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Tidigare Beslut i ärendet 
Nämnd Beslut Beslutsdatum 
Stadsbyggnadsnämnden Planuppdrag och beslut om samråd 2012-09-25 
Stadsbyggnadsnämnden Beslut om granskning 2019-12-10 

 
Hur granskningen bedrivits 
Detaljplanen har under tiden 2019-12-20 till 2020-01-24 varit utsänd för granskning. Förlängd svarstid har 
givits till de som begärt. Handlingar har funnits tillgängliga i stadshusets entré och även funnits tillgängliga 
på kommunens hemsida. Berörda fastighetsägare, sakägare och remissinstanser har blivit informerade om 
granskningstillfället via post eller e-post. Varje yttrande från fastighetsägare och hyresgäster har 
sammanfattats i denna sammanställning, fokus har varit synpunkter på förslaget och planprocessen. 
Yttrandena i sin helhet finns att tillgå genom att kontakta samhällsbyggnadskontoret. Yttranden utan 
synpunkter listas endast i nedanstående tabell (undantag för de som har upplysningar). I slutet av 
dokumentet finns svar på synpunkter som flertalet har yttrat sig om.  

Inkomna yttranden  
Yttrande UTAN synpunkter Yttrande MED synpunkter 
Länsstyrelsen Telge Nät 
Lantmäterimyndigheten Postnord 
Trafikförvaltningen, Region Stockholm AstraZeneca 
Miljönämnden, Södertälje kommun Kultur- och fritidsnämnden, Södertälje kommun 
Fastighetsägare för Cittran 1 (Telge Bostäder) Fastighetsägare för Klarinetten 1, 2 och 3 
Trafikverket Fastighetsägare för Cellon 9, nr 1 och 2 
Södertörns Brandförsvarsförbund (SBFF) Fastighetsägare för Cellon 5 och 11 
 Fastighetsägare för Altfiolen 11 och 12 
 Fastighetsägare för Fagotten 1, 2 och 4 
 Fastighetsägare för Taffeln 4 
 Fastighetsägare för Flöjten 4 
 Fastighetsägare för Oboen 6 
 Hyresgäst Kottstigen 1, nr 1 och 2 
 Hyresgäst Kottstigen 3, nr 1 och 2 
 Hyresgäst Kottstigen 5 
 Hyresgäst Barrstigen 2, nr 1, 2 och 3 
 Hyresgäst Barrstigen 10, 12 och 14 

 

Ändringar efter granskning 
Planbeskrivningen kompletteras med detaljer angående konsekvenser, servitut, ledningar, 
dagvattenhantering, höjd på föreslagen byggnad, återvinning samt att en sektion för föreslagen byggnation 
lagts till. Plankartan har kompletterats med en bestämmelse om nivå på färdigt golv för lägsta våning, 
anledningen är att exploatören inte ska gräva ut marken mer än det förslag som redovisats. Bestämmelsen 
om att skyddsvärda tallar endast får fällas om de är sjuka eller utgör en säkerhetsrisk har kompletterats med 
att de då ska ersättas med två unga träd av samma sort.  
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Inkomna synpunkter  

Statliga verk, regionala instanser och övriga 
remissinstanser 
PostNord 
Yttrande inkom: 2020-01-13 

PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten enligt postlagen. För att det 
ska gå att genomföras i praktiken måste postoperatörer standardisera sin utdelningstjänst. Det innebär att 
post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt och med hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och 
brevbärare. 

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

En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till adressen. 

Kommentar: Upplysningen är noterad och tillvägagångsättet för postutdelning vid flerfamiljshus 
kommer föras vidare till exploatören. Planförslaget anses inte hindra att postutdelning kan ske enligt de 
krav som finns.  

 

AstraZeneca 
Yttrande inkom: 2020-01-23 

AstraZeneca inkommer med yttrande över detaljplanen på grund av buller från vår industriella verksamhet. 
Vi har villkor i vårt verksamhetstillstånd enligt miljöbalken som ställer krav på maximala bullernivåer till 
närmaste bostäder. Vi överskrider idag inte gällande bullervillkor vid våra mätpunkter invid befintlig 
bebyggelse. Ljudnivån från industriell verksamhet påverkar inte enbart närliggande fastigheter utan kan ge 
effekter även på längre avstånd. En förändrad verksamhet kan resultera i nya och förändrade bullerkällor. 

Vi ser att även om AstraZeneca uppfyller sina bullervillkor kan boende i angränsade områden uppfatta oss 
som störande, då vissa ljud förekommer sporadiskt t.ex. vid snöplogning eller rangering av containrar. 

Kommentar: Samhällsbyggnadskontoret har studerat planförslaget i förhållande till buller från 
AstraZenecas anläggning på andra sidan kanalen. Bedömningen har gjorts med hjälp av den 
externbullerkartläggning som AstraZeneca själva tagit fram. Bedömningen är att bullernivåerna är inom 
acceptabla nivåer vid planområdet samt att risken för att boende skulle uppfatta AstraZenecas verksamhet 
som störande är låg.  

 

Telge Nät/Telge Återvinning 
Bifogade bilder till yttrandet redovisas ej i granskningsutlåtandet.  
Yttrande inkom: 2020-01-30 

Fjärrvärme 
Inga synpunkter. 
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Elnät 
Se tidigare svar på remiss avseende denna fastighet.  

Stadsnät 
Inga ytterligare synpunkter från samrådsredogörelsen. Stadsnät finns i området och flytt av ledningar 
bekostas av exploatören. Om ledningarna inte flyttas så ska detta redovisas på plankartan med 
planbestämmelsen u. 

Vatten och avlopp 
Inga ytterligare synpunkter gällande dagvatten. Kapacitet finns för anslutning mot vatten och spillvatten. 
Inför planerade markarbeten i U-område för VA-ledningar, kan det bli aktuellt med ledningsrenovering. 

Återvinning 
I handlingarna hänvisas det till ett tidigare godkännande för placering av miljöhus. Eftersom ändringar 
gjorts efter samråd önskar vi att miljöhusets placering om möjligt kan ses över igen utifrån gjorda ändringar. 
Som planen är utformad behöver sopbilen backa ner för backen för att angöra framför miljöhuset och 
möjligen även blockera in/utfart. Backrörelse är något som alltid bör undvikas. Se kommunens riktlinjer för 
hållbar avfallshantering. 

Markjuridik 
U-området har breddats från tidigare samrådsförslag för de ledningar som ska vara kvar.  Det är flera 
befintliga ledningar inom u-området (el, VA, fiber) varför det är viktigt att Telge Nät kontaktas innan 
markarbeten påbörjas i närheten av dessa. Telge Nät vill säkerställa ifall skyddsåtgärd eller eventuell 
ledningsflytt är nödvändig.  

Vid uppförande av ny verksamhet krävs eventuell koppling, förlängning och kapacitetsökning för införande 
av nya ledningar. Befintliga tillhörande anordningar och ledningar där eventuellt flytt krävs bekostas av 
fastighetsägaren/exploatör. Markrättigheter upprättas och regleras i avtal mellan Telge Nät och exploatör så 
att säker drift, åtkomst eller ledningarnas bevarande inte äventyras.  Sedan så ansvarar ledningsägaren om 
att söka ledningsrätt eller likvärdig rättighet och att rättighet skall kunna upplåtas utan några anspråk om 
ersättning. 

Kommentar: Synpunkterna noterade. Planbeskrivningen kompletteras med information om ledningar. 
Diskussion har efter granskningen förts med Telge Återvinning. Placeringen av miljöhuset har setts över 
för att försöka hitta en bättre placering, en annan lämpligare placering fanns dock inte utifrån 
förutsättningarna på platsen. Texten om återvinning i planbeskrivningen har uppdaterats utifrån 
diskussion med Telge Återvinning.  

Kommunala nämnder och förvaltningar 
Miljönämnden 
Yttrande inkom: 2020-01-23 

Miljönämnden har inga synpunkter men en upplysning om dagvatten.  

Upplysning 
Dagvattenutredningen behöver kompletteras med en bedömning av hur planens genomförande bidrar till 
att förbättra yt- och grundvattenrecipienternas kvalitet, för att miljökvalitetsnormer för vatten och god 
vattenstatus ska kunna klaras. 
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Kommentar: I dagvattenutredningen har en uträkning av föroreningsnivåerna gjorts och dessa har 
jämförts med Riktvärdesgruppens riktvärden för nivå 2S, vilket motsvarar dagvattenutsläpp från ett 
delområde uppströms en till en stor recipient (större sjöar och hav) (Stockholms läns landsting, 2009). 
Riktvärdena överskrids inte. Parkeringsytorna är det som bidrar med majoriteten av föroreningar och 
antalet parkeringsplatser har minskats sedan samrådet då utredningen togs fram. Bedömningen är att 
förslaget inte försämrar yt- och grundvattenrecipienternas kvalitet. Miljökvalitetsnormerna för vatten och 
god vattenstatus ska därmed kunna klaras. I plankartan finns yta för uppsamlingsdike som ska hantera 
dagvattnet från planområdet innan det leds vidare till recipient vilket är en positiv aspekt. Utifrån 
ovanstående anses inte en komplettering vara nödvändig. Det är dock viktigt att i detaljprojekteringen av 
dagvattenhanteringen säkerställa att Miljökvalitetsnormerna för vatten och god vattenstatus säkerställs, 
planbeskrivningen har uppdaterats utifrån det. En stor yta, mer än nödvändigt, har avsatts på plankartan 
för dagvattenhanteringen och därmed finns mer än tillräcklig yta ifall mer yta skulle behövas utifrån 
projekteringen. Länsstyrelsen hade inga synpunkter på dagvattenhanteringen.  

 

Kultur- och fritidsnämnden 
Yttrande inkom: 2020-01-24 

Förutsättningar 
Aktuell yta utförs av en del av den sammanhängande grönytan, Hanstabruksskogen som omger kvarteret 
Cittran i nordväst, väster, söder och öster. Kvarteret Cittran är utpekat i kommunens kulturhistoriska 
kunskapsunderlag för samhällsplaneringen, ”Inventering av kulturmiljöer i Södertälje kommun”, antaget av 
kommunstyrelsen år 2011. Det är ett väl avgränsat kvarter av tidstypiska flerbostadshus som samtidigt har 
ett eget uttryck med sina långsträckta byggnader som utmärks av en lätthet i proportionerna. Byggnaderna 
har ett högt kulturhistoriskt värde som tidstypiska representanter för 1960-talets tidiga arkitektur före 
miljonprogrammet och dess rationaliserade byggnadsmetoder. De uppvisar en omsorg i utförande av 
detaljerna och fyller ett högt arkitektoniskt värde. Placeringen i anslutning till skog är karaktäristisk för och 
utgör en del av stadsplaneringen av flerbostadshusområden under perioden. Den omgivande naturen skapar 
ett välbehövligt och rumsbildande mellanrum till stadens övriga miljöer. 

