Samhällsbyggnadskontoret

PLA NBESK R IVNING
P 2010- 00616- 214
D e ta lj p la n fö r

F a rs ta n ä s

d e l av Fa rs ta 1:1
ino m Jä rna ko mmun del
i Sö d e rtä lj e
Upprättad 2014- 03- 27
SAMR ÅDSHANDLING

Detaljplan för Farstanäs P 2010-00616-214

planbeskrivn ing

Vad är kommunal planering?
Kommunen är ansvarig för att det finns en övergripande planering som beskriver hur marken inom
kommunen är tänkt att användas. Det kan handla om
var det är lämpligt att bygga nya bostäder, handelsområden eller var det behövs nya vägar eller mer
utbyggd offentlig service. Allt för att på ett bra och
effektivt sätt använda den mark som finns inom kommunens gränser, oavsett om den är privatägd eller
kommunalägd.
Det här arbetet sker både på en översiktlig nivå, där
man tittar på och försöker planera för huvuddragen
av utvecklingen i hela kommunen (översiktsplan),
och mer lokalt genom så kallade detaljplaner. En
detaljplan berör ett mindre område och ska ge en
samlad bild av hur marken används idag och hur den
är tänkt att förändras eller bevaras. Det är en process
som grundar sig på lagstiftning; plan- och bygglagen
(PBL) och miljöbalken (MB).
Programsamråd
Arbetet börjar med att samhällsbyggnadskontoret
samlar in information om området. Man tittar bland
annat på grönområden, kommunikationer, karaktären
på befintlig bebyggelse, mark och vatten samt teknisk
försörjning som vatten och avlopp. Samhällsbyggnadskontoret ser också över de behov som finns inom
kommunen och det aktuella området, exempelvis
elevunderlag för skolor och förskolor eller vägar
och tekniska system, lokaler för industri och handel,
bostäder och annat som kan vara intressant. Samtidigt tittar man också igenom de riktlinjer och beslut
som finns inom kommunen och som berör planering,
exempelvis skydd av natur, tillgänglighet för funktionshindrade och säkerhet.
Med hjälp av den insamlade informationen utarbetar
kommunen ett första och mer översiktligt förslag,
detaljplaneprogram, för hur området skulle kunna
användas. Programmet skickas därefter ut på samråd
till de sakägare, boende och myndigheter som berörs.
Efter samrådet sammanställer man de tankar och
kommentarer (yttranden) som kommit in till kontoret
i en programsamrådsredogörelse.
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Efter den sammanställningen bearbetar kommunen
planförslaget och ser om det är någonting som behöver
undersökas mer, förbättras eller kompletteras.
Plansamråd
I det här skedet arbetar man fram ett mer genomarbetat
och detaljerat förslag. Här tar man fram en planbeskrivning och en plankarta. En viktig del av förslaget är den
plankarta med bestämmelser som kommer att reglera
markanvändningen. Planförslaget ska precis som programhandlingarna skickas ut på samråd till de sakägare,
boende och myndigheter som berörs.
Efter samrådet sammanställer man de synpunkter som
kommit in under samrådet i en samrådsredogörelse.
Utställning
Kommunen bearbetar återigen igenom planförslaget och
ser om det behöver justeras. Efter eventuella ändringar
ställer man ut förslaget i stadshusets entréhall för granskning. Utställningstiden ska vara minst tre veckor. Samrådskretsen av sakägare, boende och myndigheter har
möjlighet att lämna in synpunkter och de sammanställs
sedan i ett utställningsutlåtande.
Antagande & Laga kraft
För att detaljplanen ska börja gälla måste berörd nämnd
ta ett formellt beslut om att planen ska antas. Tre veckor
efter att nämnden beslutat att anta planen börjar den gälla
(vinner laga kraft) och det blir till exempel möjligt att
ansöka om bygglov.
Politiska beslut
Den berörda nämnden godkänner samråd/utställning och
den samrådsredogörelse/utställningsutlåtande som tagits
fram efter varje skede. Nämnden beslutar även om att
handlingarna ska skickas ut på samråd/utställning och
om detaljplanen ska antas.
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Planhandlingar
Detaljplanen utgörs av plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser. Till planen hör dessutom:
•
•
•

denna planbeskrivning
genomförandebeskrivning
grundkarta

Vid upprättande av en detaljplan ska en fastighetsägarförteckning upprättas. I samråd med
kommunens lantmäterimyndighet har ingen förteckning upprättats. Södertälje kommun är
ensam berörd fastighetsägare och det finns inga gemensamhetsanläggningar etc. som berörs.
Arrendatorerna kommer att få handlingarna skickade till sig.
Övrigt planeringsunderlag
•
•

