platser med eluttag för husvagn/husbil/tält.
Värme - Stugorna inom campingområdet värms idag upp med el.

PROGRAMFÖRSLAGSKARTA

PROGRAMFÖRSLAG
Det övergripande förslaget bygger på följande huvudidéer:
- Harmoniera med naturreservatet och dess föreskrifter
- Området i sin helhet ska vara tillgängligt för allmänhetens friluftsliv och turism
- Karaktär med havet, stranden och grönområdena i fokus
- Stråk och siktlinjer ned mot havet
- Tydliga entréer till naturreservatet
- Angöring och parkering
- Bevara och utveckla grönområdena och strandpromenaden
- Komplettera campingområdet med stugor

NY BEBYGGELSE

Campingområdet föreslås kompletteras med stugor och poolområde. Stugorna grupperas för att skapa vackra utblickar och bra lokalklimat. Möjlighet att bygga brygga och uthyrning av mindre båtar bör ﬁnnas samt möjlighet
att utföra båtsporter.
I förslagskartan till vänster redovisas utredningsområdena 1-4 där kommunen kommer göra ytterligare utredningar när en detaljplan tas fram för Farstanäs campingområde. Inom utredningsområdena kommer man att
titta på var stugor kan placeras för att inte påverka området negativt. Det vill säga inte begränsa allmänhetens
möjlighet att röra sig i området, minimera påverkan på miljön och landskapsbilden samt integreras med husvagnar och terränganpassas.
Tanken är att stugorna kommer att utföras i en våning och vara mellan 25-50 kvm. Kommunen ser gärna att
stugorna byggs med miljömaterial för att inte påverka miljön negativt. Ett miljöprogram kommer att tas fram
för att bland annat se hur bebyggelsen kommer att påverka miljön och den estetiska utformningen. I anslutning
till restaurangen tittar man på möjligheten att anlägga ett poolområde med en större pool och en barnpool som
kommer vara tillgänglig även för allmänheten.
CAMPING, PARKERING och TRAFIK

Farstanäs campingområde kommer att kompletteras med stugor vilket innebär att husvagnsplatser fortfarande
kommer att ﬁnnas inom området. I förslagskartan till vänster pekas en yta ut i norra delen som husvagnscamping samt ytor både i norra delen och den södra delen för tältuppställning. Inom utredningsområdena kommer
man att titta på var stugor, husvagnar och tält kan placeras för att harmoniera med varandra och inte påverka
allmänhetens möjligheter att röra sig inom området negativt.
Inom programområdet ska det ﬁnnas parkeringsmöjligheter för badgäster och besökare till naturreservatet. I
nära anslutning till restaurangen bör det ﬁnnas parkeringsplatser för funktionshindrade. Parkering vid stugorna
är inte tillåtet utan en parkering vid huvudentrén ska ﬁnnas för stuggäster. Eventuellt kan det tillkomma mindre
parkeringsytor i den södra delen av campingområdet för stuggästerna (utredningsområde 2 och 3). Parkeringsytorna ska harmoniera och smälta in med resterande ytor. Cykelparkering föreslås vid receptionen, vid huvudentrén.
Traﬁksituationen kommer troligen inte att ändras längs ”Farstanäsvägen”. Kommunen tittar på möjligheten att
anlägga en stig (lila prickig linje i kartan till vänster) från Farsta gård som ansluts till beﬁntligt gångstråk som
går längs vattnet inom campingområdet, bland annat för att få en säkrare gångväg från väg 525. Det skulle vara
önskvärt om buss 788, som går längs väg 525, tar sig upp till campingområdet några gånger om dagen under sommartid.

STRANDPROMENAD OCH GRÖNOMRÅDEN

Stigen längs vattnet kommer att behålla sin sträckning. Viss upprustning kan behöva göras för att få en tydligare
förbindelse med resten av stråken inom naturreservatet.
Tillgängligheten till naturreservatets skogligare områden förbättras genom tydligare entréer. Beﬁntliga stråk
tydliggörs och kopplingen till stranden och stigen längs vattnet förbättras.
Nyplanterade ”åkerholmar” kan komma att anläggas i norra delen av området, mellan parkering och åkermark,
för att få en mjukare övergång från den ”anlagda” parkeringsytan till åker.
Grönkilen kommer inte att påverkas negativt då områdena där stugor kan tillkomma redan idag är i anspråkstagna av husvagnar och villavagnar. Stugorna gynnar bland annat turismen och friluftslivet.
TILLGÄNGLIGHET

Tillgängligheten till området är god. Området i sig utgörs av sluttande mark varför vägars lutning kan komma
att behöva studeras inom vissa delar av området. Kommunen tittar på möjligheten att göra några gångstråk tillgängliga även för rullstolsburna inom grönområdena. Nya vägar och bebyggelse ska utformas så att de uppfyller kraven på tillgänglighet för funktionshindrade.
STRANDEN