Synpunkter 
Trots omarbetningar av förslaget är det dock fortfarande en betydande del av områdets värdebärande 
karaktär som utgörs av det gröna mellanrummet av naturmark till omgivande småskaliga villabebyggelse 
samt som en del av den arkitektoniska grundtanken för kvarteret Cittran, som försvinner. Att den nu 
föreslagna byggnaden dessutom blir högre påverkar också den idag avskärmade miljön betydligt. Förslaget 
innebär i sin helhet därför en negativ påverkan på kulturmiljön. 

Kommentar: En byggnad har till granskningsskedet tagits bort jämfört med tidigare förslag, detta för 
att spara mer grönska. Grönskan som finns både väster, söder och öster om kvarteret Cittran/Klarinetten 
finns kvar och påverkas inte. Det är ett allmänt intresse att se till att det finns fler bostäder och det är upp 
till kommunen att se till att behovet tillgodoses. När en byggnad togs bort beslutades att det fortsatt skulle 
vara likvärdig exploateringsgrad genom att den kvarstående byggnaden fick fler antal våningar. Det ger 
en vinst i att fler platser inte behöver exploateras för att få fram likvärdigt antal bostäder, självklart ska 
den bedömningen vägas mot förutsättningarna på platsen vilket också har skett. Bedömningen i detta fall 
är att det blir en viss påverkan men att det allmänna intresset av fler bostäder väger tyngre.  
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Berörda fastighetsägare, ledningsägare, övriga 
sakägare samt boende i närområdet 
En sammanfattande beskrivning redovisas för varje yttrande. Sammanfattningen redovisar 
främst synpunkter på förslaget och planprocessen. Yttrandena i sin helhet finns att tillgå 
genom att kontakta samhällsbyggnadskontoret. 

Fastighetsägare Cittran 1 (Telge Bostäder) 
Yttrande inkom: 2020-01-24 

Telge Bostäder har tagit del av planhandlingarna och har inga synpunkter på förslaget. Telge Bostäder 
förutsätter dock att exploatören ersätter Telge Bostäder om de befintliga ledningar som är förlagda under 
planerad parkeringsyta, kommer till skada med anledning av exploateringen. 

Kommentar: Synpunkten är noterad. Planbeskrivningen har uppdaterats med formulering om att 
exploatören ska ersätta Telge Bostäder om befintliga ledningar under planerad parkeringsyta skadas.  

 

Fastighetsägare Klarinetten 1 
Yttrande inkom: 2020-01-22 

Fastighetsägaren anser att förslaget med höghuset är skadligt för närboende inklusive fastighetsägaren själv. 
Kritik framförs om att det blir mycket insyn i villorna samt att det kommer innebära en trafikökning vilket 
leder till miljöförstöring för grönområdet på platsen. Fastighetsägaren tycker det är synd att grönområdet 
förstörs och anser att ett hus med planerad höjd inte passar in på platsen.  

Kommentar: Samhällsbyggnadskontoret beklagar att fastighetsägaren anser att förslaget är skadligt. Se 
svar 2 i slutet av dokumentet. Mellan samråd- och granskningsskedena togs ett hus bort för att spara mer 
grönska/natur. Se svar 3 i slutet av dokumentet.  

 

Fastighetsägare Klarinetten 2 
Yttrande inkom: 2020-01-26 

Fastighetsägarna protesterar kraftfullt mot byggnationen. Kritik riktas mot att byggnaden anses komma för 
nära deras fastighet, byggnadens höjd kommer innebära insyn i fastighetsägarnas trädgård och hus.  

Kritik framförs på att de andra flerbostadshusen intill har en lägre höjd och att föreslagen byggnad blir för 
hög. Skälet för ökningen av höjden anser fastighetsägarna inte är välgrundat då flera negativa faktorer erhålls 
gällande skuggningseffekter, insynsproblematik, naturintrång och avvikande höjd från befintliga byggnader i 
närområdet.  

Fastighetsägarna tar upp den siktlinjeanalys som tagits fram där två analyser redovisas, och ställer sig 
frågande till vilken av analyserna som gäller. De ställer även frågan gällande vem som äger frågan om hur 
mycket vegetation som sparas, Samhällsbyggnadskontoret eller Besqab när de köpt tomten? 

Kritik riktas också mot placeringen av in/utfarten mot Mikaelsvägen. Det är ett smalt vägavsnitt med redan 
begränsad framkomlighet i en backe vilket innebär en betydande ökad olycksrisk vid ökad trafikbelastning, 
dessutom med tanke på att vägavsnittet redan nu är överbelastat. Ytterligare trafikökning i området som 
konsekvens av nybyggnationen skulle innebära kraftiga konsekvenser på vägnät, olycksrisk, föroreningar och 
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områdets miljö. Fastighetsägarna anser att kommunen inte kan räkna med att redan boende i närområdet 
skall minska eller välja bort bilen som trafikmedel med anledning av ökad trafikbelastning p.g.a. 
nybyggnation. Avståndet till busshållplatser överstiger dessutom 500 meter (Trafikförvaltningen Region 
Stockholms rekommendation) samt att buss 761 mot Östertälje station ej trafikeras dagtid. 
 
Kommentar: Se svar 2 och 4 i slutet av dokumentet. En byggnad som tidigare fanns med togs bort just 
för att spara mer grönska/natur.  

Analyserna i Siktlinjeanalysen är endast till för att ge en grov bild av hur det skulle kunna bli, men det 
kräver en tolkning av de båda analyserna gemensamt, ingen av analyserna är ett scenario som kommer 
bli av exakt enligt analysen. Därmed är det heller inget beslut som ska tas att den ena av dem gäller. 
Besqab har inte köpt marken än, i processen med detaljplanen kan kommunen göra bedömningen om 
vegetation ska sparas på en plats, ex. ett träd. De ytor som inte skyddas i plankartan är det sedan upp till 
exploatören om de vill bevara vegetationen eller ej, förutsatt att det inte strider mot någon av 
bestämmelserna i plankartan.  

Se svar 3 i slutet av dokumentet. Rekommendationen från Trafikförvaltningen är just en rekommendation 
och avvikelsen i detta fall (20 respektive 100 meter till två hållplatser) är inte stor och bedöms som 
acceptabel.  

 

Fastighetsägare Klarinetten 3 
Yttrande inkom: 2020-01-22 

Fastighetsägaren anser att byggnaden kommer bli mycket dominerande för den omkringliggande 
bebyggelsen. Synpunkter framförs om att förslagets utformning bör vara mindre och mer utformat som 
villaområde med två till tre stadsvillor, vilket innebär mindre parkeringsbehov. Till viss del kan då föreslagna 
parkeringsplatser ersättas med plantering eller naturmark. Området är idag parkmark vilket borde innebära 
att bebyggelsen därför inte planeras bli dominant i jämförelse med nuläget. 

Synpunkter framförs också om att byggnadens höjd innebär negativ påverkan på solljuset för angränsande 
villor och fastighetsägaren anser att en försämring av solljuset inte får ske.  

Fastighetsägaren påtalar att det kommer bli en värdeminskning för de närliggande villorna då attraktionen 
minskar om planförslaget blir av.  

Kommentar: Byggnaden kommer hamna på ungefär samma höjd som intilliggande flerbostadshus, 
föreslagen byggnation har fler antal våningar men byggnationen kommer byggas på en lägre punkt i 
topografin. Bedömningen har gjorts att platsen är lämplig för bostadsbyggnation, höjden har bedömts 
som acceptabel. Se svar 3 i slutet av dokumentet. En av möjligheterna som finns vid framtagande av en 
detaljplan är att kunna ändra markanvändningen vilket också föreslagits att ske i detta fall, från bland 
annat parkmark till mark för bostäder. 

Se svar 4 i slutet av dokumentet. 

Värdeeffekterna ska prövas för planärenden inom ramen för avvägningen mellan enskilda och allmänna 
intressen. Om en skada är större än vad som skäligen bör tålas så utgör detta ett hinder mot att 
detaljplanen antas eller vinner laga kraft. 
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Fastighetsägare Cellon 9, nr 1 
Yttrande inkom: 2020-01-23 

Fastighetsägaren är emot förslaget och har flera synpunkter. Först påpekas att det var ett dåligt val att skicka 
ut planen på granskning precis innan jul.  

Kritik riktas mot att Samhällsbyggnadskontoret anser att kontoret ”tagit hänsyn” till de boende i området 
men att det bara blivit ett sämre och närmare horribelt förslag.  

Fastighetsägaren menar att denne kommer drabbas hårt av förslaget och framför framförallt kritik om insyn 
och utsikt. Hela utsikten blir påverkad och det kommer bli insyn i huset och trädgården enligt 
fastighetsägaren som också påpekar att liknande byggnad framför villor finns ej i området. Kritik framförs 
också om att byggnaden kommer skymma solen. Allt detta ovan anses vara negativt enligt fastighetsägaren. 
Fastighetsägaren menar att denne endast kommer se ett höghus oavsett var hen än befinner sig i huset eller i 
trädgården. Att det nu är ett sådant pass högt hus är löjeväckande enligt fastighetsägaren som menar att 
denne aldrig hade kunnat räkna med att en sådan hög byggnad skulle tillåtas och att parkmarken skulle 
omvandlas.  

Fastighetsägaren ställer sig frågande varför förslaget är så högt nu jämfört med förslaget 2003 och antar att 
det är pga. ekonomisk vinning för exploatören.  

Fastighetsägaren menar att med förslaget förstörs grönområdet och menar på att grönområdet är viktigt för 
livsmiljön, hälsa och välmående. Fastighetsägaren är också frågande till varför byggnationen inte sker på en 
plats där skog inte behöver huggas ned och förstår inte hur det går ihop med det som står i 
samrådsredogörelsen att fotavtrycket ska minskas. Kritik riktas också mot skrivelsen i planbeskrivningen att 
”ambitionen är att bevara så mycket vegetation som är möjligt” samtidigt som björkar som tidigare skulle 
sparas mot fastighetsägarens fastighet nu inte ska sparas.  

Fastighetsägaren är frågande till hur Samhällsbyggnadskontoret tar hänsyn till Kultur- och fritidsnämndens 
yttrande om Kulturmiljö som fanns med i samrådsredogörelsen.  

Synpunkter framförs på om trafiksituationen har undersökts och menar att det endast är 30 parkeringar till 
40 lägenheter men att de som kommer köpa lägenheterna har fler bilar än en bil. Trafikproblem och fulla 
gatuparkeringar ser fastighetsägaren som ett problem som kommer bli en följd av förslaget.  