VA-utredning 2011-06-30
Geoteknisk undersökning 2011-05-20

Planens syfte och huvuddrag
Detaljplanen syftar till att stärka naturreservatets värde för bad och det rörliga friluftslivet samt
säkra allmänhetens möjlighet att röra sig i området. Planen vill även lyfta områdets
attraktivitet för kommuninvånarna och turismen genom att ge möjligheten att bland annat
komplettera campingområdet med stugor.

Förenligt med 3, 4 och 5 kap i miljöbalken
Detaljplanens genomförande anses vara förenlig med 3 och 4 kapitlet i miljöbalken om grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden samt särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet. Där anges det att
mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest
lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges
sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.
Detaljplanen planläggs på redan i anspråkstagen mark. Delar av Farstanäs arrenderas ut till
Farstanäs havsbad och familjecamping AB som har bedrivit verksamhet här under lång tid.
Detaljplanen planlägger för friluftsliv och camping.
Detaljplanen kommer att ta jordbruksmark i anspråk för att tillgodose parkeringsbehovet för
badgäster och besökare samt för att säkra busstrafikens framkomlighet på ”Farstanäsvägen”.
Parkeringarna får inte hårdgöras utan ska fortsättningsvis vara anlagd med gräs. Den idag grusade parkeringen i norr kan fortsättningsvis vara grusad.
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I miljöbalkens 5 kapitel regleras miljökvalitetsnormer, de miljökvalitetsnormer som kan tänkas
påverkas av planförslaget är för luft och vatten.
Detaljplanens genomförande anses förenligt med 5 kapitlet i Miljöbalken. Genomförandet av
detaljplanen bedöms inte överskrida några miljökvalitetsnormer (MKN).
Miljökvalitetsnormer för luft (MKN)

Besökare till Farstanäs badplats och camping kommer under delar av året generera fler fordonsrörelser än idag. Besökare kommer med stor sannolikhet att färdas med motorfordon, vilket kan
leda till ökad trafikbelastning.
Planområdet ligger utanför tätorten och har inte goda kollektivtrafikförbindelser. Kommunen
har lämnat önskemål till SL om att utöka linje 788 med en extra busshållplats och turer upp till
Farstanäs entré, speciellt under sommartid/högsäsong.
Ny bebyggelse generar troligtvis fler trafikrörelser 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.
MKN beräknas inte överskridas inom området.
Miljökvalitetsnormer för vatten (MKN)

Recipient (mottagare av restprodukter) för dagvatten och utsläpp från enskilda avlopp är västra
delen av Näslandsfjärden, på sjökortet benämnd Järnafjärden. Näslandsfjärden är en vattenförekomst enligt vattendirektivet och har av Vattenmyndigheten i Norra Östersjön givits en klassning som måttlig med avseende på ekologisk status och otillfredsställande vad gäller näringsämnen. Recipienten är också klassad som känslig med avseende på utsläpp av kväve och fosfor.
Den kemiska statusen är preliminärt satt till god på grund av att tillräckligt dataunderlag avseende halter av prioriterade ämnen i vattenfas och biotas saknas. Kvalitetskraven för Näslandsfjärden är satta till ”God ekologisk status 2021” och ”God kemisk status 2015”.
Kommunen tittar på en gemensam VA-lösning för Farstanäs och det intilliggande fritidshusområdet Nästäppan för att minimera riskerna för utsläpp från områdena.
MKN beräknas inte överskridas inom området.
Plandata
Lägesbestämning
Farstanäs ligger i dom södra delarna av kommunen, ca 6 km nordost om Järna tätort. Området
ligger ca 10 minuter från Södertälje centrum och ca 30 minuter från Stockholm.
Farstanäs camping är Stockholmsregionens största havsbad och familjecamping. Området har
idag 13 stugor och ca 550 husvagnsplatser varav ca 180 platser med möjlighet till elanslutning.
Inom campingområdet finns bland annat badplats, restaurang, minilivs och minigolfbana.
Entrén till Farstanäs camping ligger ca 1,7 km öster om väg 525.
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Areal
Detaljplaneområdet är ca 10 ha.
Markägoförhållanden
Farstanäs ägs idag av Södertälje kommun.
Campingområdet arrenderas ut till Farstanäs
havsbad och Familjecamping AB. Arrendatorn
avser att sälja verksamheten.
Samhällsbyggnadskontoret har fått in en förfrågan från Drömstugan i Sverige AB, att möjliggöra en stugby inom Farstanäs campingområde.

Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan
En ny översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 28 oktober 2013. I översiktsplanen
ligger Farstanäs inom riksintresse för kust och
skärgård, inom Farstanäs naturreservat samt
Översiktskarta
inom grön kil med grönt svagt samband klass 3
och i anslutning till åkermark klass 4. Farstanäs utpekas också i översiktsplanen som ett område
med en pågående plan för verksamheter. Farstanäs är idag en kommunal badplats.
Det är viktigt att bybildningar med befintlig verksamhet stärks upp och att ett helhetsperspektiv,
där platsens specifika förutsättningar ska vara vägledande, finns vid planering på landsbygden.
Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till öppna landskap mellan bebyggelsegrupper. Inom områden med särskilda natur- eller kulturintressen ställs större krav på lokalisering och utformning
av ny bebyggelse. Ny bebyggelse ska inte lokaliseras på öppen åkermark.
Kommunens bedömning är att kompletteringen av campingverksamheten stämmer överens
med intentionerna i översiktsplanen. Detaljplanen ger möjlighet till en komplettering av befintlig campingverksamhet som ligger inom grön kil med svagt samband. Stugorna placeras på
redan i anspråkstagen mark.
Kompletteringen av campingverksamheten med stugor kommer att klassas som en storskalig
utbyggnad eftersom stugorna omfattar mer än 50 enheter och kommer utvidga befintlig campingverksamheten. Eftersom verksamheten ligger på landsbygden, utanför tyngdpunkterna, bör
området inom rimlig tid ha god tillgänglighet till kollektivtrafiken. Eftersom verksamheten är
mer säsongsbetonad anser kommunen att kravet på kollektivtrafik kan begränsas till högsäsong
(sommartid). Detaljplanen möjliggör en busshållplats samt en breddad vändslinga vid Farstanäs
entré.
För att tillgodose framtida behov av parkeringsplatser för besökare till området samt ge möjlighet att anlägga en gång- och cykelväg kommer åkermark att tas i anspråk inom detaljplanen.
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Naturreservatsgräns (grön linje) och ett ungefärligt detaljplaneområde (rödtonad).

Farstanäs naturreservat
Detaljplaneområdet ligger inom Farstanäs naturreservat. Reservatet bildades 1967 med syfte att
säkra ett för bad och rörligt friluftsliv värdefullt område. Hela naturreservatets areal är ca 383
ha.
Södertälje kommun är förvaltare av naturreservatet och länsstyrelsen är enligt miljöbalken ansvarig för tillsynen av att föreskrifter efterlevs.
Enligt Förordningen om områdesskydd enligt Miljöbalken (1998:1252) ska skötselplan finnas. En skötselplan ska beskriva reservatets naturvärden och hur de ska skötas. Skötselplan för
Farstanäs har aldrig upprättats.
Kommunen har tagit fram en skogsskötselplan för Farstanäs som visar på hur skogen i naturreservatet ska skötas.
Eftersom reservatet främst är av lokal betydelse för friluftslivet, anser länsstyrelsen att det kan
vara lämpligt att kommunen tar över ansvaret. Kommunen har påbörjat diskussioner med länsstyrelsen om ett övertagande av reservatet.
För att få bygga och gräva inom naturreservatet krävs dispens från naturreservatets föreskrifter.
Länsstyrelsen utfärdar dispenser från föreskrifterna.

Badstranden med restaurangen.

6

Detaljplan för Fa rs tanäs P 2010-00616 -214

planbeskrivning

Strandäng i den södra delen av Farstanäs.