Badstranden utnyttjas ﬂitigt för bad och sol. Det ﬁnns även en badstrand i södra delen av campingområdet men
den nyttjas inte lika ﬂitigt. Inom området ska det ﬁnnas toaletter och duschmöjligheter för badgäster. Det kommer fortsättningsvis ﬁnnas möjlighet för hundbad i den södra delen.
LEK OCH REKREATION

Inom området ﬁnns idag lekplatser. Kommunen ser gärna att dessa blir kvar. Naturreservatet i sig är ett rekreationsområde. Kommunen ser gärna att campingområdet komletteras med fasta grillplatser som badgäster och
naturreservatets besökare kan använda. Entréerna till naturreservatet kommer att göras mer tydliga.
DRICKSVATTEN, SPILLVATTEN, EL och VÄRME

Området är idag anslutet till kommunalt dricksvatten. En utredning har gjorts där man tittade på möjligheten
att ansluta campingområdet till det kommunala ledningsnätet för spillvatten via en sjöledning. En VA-utredning
måste göras för att utreda vilken lösning som skulle gynna området bäst. En dagvattenutredning behöva också
tas fram för att säkra att badvattnet inte blir påverkat. Området ligger inom Farstanäs naturreservat vilket gör
att dispens krävs av Länsstyrelsen för grävning av ledningar. Inom området bör direktverkande el ej används i
stugorna vid uppvärmning.

KONSEKVENSER OCH BALANSERING
BARN OCH HÄLSA

Ett naturreservat och en badplats som ﬁnns i ett naturskönt område för både vuxna och barn är att eftersträva.
Möjligheten till mycket utomhusvistelse är bra för barnens hälsa och kan bidra till en mer hälsosam livsstil i
framtiden. Att göra campingområdet mer tillgängligt för alla är något som kommunen vill stäva mot. Ambitionen
att hålla merparten av biltraﬁken utanför campingområdet, ger ett tryggare och säkrare område för barnen att
röra sig fritt inom. De lekytor som ﬁnns idag bör bevaras så lång det är möjligt.
Balansering: Inom campingområdet bör lekplaster ﬁnnas och tydliga markerade entréer till naturreservatet ska
iordningställas. Parkeringsytor inom campingområdet bör begränsas för att minska biltraﬁken inom området för
att ge barnen ett tryggare och säkrare område att vistas inom. Kommunen tittar på att även lyfta fram fornlämningarna i området genom att bland annat placera informationsskyltar vid lämningarna. Göra campingområdet
till ett attraktivare rekreativt område, tillgängligt för alla.
GRÖNSTRUKTUR OCH MARK

Grönkilen som Farstanäs ligger inom ska skyddas som spridningskorridor. En komplettering av campingområdet med stugor innebär en exploatering på redan ianspråkstagen mark. Allmänhetens möjlighet att röra sig inom
området kan kännas begränsande på grund av de nya stugorna.
Balansering: För att tillgängligheten inom campingområdet även i fortsättningen ska vara god, måste sammanhängande grönområden och röreselstråk bevaras. Placeringen av stugor är betydelsefullt och kan undvika försämrad tillgänglighet. Genom att göra tydligare entréer och rusta upp beﬁntliga gångstråk samt anlägga nya stråk
kan det balansera förlusten av de öppna grönytor och husvagnsplatser som stugorna tar i anspråk. Ingrepp i terrängen kan minimeras genom krav på terränganpassning i detaljplanen.
KLIMAT OCH LUFT

Ny bebyggelse generar viss traﬁkrörelse vilket kan upplevas negativt främst av besökare och boende inom campingområdet. Målet är dock att folk väljer att cykla/åka kollektivt/promenera i större omfattning både för hälsan,
vår livsmiljö och klimatet. Energiåtgång och utsläpp i koldioxid kan komma att öka inom området vid en eventuell utveckling av campingområdet.
Balansering: Planeras nya stråk för gående och cyklister till campingområdet, kan antalet traﬁkrörelser minimeras. Ny bebyggelse bör vara energisnål och ha miljöanpassade lösningar, vilket minimerar den negativa påverkan
på klimatet. Kommunen ser gärna att en buss kommer upp till campingområdet några gånger om dagen under
sommartid. Ett miljöprogram och en miljöbeskrivning kommer att tas fram för att bland annat beskriva hur miljön kan komma att påverkas av förändringen.

Medverkande tjänstemän
Åsa Hansson
Exploateringsingenjör
Gertrud Söderberg Skogsförvaltare
Agnetha Sjödin
Bygglovarkitekt
Anders Bengs
Driftchef, södra kommundelarna
Bo Ljungberg
Kommunekolog
Liselotte Löthagen Miljöstrateg
Elisabeth Öhman
Telge Nät (VA)

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET
Plan

Urban Dahlberg
Planchef

Christina Svartsjö
planarkitekt