Kritik riktas mot att Samhällsbyggnadskontoret var väldigt noga när fastighetsägaren skulle få bygglov för ett 
plank men att kontoret nu vill möjliggöra föreslagen byggnation. Fastighetsägaren blir förtvivlad när dennes 
hus presenteras i förhållande till planerad byggnation och tycker det är skamligt och förnedrande.  

Fastighetsägaren menar att förslaget gör att personen tvingas sälja sitt hus då varje yta på personens 
fastighet kommer påverkas av byggnationen då lägenheterna och balkongerna kommer ligga mycket högre 
upp än huset. Kritik riktas mot att byggnationen kommer innebära värdeminskning för fastighetsägarens 
villa, frågetecken finns också gällande om ersättning kommer ges. 

Kommentar: Utskicket av granskningshandlingarna skedde så fort som möjligt efter 
Stadsbyggnadsnämndens beslut om att skicka ut detaljplanen på granskning. Utskicket baserades på 
tidpunkten för nämndbeslutet och inte utifrån högtiden vid tillfället.  

Se svar 1, 2 och 4 i slutet av dokumentet. Byggnadens höjd beror på att exploateringsgraden behållits i 
likvärdig grad som tidigare men att en byggnad tagits bort. Byggnaden är dock på ungefär samma höjd 
som intilliggande flerbostadshus. Samhällsbyggnadskontoret anser att exploateringsgraden är acceptabel 
utifrån platsens förutsättningar.  
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Med skrivelsen att fotavtrycket minskas från samrådsredogörelsen menades att detta sker då det blir en 
byggnad istället för två. Ett fotavtryck blir det men det blir mindre än med två byggnader. De björkar som 
planerades att sparas tidigare var inte möjliga att spara då plats för cykelparkering behövde skapas 
samtidigt som ytan där en byggnad tidigare togs bort inte fick tas i anspråk för parkering just för att 
spara mer grönska.  

Angående Kultur- och fritidsnämndens yttrande från 2017, se svar på Kultur- och fritidsnämndens 
yttrande i detta dokument.  

Se svar 3 i slutet av dokumentet gällande trafik och parkering.  

Att närliggande hus presenteras i bilder/vyer är inget ovanligt då det ger en bild av framtida situation. Att 
Fastighetsägaren blir förtvivlad och anser att det är skamligt och förnedrande beklagar 
Samhällsbyggnadskontoret.  

Värdeeffekterna ska prövas för planärenden inom ramen för avvägningen mellan enskilda och allmänna 
intressen. Om en skada är större än vad som skäligen bör tålas så utgör detta ett hinder mot att 
detaljplanen antas eller vinner laga kraft. Vad gäller frågan om skadestånd av kommunen för 
värdeminskning på fastighet finns regler för ersättning enligt Plan- och bygglagen att återfinnas i 14 kap. 
Samhällsbyggnadskontoret gör bedömningen att det aktuella planförslaget inte kommer medföra att 
någon ersättning enligt dessa regler aktualiseras. 

Det tidigare bygglovet för ett plank är en helt separat process än den detaljplan som nu tas fram. 

 

Fastighetsägare Cellon 9, nr 2 
Yttrande inkom: 2020-01-25 

Fastighetsägaren kräver att pågående detaljplan stoppas. Ändringarna som gjorts är absurda menar 
fastighetsägaren.  
   
Fastighetsägaren anser att ett hus med nu föreslagna antal våningar inte är att anpassa förslaget till de 
yttranden som kommit in och ställer sig frågande till att ingen ville ha en högre byggnad? Kritik riktas mot 
att planområdet utökats mot personens fastighet då det innebär ännu större negativ påverkan.  
  
Fastighetsägaren undrar hur hänsyn tagits till Kultur- och fritidsnämndens synpunkter om vikten av att 
bevara det gröna mellanrummet. 
  
Kritik framförs också mot ökad trafik och parkering. Nybyggnationen ligger längre ifrån hållplatser än 
trafikförvaltningen anser lämpligt och fastighetsägaren menar att det kommer leda till mycket bilåkande. 
Fastighetsägaren tar upp statistik och ett räkneexempel som landar i att det blir 10 bilar utan plats att stå på 
enligt fastighetsägarens antaganden, personen undrar hur Samhällsbyggnadskontoret tänkt? Ska bilarna stå 
på redan överfulla gator? Om någon annan statistik används efterfrågas den. Frågetecken finns om 
kommunen följer upp sin strategi med låga parkeringstal. Fastighetsägaren protesterar mot utfartens 
placering, personen menar att det kommer påverka närmiljön kraftigt och försvåra in/utfart från personens 
fastighet. Med ökad trafik blir det ännu mer buller och föroreningar från en situation som redan idag är 
dålig. 
  
Synpunkter framförs också på den solstudie som tagits fram. Fastighetsägaren menar att solstudien hade 
lyckats missa längre perioder då ett niovåningshus skulle skymma solen för personens hus och menar att 
byggnaden kommer skymma mycket mer solljus än vad som presenterats. En tall blir ca 35 meter hög men 
byggnaden 59,5 meter hög vilket är nästan dubbelt så högt. Fastighetsägaren menar att det inte smälter in i 
den omgivande miljön. Kritik framförs också mot bedömningen av solstudien, de tallar (som är dryga hälften 
så höga som den planerade byggnaden) skuggar redan idag personens fastighet. Personen frågar hur 
Samhällsbyggnadskontoret kan påstå att det inte märkbart kommer att ha oacceptabla skuggeffekter på 
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personens fastighet. Personen efterfrågar liknande exempel i området. Att det blir ett niovåningshus som 
närmsta granne med ca 20 lägenheter som tittar in i huset är inte en viss insyn menar personen.  
  
Fastighetsägaren påtalar att hen läst exempel från Mark- och Miljödomstolen där domstolen upphävt planer 
pga. betydande olägenheter för boende avseende insyn. Fastighetsägaren frågar om 
Samhällsbyggnadskontoret undersökt det själva innan projektet drivs in i absurdum (med skattebetalarnas 
pengar gissar fastighetsägaren).  
  
Fastighetsägaren undrar hur förslaget blev så högt som det är nu när man förut planerade för en naturlig 
övergång mellan hyreshusen och villaområdet.  
  
Synpunkter framförs även på den siktlinjeanalys som tagits fram. Fastighetsägaren förstår inte varför 
Siktlinjeanalysen tagits fram, vad den tjänar för syfte? Personen hoppas verkligen inte att den betalats med 
skattemedel. Personen påtalar att det nu står i förslaget "Björkar sparas ej" jämfört med att de skulle sparas 
tidigare och undrar vad Samhällsbyggnadskontoret försöker åstadkomma med småjusteringar av sanningen? 
  
Fastighetsägaren frågar varför personens hus framställs som en skokartong i exempelbilderna.  
  
Frågor ställs kring varför Samhällsbyggnadskontoret pratar mycket om att det inte är samma ärende som 
2003. Förändrar det något? Blir alla värden (utsikt, insyn, mindre solljus, bilproblematik, dagvattenproblem) 
mindre värda? 
  
Kritik riktas mot stycket Stads- och landskapsbild. Utifrån det som står där undrar fastighetsägaren hur det 
kan leda till att ett niovåningshus planeras i ett skogsområde precis dikt an ett småhusområde där inget hus 
är högre än två våningar? 
  
Fastighetsägaren kräver bättre skydd av nyckelbiotopen och menar att bit för bit kommer den naggas. Kritik 
riktas mot att det är få tallar som ska skyddas. Är det att minska negativ påverkan på en nyckelbiotop (att 
spara få träd av en hel skog)? 
  
Fastighetsägaren är intresserad av att få höra mer om hur processen för ett sådant här projekt ser ut, är det 
exempelvis flera anbud som kommunen väljer mellan? 
  
Kritik riktas mot att Samhällsbyggnadskontoret anser att priset på personens villa inte kommer påverkas 
negativt utifrån de enligt fastighetsägaren negativa förändringar som kommer ske om förslaget blir 
verklighet.  
  
Fastighetsägaren framför synpunkter på att det inte är lika noga nu med anpassning till omgivningen som 
när personen ansökte om bygglov för ett staket. 
  
Fastighetsägaren påtalar att dagvattenutredningen är baserad på det gamla förslaget med två huskroppar och 
personen antar att beräkningarna därmed förändras om endast en byggnad byggs istället. I tider där fler och 
kraftigare regn förutspås på grund av hur miljön förstörs känns hanteringen av dagvatten mycket viktig. 
Frågetecken kring dagvattenhanteringen framförs. Hur är det tänkt att det anlagda diket skall skyddas så att 
inte barn och/eller djur riskerar att skadas i det? 
  
Fastighetsägaren frågar om det gäller samma förutsättningar nu för geotekniken som när det var två 
huskroppar (som det geotekniska PM:et är baserat på) och vart man vänder sig för att veta om 
beräkningarna är giltiga?  
 
Fastighetsägaren frågar om tjänstemän och politiker inte ser att det finns ett skäl till att parkmarken en gång 
valdes att bevaras.  
 
Kommentar: Dialogen med boende efter samråd har handlat om att Samhällsbyggnadskontoret skulle se 
över möjligheten att minska det ekologiska fotavtrycket vilket har skett, därmed blev det också en högre 
byggnad som följd. Utökningen av planområdet mot fastigheten Cellon 9 säkerställer endast en del av den 
befintliga vägen (Mikaelsvägen) och medför inget nytt på ytan för utökningen. Syftet med utökningen är 
att kunna säkerställa utfartsförbud för hela sträckan mot Mikaelsvägen förutom där in/utfarten är 
placerad. Detta då placeringen av utfarten är den enda möjliga placeringen ur ett säkerhetsperspektiv.  
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Angående Kultur- och fritidsnämndens synpunkter, se svar på Kultur- och fritidsnämndens yttrande i 
detta dokument.  

Se först svar 3 i slutet av dokumentet. Rekommendationen från Trafikförvaltningen är just en 
rekommendation och avvikelsen i detta fall (20 respektive 100 meter till två hållplatser) är inte stor och 
bedöms som acceptabel. Enligt kommunens statistik för parkering i olika stadsdelar kan ses att för 
Brunnsäng var det 2018 0,93 bilar per hushåll. Om beräkningen görs på exploatörens förslag om 37 
lägenheter ger det ett parkeringstal på ca 35 parkeringsplatser. Samhällsbyggnadskontoret vill dock få fler 
att välja bort bilen som alternativ, därför används låga parkeringstal.  

Se svar 4 i slutet av dokumentet.  