Riksintressen och kulturmiljö
Farstanäs ligger 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).
Området gränsar mot en riksintresseklassad farled för handelssjöfarten.
På väg till Farstanäs camping finns värdefull åkermark och kulturhistoriskt intressanta miljöer.
Farsta gård med sin vackra gårdsmiljö med mangård från 1700-talet, arbetarbostäder, ekonomibyggnader och alléer, omgivet av ett öppet odlingslandskap. Gården utgör ett blickfång i landskapet och har ett högt kulturhistoriskt värde. Gården kommer inte att beröras av detaljplanen.
Fornlämningar
Det finns inga kända fornlämningar inom detaljplanen.
Landskapsbilden idag
Farstanäs campingområde ligger i nord-sydlig riktning med ett strandområde som ligger i
nordostsluttning. Öster om campingområdet, i direkt anslutning till området, finns det större
skogspartier och åkermark. Den största delen av strandlinjen är skogsbeklädd, förutom vid badstranden, vilket bidrar till att de byggnader som finns inom området samt husvagnarna, ligger
skyddade ur landskapsbildssynpunkt. Restaurangen och intilliggande byggnader kan synas från
vattnet.
Det är viktigt att bevara siktlinjerna mot fjärden och hålla landskapet öppet på Farstanäs.
Eftersom området är ”böljande” så syns inte norra delen av campingområdet förrän man kommit fram till parkeringen och huvudentrén. Resterande delar av campingområdet upptäcks först
inne i området.
Befintlig bebyggelse är stugor, servicebyggnader och husvagnar/villavagnar i ett plan som inte
påverkar landskapsbilden negativt.
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Kommunala beslut i övrigt
Järna kommundelsnämnd gav Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag, 2011-03-02 §31, (beslutsmening justerades 2011-04-12, §57) att godkänna programsamrådsredogörelsen och ge kontoret i uppdrag att upprätta samt skicka ut detaljplan på samråd.
Program för planområdet
Järna kommundelsnämnd gav samhällsbyggnadskontoret i uppdrag, 2010-06-22 § 126, att
upprätta ett detaljplaneprogram för Farstanäs campingområde för att utreda möjligheten att
komplettera campingområdet Farstanäs med en stugby.
Programarbetet visar ett antal huvudfrågor att arbeta vidare med i det fortsatta detaljplanearbetet. Bland annat redovisar programmet fyra utredningsområden för stugor. Anledningen till
utredningsområdena var för att se att området inte påverkas negativt av planen och dom tillkommande stugorna.
Järna kommundelsnämnd gav samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att skicka ut detaljplaneprogrammet på samråd 2010-09-28 § 175.

Programkarta ur detaljplaneprogrammet.
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Västra udden på Farstanäs.

Behovsbedömning
När en ny detaljplan upprättas ska den enligt gällande lagkrav genomgå en behovsbedömning
där det bedöms om planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Är bedömningen att planen kan antas medföra risk för betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas.
Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan enligt PBL 4:34 och bilaga 2 och
4 till MKB-förordningen. En miljöbedömning behöver därför inte utföras.
Vid denna behovsbedömning har följande bedömts:
- Området planläggs för friluftsliv och camping. Campingen är en befintlig verksamhet som
funnit under lång tid.
- Anpassning till befintlig bebyggelse och landskapet eftersträvas för att minimera påverkan på
landskapsbilden. Terränganpassning kommer att krävas och höjdsättning sker i plankartan.
- Området består i vissa delar av lera. En fördjupad geoteknisk undersökning måste göras i
norra delen av området för att säkra att stugor inte placeras på mäktig lermark.
Inom delar av området kan även en geoteknisk fältundersökning behöva göras för att hitta
grundvattnets flöden.
- I och med att byggnader med enskilda avlopp (Farstanäs och Nästäppan) ansluts till det
kommunala avloppsnätet är det också sannolikt att den totala belastningen på recipienten
kommer att minska. Lokalt omhändetagande av dagvatten kommer tillämpas inom området.
- Tillkommande stugby kommer att placeras på mark som redan är i anspråkstaget av camping/
husvagnar/villavagnar.
- Tillkommande bebyggelse ska utformas så att de natur- och kulturvärden som finns i
anslutning till området inte påverkas negativt.
- Ingen orörd skogsmark kommer att tas i anspråk.
- Strandskyddet kommer inte att beröras av tillkommande bebyggelse. Dispens kan komma att
sökas för nedgrävning av VA-ledningar i den södra delen av Farstanäs.
- Befintlig parkeringsyta vid entrén kan behöva utökas för att tillgodose behovet av parkering
för boende inom campingområdet samt besökare till badplatsen och naturreservatet. Åkermark
med klassning 4, kommer då att tas i anspråk.
Behovsbedömningen är gjord enligt den praxis som tillämpas av samhällsbyggnadskontoret i
Södertälje kommun.