Samhällsbyggnadskontoret vill uppmärksamma att byggnaden inte kommer bli ca 60 meter hög som 
fastighetsägaren påstår. Nockhöjden får vara 59,5 meter över nollplanet, nollplanet är inte att likställa 
med från vilken höjd byggnadens första våning byggs. Byggnaden i detta fall kan max bli drygt 30 meter 
hög, ungefär på den höjd som några av tallarna är idag och inte dubbelt så hög. Byggnaden kommer 
hamna på ungefär samma höjd som intilliggande flerbostadshus, föreslagen byggnad har fler våningar 
men är belägen på en lägre nivå. Plankartan har uppdaterats med en bestämmelse som fastställer från 
vilken höjd byggnaden lägst får byggas ifrån, detta för att säkerställa att marken inte grävs ut mer än vad 
exploatören föreslagit. Planbeskrivningen har uppdaterats med en sektion som tydligt visar att byggnaden 
hamnar på ungefär samma höjd som intilliggande flerbostadshus, till och med något lägre. Se svar 2 i 
slutet av dokumentet. Samhällsbyggnadskontorets bedömning av solstudien har inte ändrats. Liknande 
exempel finns ej i närområdet, vissa detaljplaner innehåller ej solstudier, men att höga byggnader uppförs 
i en tätort är inget ovanligt. Se även svar 4 i slutet av dokumentet.  

Se svar 2 i slutet av dokumentet. Samhällsbyggnadskontoret vill påtala att detaljplanen bekostas av 
exploatören enligt plankostnadsavtal och inte av skattebetalare.  

Siktlinjeanalysen togs fram för att visa en grov bild av hur byggnaden kan komma att ses från 
omgivningen, i en återremiss från Stadsbyggnadsnämnden begärdes att höjden och siktlinjer skulle 
förtydligas. De björkar som planerades att sparas tidigare var inte möjliga att spara då plats för 
cykelparkering behövde skapas samtidigt som ytan där en byggnad tidigare togs bort inte fick tas i 
anspråk för parkering just för att spara mer grönska där. 

Anledningen till hur fastighetsägarens villa framställts i exempelbilderna är att det är ett vanligt sätt att 
redovisa omkringliggande bebyggelse som är befintlig, det ska bara visa en bild av hur förslaget kommer 
se ut i förhållande till omkringliggande bebyggelse i grova drag och en detaljnivå för omkringliggande 
bebyggelse anses därför inte nödvändigt. 

Det är ett liknande ärende nu som 2003. Skillnaden är att Samhällsbyggnadskontoret utgår ifrån platsen 
som den är idag och inte 2003. Lagstiftningen kan också i vissa fall se annorlunda ut. Kommunens mål är 
inte heller samma mål som 2003.  

Se först svar 1 i slutet av dokumentet. Exploateringsgraden grundar sig i att en byggnad togs bort för att få 
till likvärdig exploateringsgrad. Byggnaden hamnar på ungefär samma nivå som intilliggande 
flerbostadshus och platsens utnyttjandegrad används fullt ut. Bedömningen är därför att 
exploateringsgraden är rimlig.  

Förslaget är placerat i utkanten av nyckelbiotopen mellan befintlig bebyggelse, bedömningen har gjorts att 
exploateringen därmed är acceptabel. Texten i planbeskrivningen om att de skyddade tallarna minskar 
den negativa påverkan åsyftas att de minskar den negativa påverkan genom att de kommer finnas kvar. 
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Tallarna skyddas då de är ovanliga och därmed har skyddsvärde vilket också bedöms bidra positivt till att 
minska den påverkan som exploateringen medför.  

Processen för hur ett projekt likt detta kan se ut gällande val av aktör kan ske på olika sätt. Antingen 
genom att kommunen väljer en aktör eller att flera anbud kommer in och kommunen därefter tar ställning. 
För mer information hänvisas till kommunens Markanvisningspolicy som går att hitta på Södertälje 
kommuns hemsida.  

Värdeeffekterna ska prövas för planärenden inom ramen för avvägningen mellan enskilda och allmänna 
intressen. Om en skada är större än vad som skäligen bör tålas så utgör detta ett hinder mot att 
detaljplanen antas eller vinner laga kraft. Samhällsbyggnadskontoret har gjort en bedömning av hur den 
tillkommande bebyggelsen kommer påverka omgivningen och har gjort bedömningen att förändringen 
inte är något hinder för antagande av detaljplanen. Vad gäller frågan om skadestånd av kommunen för 
värdeminskning på fastighet finns regler för ersättning enligt Plan- och bygglagen att återfinnas i 14 kap. 
Samhällsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att detta planförslag inte kommer medföra att någon 
ersättning enligt dessa regler. Bedömningen har gjorts att en förändring av detta slag i en tätort är 
rimligt. 

Det tidigare bygglovet för ett staket är en helt separat process än den detaljplan som nu tas fram. 

Angående dagvattenutredningen så stämmer det att den är baserad på det gamla förslaget med två 
huskroppar. Anledningen till att utredningen inte reviderats är för att Samhällsbyggnadskontoret vill ha 
en större kapacitet än vad som antagligen hade behövts. Beräkningarna hade antagligen visat på mindre 
fördröjningsbehov då andelen hårdgjorda ytor är färre nu när det endast är en huskropp, ur 
dagvattenhanteringssynpunkt är det därmed positivt med nu gällande förslag än om det hade reviderats. 
Säkerheten kring diket för barn hanteras genom avtal med exploatören där exploatören åtar sig att 
säkerställa säkerheten för diket.  

Med hjälp av sakkunniga från Samhällsbyggnadskontoret och exploatören som har stämt av med en 
konstruktör har en bedömning gjorts gällande om det går att bebygga platsen med en högre huskropp än 
vad som angavs i det geotekniska PM:et. Utifrån de uppgifter om marken som finns tillhanda i 
utredningen är bedömningen att platsen är lämplig även med den högre byggnad som nu föreslås. Om 
fastighetsägaren själv vill kolla upp detta hänvisas till sakkunnig inom geoteknik. 

  

Fastighetsägare Cellon 5 
Yttrande inkom: 2020-01-24 

Fastighetsägaren anser att det är bra att samrådet ledde till viktiga förändringar, placering av byggnation var 
en sådan sak, men samtidigt finns kvarstående synpunkter samt att vissa saker nu innebär en försämring 
jämfört med tidigare.  

Fastighetsägaren har synpunkter på att det saknas resonemang och argument (fördelar och nackdelar) kring 
olika exploateringsgrader. Det anses negativt att höjden ökat från fem – sex våningar till nu föreslagna höjd.  

Fastighetsägaren efterfrågar en trafikanalys med bedömning av nuläget och den framtida situationen. 
Fastighetsägaren anser att det är oklart hur gästparkering ska skötas, förslaget innehåller sju 
parkeringsplatser färre än antalet lägenheter. Fastighetsägaren menar att området runtomkring redan 
påverkas av fulla gatuparkeringar vardag som helger och ställer sig frågande till var fordon som inte ryms i 
förslaget ska parkera.  



Granskningsutlåtande | 2020-03-16 | Detaljplan för del av Brunnsäng 1:1 (Besqab) | Södertälje kommun | 
Samhällsbyggnadskontoret 

12 av 24 

 

Fastighetsägaren efterfrågar beskrivning av djurlivets skyddsvärde, inte bara tallars. Området är idag 
parkmark och del av en nyckelbiotop, samt att planområdet fungerar som en övergång mellan närliggande 
naturområden där djur rör sig. Fastighetsägaren saknar en beskrivning och analys av föreslagen byggnations 
påverkan i detta avseende. 

Fastighetsägaren riktar kritik mot arkitekturen och menar att det är en koloss utan varsam fasadutformning. 
Avslutningsvis föreslår fastighetsägaren (om byggnationen ska bli av) att byggnationen sänks till sju våningar 
inklusive en suterrängvåning då det skulle lösa flera av de synpunkter som fastighetsägaren påpekat.  

Kommentar:  I den planbeskedsansökan som inlämnades 2012 och senare godkändes framgick att 
detaljplanen skulle utreda bostadsbyggnation för 30–50 lägenheter. Förslaget ligger nu mellan 35 - 40 
lägenheter. Bedömningen är att det är en rimlig exploateringsgrad på platsen. Utifrån närheten till 
kollektivtrafik och anslutningen till befintlig bebyggelse och infrastruktur lämpar sig platsen för 
bostadsbyggnation. Att få in fler bostäder än ex. ett par villor innebär att när vi ianspråktar ny mark för 
bostäder använder vi platsens utnyttjandegrad fullt ut. Vi får då in fler bostäder på samma yta men med 
en exploatering som fortfarande anses rimlig utifrån förutsättningarna, vilket Samhällsbyggnadskontoret 
anser att den är. Skulle exploateringsgraden minska skulle det behövas andra platser för att få till de 
bostäder som i så fall inte skulle bli till i detta projekt. Självklart måste varje plats förutsättningar 
bedömas, i detta fall har exploateringsgraden bedömts rimlig utifrån ovanstående förklaringar. 
Exploatören lämnade in ett förslag med två byggnader med en exploateringsgrad som kontoret ansåg 
lämpligt. Efter samrådet reviderades förslaget till en byggnad men med en högre höjd för att fortfarande 
få till likvärdig exploatering som bedömts rimlig på platsen. Förslaget innebär en byggnad som hamnar 
på ungefär samma höjd som intilliggande flerbostadshus. Skulle exploateringsgraden öka skulle antingen 
mer naturmark tas i anspråk eller höjden behöva öka ytterligare, vilket anses negativt. 

Se svar 3 i slutet av dokumentet.  

Planområdet ligger i utkanten av nyckelbiotopen och i anslutning till befintlig bebyggelse, påverkan på 
djurlivet bedöms som låg. Några tallar skyddas samt att planförslaget tidigare har minskats från två 
byggnader till en byggnad vilket anses positivt för djurlivet. Planbeskrivningen uppdateras med 
beskrivning av detta i stycket Konsekvenser.  

Arkitekturen är en fråga som bland annat diskuteras i Stadsbyggnadsnämnden i samband med 
bygglovsprövningen när bygglovshandlingar lämnats in. Volymen har dock under planprocessen bedömts 
som lämplig enligt tidigare förklaring i detta svar. 

  

Fastighetsägare Cellon 11 
Yttrande inkom: 2020-01-13 

Fastighetsägaren för Cellon 11 protesterar mot att kommunen tänker låta exploatören uppföra en så pass hög 
byggnad på parkmark. Motiveringen är att man inte ska ta bort det grönområde om 4000 kvm som ligger 
inklämt mellan två byggnadstyper, flerfamiljshus och villor. Fastighetsägaren ställer sig frågande till att 
kommunen borde ha tillfrågat fastighetsägare som blir berörda innan kommunen lägger ned pengar och 
arbete på något som går emot vad boende och fastighetsägare i området tycker.  

Kommentar: Se svar 1 i slutet av dokumentet. En av möjligheterna som finns vid framtagande av en 
detaljplan är att kunna ändra markanvändningen vilket också föreslagits att ske i detta fall, från bland 
annat parkmark till mark för bostäder. Ett intentionsavtal träffades först med exploatören. Hanteringen 
av planärendet har gått till enligt den planprocess som finns tillhanda. Exploatören skickade in en ansökan 
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om planbesked som senare godkändes i Stadsbyggnadsnämnden. Kommunen har inte lagt ned pengar på 
ärendet då det helt bekostas av exploatören enligt plankostnadsavtal.  

 

Fastighetsägare Altfiolen 11 
Yttrande inkom: 2020-01-21 

Fastighetsägarna menar att skogsmarken utgör en grön kil mellan befintlig byggnation och att det redan 
finns möjligheter att bo kvar i område vid ändrade bostadsbehov. Fastighetsägarna hänvisar till Plan- och 
bygglagen där det står att planläggning ska med hänsyn till natur- och kulturvärden främja en ändamålsenlig 
och estetiskt tilltalande utformning av bland annat grönområden. Fastighetsägarna anser inte att planen görs 
med hänsyn till detta då det är en så pass hög byggnad på en hög punkt i topografin som planeras enligt 
fastighetsägarna, byggnaden kommer upplevas mycket högre och det blir påtagliga olägenheter för villorna.  

Synpunkter framförs om insyn både inomhus och utomhus. Boende i lägenheterna kommer ha full insyn i 
villorna, de få skyddsvärda tallarna skyddar inte mot insyn. I stort sett hela utemiljön för boende i villorna 
kommer utsättas för insyn då byggnaden är beläget på en högre nivå än villorna intill, all insynsfrihet är 
borta. Fastighetsägarna menar att de skuggeffekter som uppstår kommer påverka villorna negativt.  

Fastighetsägarna menar också att det blir en negativ miljöpåverkan. Kritik riktas mot att planområdet är en 
del av en nyckelbiotop och att inslag av hassel är ovanlig i samhället och bör skyddas. Större delen av alla 
tallar kommer avverkas, till och med skyddsvärda tallar kan avverkas. Frågor finns också kring varför 
kommunen kunde ge exploatören rätten att utnyttja parkmark för byggnation av ett höghus. 

Synpunkter finns också på att förslaget kommer leda till ökad trafik vilket anses negativt, speciellt då det 
finns förskola och äldreboende i området. Hänsyn behöver tas till barn och pensionärer. Att kommunen tror 
att de som flyttar in i dessa nybyggda bostäder kommer välja cykel framför bil menar fastighetsägarna är 
naivt och menar att kommunen behöver ha ett helhetsperspektiv.  

Fastighetsägarna anser sammanfattningsvis att kommunen inte tagit tillräcklig hänsyn till de enskildas 
intressen beträffande insyn, ljus och miljö vid planeringen av huset med dess påtagliga höjd och närhet till de 
lägre belägna villorna. Fastighetsägaren anser dessutom att kommunen bör överväga byggnation alls på östra 
sidan av kanalen till dess att problematiken med luftkvalité vid Birkakorset är löst.  

Kommentar: Bedömningen har gjorts att platsen är lämplig för bostadsbyggnation. Planförslaget 
möjliggör endast byggnation av bostadsrätter (regleras i avtal med exploatören) vilket är en boendeform 
som inte finns i direkt närhet och är mindre vanlig i Brunnsäng. Förslaget bidrar därför till en bättre 
blandning. Se även svar 1 i slutet av dokumentet. Bedömningen i detta fall är att det blir en viss påverkan 
på kulturmiljön och naturen men att det allmänna intresset av bostäder väger tyngre samt att åtgärder 
gjorts för att minimera påverkan.  

Se svar 2 och 4 i slutet av dokumentet.  

Planområdet utgör endast en liten del av en större nyckelbiotop och tallar har skyddats för att minimera 
påverkan. Byggnationen kräver yta och därmed kommer naturmark tas i anspråk, bedömningen har 
gjorts att inget skydd läggs på hasselträd/buskar, om hassel finns kvar runt om byggnationen är det upp 
till exploatören om den ska bevaras eller ej. En av möjligheterna som finns vid framtagande av en 
detaljplan är att kunna ändra markanvändningen vilket också föreslagits att ske i detta fall, från bland 
annat parkmark till mark för bostäder. Hanteringen av planärendet har gått till enligt den planprocess 
som finns tillhanda. Exploatören skickade in en ansökan om planbesked som senare godkändes i 
Stadsbyggnadsnämnden. 
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Se svar 3 i slutet av dokumentet. 

Bedömningen är att projektet är ett av de projekt som kan fortsätta trots den problematik som finns med 
luftkvalitén vid Birkakorset. Projektet i sig utgör inget stort tillskott av fordon och kommunen arbetar 
övergripande för att lösa den problematik som finns.  

 

Fastighetsägare Altfiolen 12 
Yttrande inkom: 2020-01-21 

Fastighetsägaren anser att skogsdungen på platsen behövs för att avskärma villabebyggelsen från de redan 
befintliga höghusen i området och vill inte att den befintliga idyllen ska förstöras. Fastighetsägaren oroas 
också över ökad trafik och parkeringsplatser.  

Kommentar: Bedömningen har gjorts att platsen är lämplig för bostadsbyggnation. Mellan samråd- och 
granskningsskedena togs ett hus bort för att spara mer grönska/natur. Se svar 1 och 3 i slutet av 
dokumentet.  

 

Fastighetsägare Fagotten 1 
Yttrande inkom: 2020-01-31 

Fastighetsägarna motsätter sig planerna på byggnationen och yrkar på att detaljplanen läggs ner. 
Fastighetsägarna anser att detta går emot vad kommunen värnar om och principerna för PBL samt att 
följderna blir oåterkalleliga. Natur- och kulturvärden kommer att förstöras.  
  
Det blir en besvärlig trafiksituation i en smal och brant backe. Redan nu är trafiken betydande på den smala 
30-gatan. Enligt planen skulle fastigheten förses med 30 parkeringsplatser för 40 hushåll. Hur realistiskt är 
det med tanke på andra bedömningar och statistiska beräkningar? Redan nu fylls smågatorna runtom med 
parkerade bilar. Förutom att berövas utsikten mot skogen kommer de närmast boende att drabbas av 
avsevärd biltrafik med åtföljande avgaser. Utfarten från parkeringen skulle bli farlig i den smala, branta och 
svängda backen där sikten är skymd och risken för kollisioner stor. Vid vinterväglag är backen 
svårframkomlig och riskabel. Fastighetsägarna menar att trots revideringen till ett hus tas ungefär lika stor 
yta upp för parkering och utfart vilket innebär att skogsområdet kommer vara helt utplånat. 
Fastighetsägarna påpekar att kommunen kommenterar att det inte är samma ärende som 2003 men att det 
fortfarande är samma synpunkter från boende: Skogsdungen ska inte bebyggas! 
  
Kritik riktas mot att parkområdet nu ska bebyggas då det i tidigare översiktsplaner och i en detaljplan 
framkommit att platsen inte får bebyggas. Det fanns en tanke med det gröna mellanrummet och man måste 
fundera vad man gör med mellanrummen och vad de ska användas till.  
  
Fastighetsägarna tar upp vad som står i avsnittet Konsekvenser i planbeskrivningen och menar att det som 
står om att förslaget inte medför en betydande miljöpåverkan är provocerande. Vad är miljö och 
miljöpåverkan? Skogsområdet är en viktig del av den miljö som utgörs av det omgivande bostadsområdet. 
Ett höghus innebär en omfattande försämring av livsmiljön i området. Det skapar ilska, maktlöshet och oro.  
  
Kritik riktas mot att Samhällsbyggnadskontoret anser att det är rimligt att ha 35 grannar och att det inte är 
"viss insyn" som kontoret anser. Fastighetsägarna menar att de skulle drabbas av en koloss ovanför sig med 
insyn både på tomten och i huset. Fastighetsägarna påpekar att hos Mark- och miljödomstolen finns flera 
exempel på hur tänkta nybyggnationer stoppats just på grund av liknande betydande olägenheter för de 
närmast boende. Skicka upp en drönare på minst nio våningars höjd på den tänkta platsen och analysera 
utsikten! 
  
Kritik riktas mot att det planeras ett högt, brett och dominant hus men att diskussionen handlar om hur 
huset ska färgsättas så att det smälter in i omgivningen. Diskussionen bör handla om helheten, hur en 
livsmiljö tar gestalt och på allvar tar tillvara människors behov och intressen. Att färgsättningen har en 
avgörande betydelse stämmer inte menar fastighetsägarna.  
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Frågetecken från fastighetsägarna om vilka som företräder de allmänna intressena samt vilka de enskilda 
intressena är? Fastighetsägarna menar att det självklart finns ett allmänt intresse med att få tillräckligt med 
bostäder och att kommunen ska tillgodose detta behov men att alla boende runtomkring området också 
företräder ett allmänt intresse. Boende är måna om att bevara karaktären i bostadsområdet och vill förhindra 
en byggnation som bryter sönder och förfular området. Kritik riktas mot argumentet om varierad bebyggelse 
då det redan finns villor och radhus i olika stilar och från olika epoker. Vems intressen tillgodoses genom en 
högre byggnad? Är den nya visionen att bygga på höjden oavsett den omgivande miljön? Bygg höga hus där 
den omgivande miljön tillåter det! Exploatörens vinstintressen tycks väga tyngre än andra allmänna 
intressen.  
  
Fastighetsägaren tar upp vad som stått i tidigare översiktsplaner om gröna lungor och tätortsnära skog samt 
vad som ska ingå i kommande översiktsplan om värdefulla grönområden och hög arkitektonisk nivå. Om de 
fraser som nämns inte bara ska bli tomma förskönande omskrivningar kräver fastighetsägarna konkreta 
bevis på att dessa mål kommer att efterlevas och att de gäller nu! Därför måste skogsdungen bevaras intakt. 
Fastighetsägarna menar att det finns liknande skrivelser i PBL om hänsyn till stads- och landskapsbilden och 
natur- och kulturvärden etc. som finns just för att hindra exploatörer från att bebygga gröna mellanrum.  

Vidare framförs synpunkter om platsen som nyckelbiotop. Fastighetsägarna menar att utifrån 
Samhällsbyggnadskontorets argument, att det inte blir någon miljöpåverkan då det är i anslutning till 
befintlig bebyggelse, är det desto viktigare att skogsdungen blir kvar. Kritik riktas också mot hur 
skogsdungen beskrivs "endast har ett par stigar och är dåligt belyst", vad kan en skogsdunge ha för en annan 
slags funktion undrar fastighetsägarna?  

Fastighetsägarna påpekar att hassellunden överhuvudtaget inte omnämnts i detaljplanen. Har man i sin 
bedömning av skyddsvärd växtlighet inte lagt märke till hasseln? Enligt Skogsstyrelsen räknas hassellundar 
till hänsynskrävande biotoper, vilket betyder kulturprodukter med höga naturvärden. Hasselträden bör 
bevaras! 