9

Detaljplan för Farstanäs P 2010-00616-214

planbeskrivn ing

Dispens naturreservatet/särskilda skäl
Inom naturreservatet krävs dispens för att få utföra förändringar i mark. Dispens för grävning
ges av länsstyrelsen och krävs bland annat för stugornas grundläggning, anläggande av pool
och för VA-ledningarna. Delar av VA-ledningen ligger inom strandskyddat område vilket även
kräver dispens från strandskyddet.
Detaljplanens genomförande innebär ett förtydligande av områdets användande.
Detaljplanen ligger inom Farstanäs naturreservat. Syftet med reservatet är att säkra ett för bad
och rörligt friluftsliv värdefullt område.
Det finns idag inget som reglerar användandet av mark inom naturreservatet då bland annat en
skötselplan saknas. Detaljplanens syfte och bestämmelser kommer att underordnas naturreservatets föreskrifter.
Campingområdet är en liten del av naturreservatet. Mark där stugor planläggs för är redan
ianspråktaget. Kommunen ser en möjlighet att utveckla verksamheten och effektivisera den i
anspråktagna marken.

8U6NRJVVW\UHOVHQVUHJLVWHU

Ur ”Skogens pärlor”, Skogsstyrelsen
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Förutsättningar och förändringar
Natur
Mark, vegetation och djurliv

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.
Grönkilen som Farstanäs ligger inom ska skyddas som spridningskorridor. Området kring badstranden består av stora öppna gräsytor, med inslag av stora träd. Planområdet är omgivet av
lummig skog. Inom området är vägarna hårdgjorda och parkeringarna grus- eller gräsbeklädda.
Delar av campingområdet är sparad naturmark och består av berg i dagen och träd, vilket campinggästerna har fått anpassat sig efter.
Farstanäs är ett av 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. Runt detaljplaneområdet
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.
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.
För att tillgängligheten inom campingområdet ska vara god, måste sammanhängande grönområden och rörelsestråk tillgodoses. Placeringen av stugorna har betydelse i tillgänglighetssynpunkt. Stugornas placering på redan ianspråktagen mark kommer inte att påverka öppenheten
och tillgängligheten i området.
Ingrepp i terrängen kommer minimeras genom krav på terränganpassning i detaljplanen.
Landskap

Inom Farstanäs är det ca 15 meters nivåskillnad, från strandlinjen till högsta punkt inom campingområdet. Planområdet har en mer böljande form vilket gör att man bara upplever delar av
området i taget. Området består till största delen av öppna gräsbeklädda ytor som omringas av
tät skog. Inga träd får fällas enligt föreskrifterna för naturreservatet.
Husvagnar har placerats vid skogsgränser och inom delar av dom öppna ytorna. Restaurangen
ligger ca 9 meter över strandlinjen vilket ger en överblick av strandområdet.
Inom området finns ett par siktlinjer som är värdefulla för området. Siktlinjerna knyter samman
områdena med vattnet.
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Badstranden

Markbeskaffenhet och geotekniska förhållanden

En geoteknisk undersökning har gjorts för programområdet, PM Geoteknik, 2011-05-20, Grontmij. Enligt undersökningen består området i huvudsak av lera och morän med inslag av bergsholmar som sticker upp.
Närmast stranden finns två områden där grundvattnet kommer upp i dagen. Det bedöms att
vattnet kommer från högre landområden i väster. Detta medför att grundvattenytan i sluttning
innanför stranden sannolikt har höga grundvattennivåer. Inom området finns vattenådror som
rinner ner mot sandstranden och bildar vattensamlingar, utan vattenspegel, med underminerad
mark. Det är troligen grundvattennivån som kommit upp vid markytan.
Geotekniska undersökningen rekommenderar att område 2 (södra delen av området, se karta
sid 8 i denna beskrivning) bör begränsas inom lerområdet. Område 1 är delvis beläget i nordväst på lermark och i öster på fast mark. Det är möjligt att leran i detta område inte är så mäktig
förutom nedanför sluttningen mot nordväst.
För att säkerställa att de geotekniska förhållandena tillåter uppförande av ny bebyggelse inom
delar av området kommer en grundligare geoteknisk utredning tas fram på de platser som bebyggelse planeras, under arbetet med framtagandet av utställningshandlingarna.
Radon

Området ligger inom normalrisk eller lågriskområde för radon.
Störningar

Inom programområdet finns inga kända störningar eller föroreningar.
Det kan förekomma lågfrekvent buller från farleden.
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En av de befinltiga stugorna i den norra delen av området. Receptionen till Farstanäs camping.