Kritik riktas mot att flera av de skyddsvärda tallarna ändå kan komma att fällas. Om träd fälls eller skadas i 
strid med planbestämmelsen skall kännbara viten utdömas. Detta ska vara inskrivet i planen enligt 
fastighetsägarna. Detta problem skulle bara uppstå om kommunen skulle stå fast vid detaljplanen och 
byggnationen skulle genomföras, vilket fastighetsägarna är emot.  

Det finns flera miljöaspekter som fastighetsägarna anser måste beaktas; Skogs- och parkmark som ger ljus, 
rymd och utgör en harmonisk övergång mellan flerfamiljshus och villor, rekreationsområde som används av 
barn och vuxna samt vid hundpromenader, fauna med hackspett, nötväcka, trädkrypare, rödhake, 
trädgårdssångare, ärtsångare, sv/v flugsnappare, koltrastar, mesar och titor samt ekorrar och insekter och 
slutligen flora med tall, hassel, björk, blå- och vitsippa, liljekonvalj, blåbär, lingon, ormbunke och mossor. 
Trots den försiktiga ambitionen att bevara viss grönska, kommer dessa värden försvinna för all framtid om 
platsen skulle bebyggas menar fastighetsägarna.  

Kommentar: En byggnad togs bort mellan samråd- och granskningsskedena för att spara mer 
grönska/natur, dessutom minskades ytor för parkeringsplatser. Mer naturyta har därmed sparats, 
dessutom säkerställs en gång och cykelväg genom området så att allmänheten vidare ska kunna ta sig 
genom området till närliggande naturområde. Förslaget har anpassats för att minska påverkan på 
naturen och djurlivet.  

Enligt kommunens statistik för parkering i olika stadsdelar kan ses att för Brunnsäng var det 2018 0,93 
bilar per hushåll. Om beräkningen görs på exploatörens förslag om 37 lägenheter ger det ett parkeringstal 
på ca 35 parkeringsplatser. Se även svar 3 i slutet av dokumentet.  

Det är ett liknande ärende nu som 2003. Skillnaden är att Samhällsbyggnadskontoret utgår ifrån platsen 
som den är idag och inte 2003. Lagstiftningen kan också i vissa fall se annorlunda ut. Kommunens mål är 
inte heller samma mål som 2003.  

En av möjligheterna som finns vid framtagande av en detaljplan är att kunna ändra markanvändningen 
vilket också föreslagits att ske i detta fall, från bland annat parkmark till mark för bostäder.  

Samhällsbyggnadskontorets bedömning att förslaget inte är betydande miljöpåverkan grundar sig på 
följande argument: Planområdet ligger i en nyckelbiotop för barrnaturskog men planområdet ianspråktar 
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endast en liten del av denna biotop och den delen är i anslutning till befintlig bebyggelse. En person från 
Samhällsbyggnadskontoret med grön kompetens (se planbeskrivning för definition) har varit på plats och 
bedömt vilka tallar som har skyddsvärde och som kan skyddas. Detta minskar den negativa påverkan på 
nyckelbiotopen men det blir fortfarande en viss påverkan. Vissa tallar har bedömts att de eventuellt kan 
skyddas men att det finns en risk för att byggnationen påverkar dem så att de behöver fällas, viten finns 
reglerade i avtal med exploatören.  

Stycket konsekvenser har i vissa avseenden uppdaterats, bland annat så att platsens beskrivning idag får 
innebörden att det är just en beskrivning och inte en beskrivning med negativ innebörd. Länsstyrelsen har 
inte haft några synpunkter om byggnation på denna plats. Byggnationen kräver yta och därmed kommer 
naturmark tas i anspråk, bedömningen har gjorts att inget skydd läggs på hasselträd/buskar, om hassel 
finns kvar runt om byggnationen är det upp till exploatören om den ska bevaras eller ej.  

Se svar 2 i slutet av dokumentet. Det är inte möjligt att skicka upp en drönare på samma höjd som den 
föreslagna byggnadens högsta punkt då det idag finns träd där vilket skulle innebära en risk för att 
drönaren krockar med träden.  

Arkitekturen är en fråga som bland annat diskuteras i Stadsbyggnadsnämnden i samband med 
bygglovsprövningen när bygglovshandlingar lämnats in. Volymen har dock under planprocessen bedömts 
som lämplig utifrån förutsättningarna på platsen. Förslaget har under planprocessens gång förändrats 
för att passa in i omgivningen bättre.  

Det finns en bostadsbrist och därför finns det ett allmänt intresse av att bygga bostäder, kommunen 
behöver säkra det långsiktiga behovet av bostäder. Se även svar 1 i slutet av dokumentet. Varierad 
bebyggelse i form av olika boendeformer uppnås om detta förslag blir verklighet. I området finns villor, 
radhus och hyreslägenheter. I avtal med exploatören regleras att lägenheterna ska uppföras med 
bostadsrätt.  

I en detaljplaneprocess ska en bedömning göras utifrån förutsättningarna på platsen. I detta fall har 
platsen ansetts lämplig för bostäder, dessutom har förslaget anpassats i flera avseenden för att passa 
bättre till omgivningen och för att spara mer natur/grönska.  

 

Fastighetsägare Fagotten 2 
Yttrande inkom: 2020-01-31 

Fastighetsägaren är emot förslaget och anser inte att det ska realiseras, fastighetsägaren har flera 
synpunkter. I svaren som inkom vid förra remissrundan var ökad insyn det vanligaste invändningen mot 
bygget. I det nya förslaget har man ändrat sex våningar till nio våningar! Enligt fastighetsägaren innebär det 
en klar försämring för personen själv.  

Skogsdungen som kommer att försvinna vid ett bygge utgör en avgörande del i den ursprungliga 
detaljplanen. Sparad för att skapa en naturlig gräns mellan hög och lågbebyggelse. Inga negativa 
konsekvenser av att den försvinner nämns i planen.  

Fastighetsägaren menar att allmänintresset inte väger tyngre än de olägenheter som drabbar de kringboende. 
Inte ett argument för att så är fallet presenteras i planförslaget. Planförslaget är på 35 sidor med 15 
huvudrubriker och oräkneliga underrubriker. Trots denna noggrannhet finns under rubriken ”Konsekvenser” 
inte ett ord om de negativa konsekvenser som planen medför för de kringboende och som vi alla så noga 
beskrev under samrådet.  
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Kommentar: Se svar 1 och 2 i slutet av dokumentet. 

Konsekvenser för miljön nämns under stycket konsekvenser, där står bland annat att ”Konsekvenserna för 
miljön är i viss mån negativa då planområdet är en del av en större nyckelbiotop för barrnaturskog”. 
Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att det blir en förändring av platsen men att det inte blir några 
negativa konsekvenser för människors hälsa. Stycket konsekvenser har uppdaterats. 

 

Fastighetsägare Fagotten 4 
Yttrande inkom: 2020-01-31 

Fastighetsägaren invänder sig mot förslaget. Argumentet är att förslaget innebär en stor försämring av 
boendemiljön då fastighetsägaren med grannar får direkt insyn till sina fastigheter samt att skogsdungen 
som är en naturlig avdelare försvinner. 
  
Fastighetsägaren kan förstå att det finns förtätningsintressen men anser det obegripligt att det sker intill så 
många villor. Kritik riktas mot att förslaget är en vass extremkubism. Fastighetsägarens synpunkt är att låta 
skogsdungen vara kvar och låt den bli fredad en gång för alla, Södertälje behöver inte fler höghus i helt fel 
skala i förhållande till omgivande bebyggelse. 
 
Kommentar: Se svar 1 och 2 i slutet av dokumentet. Mellan samråd- och granskningsskedena togs ett hus 
bort för att spara mer grönska/natur. Se även svar 1 i slutet av dokumentet. Arkitekturen är en fråga som 
bland annat diskuteras i Stadsbyggnadsnämnden i samband med bygglovsprövningen när 
bygglovshandlingar lämnats in. Volymen har dock under planprocessen bedömts som lämplig utifrån 
förutsättningarna på platsen.  

 

Fastighetsägare Taffeln 4 
Yttrande inkom: 2020-01-24 

Fastighetsägaren anser att det är olämpligt att byggnaden ska byggas i skogsdungen och anser att nio 
våningar är orimligt högt. Rekreation och natur kommer förstöras. Byggnation i närområdet har maximalt 
sju våningar vilket vore en mer lämplig höjd. Fastighetsägaren anser också att närliggande parkeringsytor är 
en mer lämplig plats för byggnation.  

Kommentar: Se svar 1 i slutet av dokumentet. Höjden bedöms som acceptabel. Byggnaden kommer 
hamna på ungefär samma höjd som intilliggande flerbostadshus. Mellan samråd- och granskningsskedena 
togs dessutom ett hus bort för att spara mer naturmark och fortsatt kommer allmänheten kunna gå och 
cykla genom området för att ta sig till närliggande naturområde. 

 

Fastighetsägare Flöjten 4 
Yttrande inkom: 2020-01-31 

Fastighetsägaren framför flera synpunkter. Bland annat kräver fastighetsägaren en godkänd 
konsekvensanalys och genomförd miljökonsekvensbeskrivning utifrån nedanstående synpunkter innan 
antagande av detaljplanen.  

En inventering av flora och fauna måste utföras av kommunen där skyddsvärda hasselbuskage och äldre 
tallar ges ett värde samt där de små biotopernas betydelse för allmänheten i central miljö värderas. Kanske är 
platsen att betraktas som skyddsvärd biotop frågar fastighetsägaren? 
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Tydliga vitesbelopp för skada på träd, flora och fauna måste utformas för exploatörens kännedom. Skogen 
och framtida naturmark måste inhängas under eventuell byggnation.  

Redovisad huskropp kan och måste anpassas till topografin. Husets volym måste minskas med terrassering i 
syd och sydvästlig riktning. Anledningen är att huskroppen ansluter till en gammal och låg villabebyggelse 
samt att området är för många Södertäljebor av mycket stort värde.  Insynen från huskropp till sakägare 
närmast intill är också ett väsentligt problem som måste hanteras.  

Fastighetsägaren anser att det inte är rimligt att särbehandla och ge exploatören dispens för volymen av 
infart-/utfarter, utrymningsvägar kräver brandklassade trapphus och godkännande från 
brandskyddsmyndigheten som remissinstans och antalet parkeringsplatser med anförda argument. 
Exempelvis så bör parkeringstalet vara minst en per lägenhet + gästparkering. Ett minimum för en kommun 
i Södertäljes storlek. Även plats för utemiljö saknas. 

Det finns större ytor att bebygga strax öster om kvarteret Cittran som kan tas i anspråk för denna typ av 
bebyggelse.  