Bebyggelseområden
Den befintliga bebyggelsen på Farstanäs camping består av tretton campingstugor, tre servicebyggnader, reception, en restaurang och tre byggnader avsedda för förråd/personalutrymmen.
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 huvudentrén till
campingområdet finns en receptionsbyggnad.
Campingområdet har under lång tid privatiserats med bland annat etablerade campingbottnar
och långtidsuppställda husvagnar. Inom strandskyddsområdet finns husvagnar, villavagnar och
byggnader som saknar dispens från strandskyddsbestämmelserna och naturreservatets föreskrifter. Tillsynen inom området har varit eftersatt under lång tid och det finns ett behov av att ordna
förhållandena på platsen och ta fram en skötselplan för naturreservatet enligt bestämmelserna i
miljöbalken.
Inom detaljplanen finns idag tre byggnader samt husvagnar och villavagnar som används som
bostäder året runt.
Samhällsbyggnadskontoret har tillsammans med länsstyrelsen genomfört en inventering av
befintlig bebyggelse. Inventeringen har gällt omfattningen av beviljade bygglov samt strandskyddsdispenser.

Villavagn inom den norra delen av campingområdet.

Husvagn i den norra delen av campingen.
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Förslaget till detaljplan medger uthyrningsstugor med en byggnadsarea på 30-50 kvm. Övriga
byggnader, både befintliga och tillkommande, har varierande byggrätt. Stugorna kommer att
byggas ut etappvis med start i områdets norra del. Planen möjliggör en komplettering av campingområdet med ca 130 stugor och ett allmänt poolområde. I den centrala delen av området ges
möjlighet att utöka befintlig restaurangbyggnad (restaurang, kiosk och minilivs).

Inspirationsbilder från andra områden med Drömstugan samt illustrationsskiss över Farstanäs, norra delen.

En del av syftet med detaljplanen är att säkra allmänhetens möjlighet att röra sig i området.
Marken kring stugorna ska vara tillgänglig för allmänheten. Endast en mindre uteplats i direkt
anslutning till stugans entré får anläggas. Staket får inte uppföras runt uteplats. Inga staket eller
trädäck får anläggas vid stuga/husvagn/villavagn eller tält.
Detaljplanen måste utformas så att en successiv avstyckning och privatisering inte kan ske.
Befintliga och tillkommande byggnader inom området ges enbart nödvändig byggrätt inom
kvartersmark. Stugorna ska användas för fritidsändamål och hyrs ut när de inte nyttjas av stugägarna.
Tältplatser kommer fortsättningsvis att kunna erbjudas inom campingområdet.

14

Detaljplan för Fa rs tanäs P 2010-00616 -214

planbeskrivning

Kommersiell service

Inom campingområdet finns idag restaurang, kiosk och minilivs.
Campingområdet ligger ca 6 km nordost om Järna centrum som har dagligvarubutiker, apotek,
hälsokostbutik, konditori, restauranger med mera. Avståndet till Södertälje centrum är ca 17
km.
Friytor
Lek och rekreation

Det finns tre anlagda lekplatser i området. I den centrala delen av området, vid restaurangen,
finns en minigolfbana. Campingområdet har stora grönytor för all sorts lek.
Detaljplanen ger möjlighet att anlägga en allmän pool i den centrala delen av planområdet, med
tillhörande teknikbyggnad.
Det finns en motionsslinga på ca 5 km runt planområdet och en hundbadstrand. Det finns servicebyggnader med bland annat toalett och duschmöjligheter inom området för camping- och
badgäster.

Lekplats i den norra och södra delen av campingområdet.

Strandskydd
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.
Planområdet kommer att ligga utanför strandskyddsområdet.
Det kommer att behövas dispens inom strandskyddet för nedgrävning av VA-ledning och eventuell pumpstation.
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”Farstanäsvägen” strax innan campinområdet.

Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik

Trafiksituationen längs ”Farstanäsvägen” är säsongsberoende. Under högsäsong, det vill säga
sommartid, kan trafiken vara intensiv vissa tider på dygnet när badgäster besöker området. Det
kan komma upp emot 300 bilar en solig dag.
Ur fotgängarsynpunkt är trafiksituationen utmed ”Farstanäsvägen” inte tillfredställande då både
fotgängare (som bland annat kommit med buss), cyklister, bilar, varutransporter till restaurangen med mera rör sig uppför den kuperade och lite kurviga vägen. Hastighetsbegränsningen är 50
km/h. Trottoar saknas utmed sträckan.
Detaljplanen ger möjlighet att anlägga en gång- och cykelväg inom en del av ”Farstanäsvägen”.
Kommunen tittar på möjligheten att fortsätta gång- och cykelvägen längs med vägen så att den
ansluter vid väg 525, utanför planområdet.
Huvudentrén till Farstanäs campingområde ligger i norra delen av området. Receptionen som
ligger vid entrén har öppningsbara bommar för att begränsa fordonstrafik inom campingområdet.
Inom planområdet finns ett gatunät med en asfalterad ”matargata” och grusade småvägar.
Parkering

Parkeringsplatserna ligger i den norra delen av campingområdet, i nära anslutning till huvudentrén. Inom planområdet ska det finnas parkeringsmöjligheter för badgäster och besökare till
naturreservatet samt stugboende.
Under delar av högsäsongen kan parkeringssituationen vara otillfredsställande. Bilar parkerar
längs med ”Farstanäsvägen” vilket begränsar framkomligheten. Parkeringsyta planläggs bland
annat för att säkra att busstrafiken har en hinderfri väg upp till Farstanäs. Åkermark kommer att
tas i anspråk för att säkra framtida parkeringsbehov.
Parkering vid stugorna och säsongscampingen är inte tillåtet utan parkering för campinggästerna
kommer att finnas på utpekad plats inom parkeringsområdet. Inom campingområdet finns fem
utpekade parkeringsplatser för rullstolsburna.
Parkeringsytorna ska harmoniera och smälta in med resterande ytor. Ytorna i den norra delen får
inte hårdgöras utan ska fortsättningsvis vara gräsbeklädd eller grusad.
Cykelparkering föreslås vid receptionen, vid huvudentrén.
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Parkeringsplatser i den norra delen av området.

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.
Farstanäs ligger ca 1,7 km från kollektivtrafik vilket gör att besökare och boende i stor utsträckning kan komma att använda bil. Önskemål har lämnats till SL om att buss 788, som går längs
väg 525, tar sig upp till Farstanäs några gånger om dagen, speciellt under sommartid.
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). Den befintliga
dricksvattenledningen kommer inte att räcka till att försörja tillkommande stugor, utan en ny
ledning kommer att krävas.
Befintlig bebyggelse är idag anslutna till slutna tankar för spillvatten (avlopp). En ny lösning
krävs även för spillvattnet, både för dom tillkommande och befintliga byggnaderna.
Stugorna kommer troligen att förses med kök, dusch och toalett.

Servicebyggnader, norra - centrala - södra.
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En VA-utredning har tagits fram, ”Förutsättningar för detaljplan - geoteknik, dagvatten och
VA”, av Grontmij och presenterar tre olika alternativa lösningar för VA, två olika sjöledningsdragningar och en kretsloppslösning med snålspolande toaletter.
I VA-utredningen jämfördes två olika dragningar för sjöledningen. Sjöförlagd ledning från
Farstanäs camping med anslutning vid Långhagen eller Pilkrog och vidare till Himmerfjärdsverket. Enligt förslaget byggs en spillvattenpumpstation vid Farstanäs som trycker spillvattnet
vidare via en sjöledning till anslutningspunkten på Långhagen alt Pilkrog. Man tittade även på
möjligheten att ansluta Nästäppan (ett omvandlingsområde sydväst om Farstanäs) till sjöledningen. Grontmij rekommenderar att spill- och dricksvattenledningar sjöförläggs mellan Farstanäs och Pillkrog.
Kommunen arbetar vidare med rekommendationen från utredningen. Det vill säga att sjöledning ansluts, via en pumpstation, med stugorna och befintliga byggnader. Ett mer kontrollerat
handhavande av avloppshanteringen kommer att ske och påverkan på Järnafjärden begränsas
ytterligare. I och med att fastigheter med enskilda avlopp (inkl. Nästäppan) ansluts till det kommunala avloppsnätet är det också sannolikt att den totala belastningen på recipienten kommer
att minska.
Dagvatten

För att undersöka riskerna för utsläpp av föroreningar genom dagvatten tittade man även på
dagvattnets påverkan på området i VA-utredningen. Utredningen visar att föreslagna åtgärder
tillsammans med förändringarna enligt programförslaget kommer att innebära att de totala föroreningsmängderna i dagvattnet kommer att öka. Samtliga halter understiger dock riktvärdena
för direktutsläpp av dagvatten till större recipienter. Slutsatserna från utredningen har arbetats
in i förslaget i form av bestämmelser om lokalt omhändertagande av dagvatten.
Energi (uppvärmning, elförsörjning etc.)

Inom planområdet finns inga luftledningar, däremot går det en luftledning mellan transformatorstationen och Nästäppan. Transformatorstationen ligger ca 60 m väster om restaurangbyggnaden. Det finns en transformatorstation i planområdet. Detaljplanen medger ytterligare en
transformatorstation i dom södra delarna av området.
Stugorna inom campingområdet värms idag upp med el. Ny bebyggelse bör vara energisnålt
och ha miljöanpassade lösningar, vilket minimerar den negativa påverkan på klimatet. Inom
campingområdet finns eluttag för husvagn/husbil/tält.

Vattensamling utan vattenspegel, nere vid badstranden.
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Avfall/Återvinning

Inom området finns idag två avfallsstationer för glas och hushållssopor inom campingområdet.
Kommunen planlägger för möjligheten att ha en avfallsstation inom området för besökare.
Tele

Det finns teleanläggningar inom området.
Sociala frågor
Miljö och hälsa

Området anses i dagsläget inte komma att påverka människors hälsa och miljön i någon större
utsträckning.
Exploatering kan dock komma att bidra till ett högre utsläpp av växthusgaser i samband med
ökad trafik i området, samt en mer koncentrerad mängd dagvatten i samband med byggandet av
stugor.
Säkerhet och trygghet

Planområdet är idag ett vårdat grönområde. En komplettering av området med stugor samt
poolområde innebär att området kommer att besökas av fler människor. För allmänhetens
säkerhet behöver staket finnas runt poolen. Även runt dagvattendammarna, utanför detaljplan,
måste staket uppföras. Området kommer att upplevas som mer tillgängligt, säkert och tryggt
med fler människor i rörelse.
Tillgänglighet

Tillgängligheten till området är god men den kuperade terrängen inom delar av området kan
vara utmanande. Nya vägar och bebyggelse ska utformas så att de uppfyller kraven på tillgänglighet för funktionshindrade.

Campingen i den norra delen av området.
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Naturmiljö och friluftsliv

Planområdet ligger inom Farstanäs naturreservat. Inom området har campingverksamhet bedrivits under lång tid. Området består till största del av öppna gräsytor med inslag av stora träd.
Farstanäs havsbad ligger i anslutning till planområdet och är ett populärt rekreationsområde.
Stora grönytor kring badstranden uppmanar till aktiviteter och lek.
I anslutning till planområdet finns promenadstråk.
Inom området finns stora träd. En bestämmelse finns därför på plankartan om att marklov krävs
för fällning av träd. Naturreservatets föreskrifter styr också vad man får göra i området.
Barn och ungdomar

Ett naturreservat och en badplats som finns i ett naturskönt område för både vuxna och barn
är att eftersträva. Möjligheten till utomhusvistelse är bra för barnens hälsa och kan bidra till
en mer hälsosam livsstil i framtiden. Att göra campingområdet mer tillgängligt och attraktivt
för alla är något som kommunen vill sträva mot. Ambitionen att hålla merparten av biltrafiken
utanför campingområdet, ger ett tryggare och säkrare område för barnen att röra sig fritt inom.
Det är viktigt att det fortsättningsvis finns lekytor inom området. Området kan komma att kompletteras med en allmän pool.
Det skulle vara önskvärt att komplettera campingområdet med fasta grillplatser som bland
annat badgäster och naturreservatets besökare kan använda.

Fotomontage, centrala delarna.
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