Kommentar: Samhällsbyggnadskontoret anser inte att planförslaget innebär betydande miljöpåverkan 
och en miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte uppföras. Planområdet ligger i en nyckelbiotop för 
barrnaturskog men planområdet endast ianspråktar en liten del av denna biotop och den delen är i 
anslutning till befintlig bebyggelse. En person från Samhällsbyggnadskontoret med grön kompetens (se 
planbeskrivning för definition) har varit på plats och bedömt vilka tallar som har skyddsvärde och kan 
skyddas. Detta minskar den negativa påverkan på nyckelbiotopen. En djupare inventering av flora och 
fauna bedöms därmed inte behövas. Planbeskrivningens stycke om konsekvenser anses tillräckligt, detta 
stycke har dock uppdaterats.   

Viten för skada på skyddsvärda träd regleras i avtal med exploatören, viteskostnad följer 
Alnarpsmodellen. I avtal med exploatören regleras också att inom trädskyddsområde får ingen 
kompaktering eller annan negativ jordpåverkan ske, vilket bland annat inkluderar; körning, lagring av 
material eller utrustning, gångvägar eller andra transportvägar för gående. 

I plankartan finns en planbestämmelse som slår fast att ”Byggnaden skall anpassas med hänsyn till 
befintlig terräng och uppföras i sutteräng”. Efter samråd revideras förslaget till en byggnad men med en 
högre höjd för att fortfarande få till likvärdig exploatering som bedömts rimlig på platsen. Förslaget 
innebär en byggnad som hamnar på ungefär samma höjd som intilliggande flerbostadshus. Se svar 2 i 
slutet av dokumentet.  

Samhällsbyggnadskontoret har inte gett exploatören någon dispens gällande antalet in/utfarter, antalet 
är det som bedömts rimligt utifrån platsens förutsättningar. Byggnaden kommer uppföras i 
brandskyddsklassade trapphus. Södertörns brandförsvarsförbund (SBFF) har tagit del av förslaget både 
under samråd och granskning samt att dialog förts under granskningen. Säkerställande av 
brandskyddssäkerheten är något som hanteras i bygglovsprövningen.  

Se svar 3 i slutet av dokumentet. 

Plats för utemiljö finns inom planområdet, se ex. plankarta och situationsplan där lekplats finns med. I 
situationsplanen syns också tydligare de andra områden inom planområdet som inte kommer bebyggas. 
Stadsbyggnadsnämnden har tidigare beslutat att Samhällsbyggnadskontoret ska upprätta en detaljplan 
på platsen och därmed har en bedömning gjorts att platsen är lämplig för bostadsbyggnation. 
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Fastighetsägare Oboen 6 
Yttrande inkom: 2020-01-28 

Fastighetsägarna uttrycker kraftfulla protester mot planerna på byggnationen av ett så pass högt hus intill 
den låga bebyggelsen. Fastighetsägaren anser att det är ett dåligt förslag nu precis som 2003. Hur tänkte 
kommunen med att öka på 3–4 våningar endast för att få den ekonomiska ekvationen att gå ihop för 
exploatören? 

Kritik riktas mot att förslaget kommer innebära insyn från föreslagen byggnad mot omgivande bebyggelse. 
Fastighetsägaren menar att siktlinjeanalysen inte har lugnat de boende i området och menar att höjden på 
byggnaden borde innebära att fler blir sakägare i processen.  

Fastighetsägarna tar upp den inventering av Kulturmiljöer som gjorts i Södertälje kommun där kvarteren 
Cittran/Kottstigen/Barrstigen beskrivs. Där står bland annat "Omgivande naturmark och grönytor bör 
sparas som en del av den arkitektoniska grundtanken för området”.  Att en avdelare såsom en skogsridå bör 
vara mellan låg och hög bebyggelse förstod/insåg man på 1960-talet menar fastighetsägaren och frågar 
varför man inte förstår/inser det idag? 

Fastighetsägarna tar upp att en ny Arkitekturstrategi är på gång i kommunen och menar att det är synd att 
det tänket saknats på senare tid och att det inte kommer införas förrän hösten 2020.  

Att placera en enormt stor klump inuti ett villaområde och på så sett förändra karaktären på hela området är 
groteskt menar fastighetsägarna.  

Kommentar:  Se svar 1 och 2 i slutet av dokumentet. Se kommentaren till Cellon 5 om 
exploateringsgraden. 

När sakägare bestäms utgår Samhällsbyggnadskontoret ifrån den fastighetsförteckning som tas fram, 
Samhällsbyggnadskontoret anser inte att fler än de som varit sakägare under samråd och granskning är 
sakägare.  

En av möjligheterna som finns vid framtagande av en detaljplan är att kunna ändra markanvändningen 
vilket också föreslagits att ske i detta fall, från bland annat parkmark till mark för bostäder. I övrigt 
gällande kulturmiljön hänvisas till kommentaren på Kultur- och fritidsnämndens yttrande.  

Även om en arkitekturstrategi inte finns än är arkitektur något som delvis hanteras i planprocessen och 
delvis i bygglovshanteringen.  

 

Hyresgäst Kottstigen 1, nr 1 
Yttrande inkom: 2020-01-14 

Hyresgästen vill inte att vi ska bygga ett hus vid grönområdet där personen bor.  

Kommentar: Se svar 1 i slutet av dokumentet. 

 

Hyresgäst Kottstigen 1, nr 2 
Yttrande inkom: 2020-01-24 

Hyresgästen protesterar starkt mot byggandet av ett niovåningshus på platsen. Hyresgästen anser att 
området idag har mycket grönska, att det är lagom litet med bra grannar, trivsel och trygghet samt att det är 
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lugnt utan för mycket trafik. Med föreslagen byggnation anser hyresgästen att allt det förstörs och personen 
vill inte att byggnationen ska genomföras. Hyresgästen vill bevara området som det är. Kritik riktas också 
mot den ökade mängden bilar och trafik som förslaget kommer innebära.  

Kommentar: Se svar 1 och 3 i slutet av dokumentet.  Mellan samråd- och granskningsskedena togs ett 
hus bort för att spara mer grönska.  

 

Hyresgäst Kottstigen 3, nr 1 
Yttrande inkom 2020-01-10 

Hyresgästen anger att Telge Bostäder och Hyresgästföreningen skulle ha informerat boende om planförslaget 
men att Telge Bostäder inte har någon information och att Hyresgästföreningen inte vet något. Personen 
motsätter sig bygget och anser att det inte är vettigt att leda in så mycket trafik på en 30-väg i ett 
pensionärsområde. Hyresgästen föreslår istället en infart nedåt mot Bergviksgatan.  

Kommentar: Både Hyresgästföreningen och Telge Bostäder har fått planhandlingarna skickade till sig. 
Se svar 1 och 3 i slutet av dokumentet. En infart nedåt mot Bergviksgatan har inte bedömts lämplig utifrån 
topografin på platsen samt att påverkan på den populära vandringsstigen nedanför planområdet skulle 
påverkas negativt.  

 

Hyresgäst Kottstigen 3, nr 2 
Yttrande inkom 2020-01-24 

Hyresgästen protesterar mot planerna att bygga ett sådant högt hus på platsen. Naturen runt omkring slits 
redan idag och med ännu mer människor blir slitaget för mycket. Trafikökningen är också en negativ aspekt.  

Kommentar: Se svar 1 i slutet av dokumentet. Byggnaden kommer hamna på ungefär samma höjd som 
intilliggande flerbostadshus. Exploateringsgraden har bedömts lämplig utifrån platsens förutsättningar. 
Se svar 3 i slutet av dokumentet. 

 

Hyresgäst Kottstigen 5 
Yttrande inkom: 2020-01-19 

Hyresgästen har flera synpunkter på förslaget. En av synpunkterna är miljöpåverkan där hyresgästen påtalar 
stark kritik mot att gamla träd huggs ned för att möjliggöra bostadsbyggnation, speciellt då det tar lång tid 
att få samma effekt av ett nyplanterat träd. Synpunkter framförs också om att skogsområdet är bra skydd för 
djuren och att en möjlighet i Brunnsäng är just närheten till natur- och djurliv vilket bidrar till positivitet i 
livet. Naturen berikar omgivningen med andra varelser vilket bidrar till variation till livet. Hyresgästen tar 
även upp att pensionärer kanske inte har samma möjlighet att bidra med synpunkter och menar att 
pensionärer spenderar stora delar av sina dagar i naturen, att skogen bidrar med livsglädje för dem och att 
det försvinner om området exploateras. Hyresgästen har också synpunkter gällande var alla 
småbarnsfamiljer som nyttjar skogen idag nu ska leka och utforska naturen om den försvinner? 

Kommentar: Bedömningen som gjorts är att platsen är lämplig för bostadsbyggnation. Det blir en viss 
påverkan på miljön, flera tallar har skyddats i detaljplanen då de har skyddsvärde, det bidrar också till att 
minimera påverkan. Dessutom mellan samråd- och granskningsskedena togs ett hus bort för att spara mer 
grönska/natur. I plankartan finns flera bestämmelser som skyddar värdefulla tallar, en bestämmelse 
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anger att de träd som skyddas endast får fällas om de är sjuka eller utgör en säkerhetsrisk. Bestämmelsen 
har uppdaterats med tillägget att om dessa träd tas ned utifrån ovanstående ska de ersättas med två unga 
träd av samma sort. Planområdet är intill befintlig bebyggelse och fortsatt kommer allmänheten och 
därigenom pensionärer och småbarnsfamiljer kunna passera området för att ta sig till naturområden 
intill. I övrigt se svar 1 i slutet av dokumentet.  

 

Hyresgäst Barrstigen 2, nr 1 
Yttrande inkom: 2020-01-13 

Hyresgästen är sammanfattningsvis emot detaljplanen och tycker inte det känns bra att planen på bygget 
återupptas i det natursköna området. Hyresgästen anser att det är lugnt och trivsamt och menar att fler 
bostäder kommer förstöra utsikten och innebära mer stök i området. Vidare anser hyresgästen att det finns 
andra platser att bygga på. Hyresgästen önskar att utsikten och naturen bevaras och menar att skolor och 
förskolor går hit för natur- och djurlivet.  

Kommentar: Se svar 1 och 2 i slutet av dokumentet. En byggnad togs bort mellan samråd- och 
granskningsskedena för att spara mer grönska/natur, dessutom minskades ytor för parkeringsplatser. 
Bedömningen är att planförslaget inte kommer medföra något stök. Skolor och förskolor kan fortsatt 
passera genom området för att ta sig till och från den omkringliggande naturen.  

 

Hyresgäst Barrstigen 2, nr 2 
Yttrande inkom: 2020-01-13 

Hyresgästen vill inte att det byggs ett nytt hus på Kottstigen eller i anslutning till Kottstigen. Hyresgästen vill 
att skogen behålls och anser att ett nytt hus kommer förfula stadsbilden. Synpunkter finns också på att barn 
inte kommer kunna röra sig fritt när trafiken nu ökar ännu mer jämför med nuläget, det finns en rädsla att 
barn ska bli påkörda.  

Kommentar: Se svar 1 och 3 i slutet av dokumentet.  

 

Hyresgäst Barrstigen 2, nr 3 
Yttrande inkom: 2020-01-13 

Hyresgästen vill inte att det ska byggas ett nytt bostadshus på platsen, synpunkterna som framförs är att 
grönområdet förstörs och att det räcker med hus i Bergvik och i den lugna atmosfär som finns i området.  

Kommentar: Mellan samråd- och granskningsskedena togs ett hus bort för att spara mer grönska/natur. 
Dessutom minskades ytor för parkeringsplatser. I övrigt se svar 1 i slutet av dokumentet. 

 

Hyresgäst Barrstigen 10 
Yttrande inkom: 2020-01-19 

Hyresgästen anser att skogsdungen nordväst om Kottstigen bör bevaras både för miljöns och människors 
skull. Synpunkter som framförs är att området är klassat som parkmark, att det innebär ökad trafik och 
försämring av luften, att barn förflyttar sig inom området och att det är en risk med ökad trafik. 



Granskningsutlåtande | 2020-03-16 | Detaljplan för del av Brunnsäng 1:1 (Besqab) | Södertälje kommun | 
Samhällsbyggnadskontoret 

22 av 24 

 

Avslutningsvis påpekar hyresgästen att varje grönområde inom en stadskärna är värdefullt och att 
skogsdungen därför ska bevaras.  

Kommentar: Se svar 1 i slutet av dokumentet. En av möjligheterna som finns vid framtagande av en 
detaljplan är att kunna ändra markanvändningen vilket också föreslagits att ske i detta fall, från bland 
annat parkmark till mark för bostäder. Se svar 3 i slutet av dokumentet.  

 

Hyresgäst Barrstigen 12 
Yttrande inkom: 2020-01-12 

Hyresgästen är emot planen för ett niovåningshus på platsen. Hyresgästen anser att det är en härlig natur i 
Bergvik där många barn leker och man kan ta en promenad med hunden, hyresgästen vill inte att naturen 
ska förstöras.  

Kommentar: Se svar 1 i slutet av dokumentet. Efter samråd togs en byggnad bort för att spara mer 
natur, dessutom säkerställs en gång- och cykelväg mellan vandringsstigen väster om planområdet och 
Mikaelsvägen för att allmänheten fortsatt ska kunna gå genom området.  

 

Hyresgäst Barrstigen 14 
Yttrande inkom: 2020-01-16 

Hyresgästen blir arg över planerna och anser att området förstörs och ställer sig frågande varför 
byggnationen inte sker på någon annan fin plats lämplig för bostäder.  

Kommentar: Samhällsbyggnadskontoret tycker det är beklagligt att hyresgästen blir arg över planerna. 
Det finns många lämpliga platser för byggnation i Södertälje kommun och flera projekt pågår. I övrigt se 
svar 1 nedan.  

 

Gemensamma svar till flera yttranden redovisas nedan 

Svar 1 (varför platsen planläggs för bostäder) 
Det är ett allmänt intresse att bygga bostäder och kommunen ska tillgodose detta behov, invånarantalet i 
Södertälje stiger dessutom och fler bostäder behöver byggas. En utgångspunkt är att kommunen ska 
förtäta vilket också sker i detta fall. Förändringar av detta slag är en naturlig del av tätortsutvecklingen. 
Södertälje kommun har som mål att bland annat bygga 20 000 bostäder till 2036 och en del i att uppnå det 
målet är att förtäta lämpliga ytor för bostadsbyggnation. Stadsbyggnadsnämnden har tidigare beslutat 
att Samhällsbyggnadskontoret ska upprätta en detaljplan på platsen och därmed har en bedömning gjorts 
att platsen är lämplig för bostadsbyggnation. 

Svar 2 (insyn och utsikt) 
Inne i en tätort är det vanligt att nya hus byggs nära befintliga fastigheter och genom det påverkas insyn 
och utsikt. Efter samråd togs en byggnad bort för att spara mer grönska medan den kvarvarande 
byggnaden blev högre för att få likvärdig exploateringsgrad som tidigare. En avvägning har därmed 
gjorts och bedömningen är att spara mer natur men att resultaten då blir en högre byggnad som kan 
påverka utsikten och i viss mån insyn. Den byggnadens som togs bort var den som låg närmast villor, det 
har bidragit till att minska insynen. Den byggnad som nu föreslås i förslaget ligger som kortast 45 meter 
ifrån en villa och bedömningen är att det inte innebär betydande olägenheter för boende i närområdet. 
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Rättsfall har studerats för att få en uppfattning om ett acceptabelt avstånd från flerbostadshuset till 
villabebyggelsen runtomkring.  

Föreslagen byggnad kommer byggas på en punkt i topografin som är högre jämfört med villorna i väster 
men lägre än villorna i nordöst-öst. Föreslagen byggnad hamnar på ungefär samma nivå som 
intilliggande flerbostadshus, den blir inte högre. Planbeskrivningen har uppdaterats med en sektion som 
visar detta. 

Svar 3 (trafik och parkering) 
Samhällsbyggnadskontorets trafikenhet har varit delaktiga i planprocessen och sett över trafiksituationen 
och gjort bedömningen att ökningen av trafiken i området är acceptabel. Trafiktillskottet anses ligga på en 
sådan låg nivå att det finns tillräcklig kapacitet i vägnätet. Olycksrisken bedöms därför inte vara större än 
normalrisken 

Antalet parkeringsplatser minskades mellan samråd- och granskningsskedena vilket bidrar till minskad 
trafik. P-talet som styrt ytan för parkering har utgått från p-tal 1 men sedan avvägts mot andra intressen, 
i detta fall naturmark och lekplats och p-talet har därför satts något lägre. Dessutom planeras för minst 
110 st cykelparkeringsplatser nära gatan vilket bidrar till att få fler människor att välja bort bilen som 
färdmedel, vilket bidrar till att minska påverkan på miljön. Flertalet skyddsvärda tallar bevaras också.  
Om vägar i området blir överbelastade med parkerade bilar kan kommunen gå in och reglera 
parkeringsmöjligheterna. Gästparkering ska rymmas inom ytan som avsatts för parkering.  

Utfarten har placerats på den plats som anses mest trafiksäker just för att inte ha utfarten mitt i kurvan 
där det finns en refug. Det blir dessutom problem med lutning och sikt mitt i en kurva.  Idag finns en 
gångstig och utfart för fastigheten Klarinetten 1 på samma yta, i förslaget ändras detta så att det blir en 
separat gång- och cykelväg vilket kommer öka säkerheten.  

En trafikanalys/undersökning bedöms inte behövas i detta fall då antalet trafikrörelser per dygn har 
uppskattats och setts över av Samhällsbyggnadskontorets trafikenhet och anses ligga på en sådan låg nivå 
att det finns tillräcklig kapacitet i vägnätet. 

Svar 4 (solstudie) 
Solstudien som tidigare tagits fram visar att planerad bebyggelse ger viss skuggeffekt på omkringliggande 
bebyggelse runt vår/höstdagjämning. Bedömningen är dock att skuggeffekterna är acceptabla då de inte 
är så omfattande samt att planområdet är beläget i en tätort där förändringar av bebyggelse är vanligt 
och en naturlig del av tätortsutvecklingen.  

De tider på året som redovisas i solstudien och valda klockslag är en vanlig metod för att redovisa en 
solstudie. Man brukar visa solstudier vid sommarsolstånd, vår/höstdagjämning och vintersolstånd, 
klockan 9, 12, 15 och 18. Vid dessa tider kan man se hur solen står när skuggorna är som längst, som 
kortast och mitt emellan dem, och från det härleda hur skuggorna rör sig även övriga tider. Tiderna och 
datumen är alltså inte slumpmässigt utvalda utan visar specifika tillfällen av vikt.  
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Ställningstagande/Sammanfattning 
Bland inkomna synpunkter efter genomförd granskning finns framförallt invändningar mot: byggnationen 
generellt, insynsproblematik, skuggning, trafik- och parkeringsproblematik, invändningar mot att naturmark 
exploateras, miljöpåverkan, föreslagen höjd på byggnaden, värdeminskning och kulturmiljö.  
 
Samhällsbyggnadskontoret har vägt inkommande yttranden och anpassat förslaget till viss del, främst genom 
förtydliganden i planbeskrivningen. Kvarstående synpunkter finns dock.  
 
Planbeskrivningen förtydligas under rubrikerna Konsekvenser, Teknisk försörjning och Genomförande. 
Plankartan har kompletterats med en bestämmelse om nivå på färdigt golv för lägsta våning, anledningen är 
att exploatören inte ska gräva ut marken mer än det förslag som redovisats. Bestämmelsen om att 
skyddsvärda tallar endast får fällas om de är sjuka eller utgör en säkerhetsrisk har kompletterats med att de 
då ska ersättas med två unga träd av samma sort. 

Detaljplanen förs vidare för antagande. 
 
Kvarvarande har synpunkter som inte blivit tillgodosedda (från både granskning och samråd):  

• Miljönämnden (endast upplysningen från granskningsyttrandet som inte blivit tillgodosedd) 
• Kultur- och fritidsnämnden 
• Fastighetsägare för Klarinetten 1, 2 och 3 
• Fastighetsägare för Cellon 9, nr 1 och 2 
• Fastighetsägare för Cellon 5 och 11 
• Fastighetsägare för Altfiolen 11 och 12 
• Fastighetsägare för Fagotten 1, 2 och 4 
• Fastighetsägare för Taffeln 4 
• Fastighetsägare för Flöjten 4 
• Fastighetsägare för Oboen 6 
• Hyresgäst Kottstigen 1, nr 1 och 2 
• Hyresgäst Kottstigen 3, nr 1 och 2 
• Hyresgäst Kottstigen 5 
• Hyresgäst Barrstigen 2, nr 1, 2 och 3 
• Hyresgäst Barrstigen 10, 12 och 14 
• Villaföreningen i Södertälje 
• Fastighetsägare Cellon 8 
• Fastighetsägare Cellon 10 
• Fastighetsägare Cellon 7 
• Hyresgäst Kottstigen 5 (från samrådet, ej samma som i granskningsutlåtandet. Redovisad i 

samrådsredogörelsen som Fastigheten Cittran 1 (boende)) 
 
 
 
 
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
Planenheten 
 
 
 
Andreas Klingström   Erik Arnaryd 
Planchef    Planarkitekt 
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