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Förändringar från samråd till granskning
Efter samrådet har det genomförts en del förändringar i planen. De största redovisas nedan för 
att förtydliga vad som förändrats mellan de två stegen i planprocessen. 

Bostadshus 
I detaljplanen som gick ut på samråd fick det uppföras två flerbostadshus, 5-6 våningar höga. 
Planen har nu ändrats och det är nu endast ett hus. Placeringen av huset är ungefär på samma 
yta där den södra huskroppen låg i förslaget som gick ut på samråd. Huset som är kvar får nu 
uppföras i högst 9 våningar samt med suterrängplan. Anledningen till ökningen av antalet 
våningar är för att få till likvärdigt antal lägenheter som tidigare. Genom att ta bort huset när-
mast villabebyggelsen minskar insynen och risken för minskat solljus. En solljusanalys har 
tagits fram och redovisas på sidan 19. 

Parkering 
Parkeringshuset i det tidigare förslaget har tagits bort och istället planeras markparkering på 
del av ytan.  På fastigheten Cittran 1 planeras nu endast markparkering, utfarten Kottstigen 
samt omkringliggande ytor tas inte längre med i detaljplanen. Parkeringen på fastigheten Citt-
ran 1 kommer ingå i ny fastighet som ska bildas. Tillgång till den parkeringen kommer ske via 
Kottstigen men hanteras genom servitut utanför planområdet, se genomförandebeskrivning-
en för mer information. Det tidigare förslaget möjliggjorde även för ett mindre antal parke-
ringsplatser i planområdets norra hörn, dessa har tagits bort. Detta planförslag möjliggör även 
parkeringsplatser för cyklar.

Gångstig 
Befintlig gångstig som går genom planområdets norra del (öst-västlig sträckning) flyttas och 
förläggs mer söderut. Åt öster korsar gångstigen utfarten till flerbostadshuset och förläggs sö-
der om den för att sedan ansluta till gångväg längs Mikaelsvägen. Dessutom planläggs gångsti-
gen nu som x-område vilket innebär att den ska vara tillgänglig för allmän gång- och cykeltra-
fik. Planområdet har utökats i nordväst och gränsar nu helt mot den södra fastighetsgränsen 
för fastigheten Klarinetten 1. 

Dagvatten 
Det tidigare förslaget avsatte inte plats i plankartan för dagvattenhantering. Detta har nu änd-
rats och plats för dagvattenhanteringen har avsatts i planområdets nordvästra del, söder om 
gångstigen. Platsen är ungefär samma plats som dagvattenutredningen föreslog. För detalje-
rad beskrivning av dagvattenhanteringen, se avsnittet om dagvatten på sidorna 24-27.

Förändringar av planområdet 
På fastigheten Cittran 1 tas endast markparkeringen med i detaljplanen, övriga ytor tas bort.

Planområdet har utökats i områdets nordvästra del och gränsar nu helt mot den södra fastig-
hetsgränsen för fastigheten Klarinetten 1. 

Planområdets nordöstra gräns har flyttats mer söderut och omfattas inte längre av tomtindel-
ningen som finns ovanför planområdets nu gällande gräns. 

Planområdets gräns mot Mikaelsvägen flyttas ut något och omfattar nu en liten del av vägen.

Planområdets sydvästra gräns har flyttats söderut dels för att placeringen av det södra huset ska 
rymmas och dels för att skyddsvärda träds skyddszon helt ska hamna inom planområdet. 
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INLEDNING

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 hu-
vuddragen 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).

De olika processerna

Programsamråd

Arbetet börjar med att samhällsbyggnadskontoret samlar in information om området. Man tit-
tar 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 elevun-
derlag 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 som berör planering, exempelvis skydd av natur, till-
gänglighet för funktionshindrade och säkerhet.

Med hjälp av den insamlade informationen utarbetar kommunen ett första och mer översikt-
ligt 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 samrådsredogörelse. Efter den sammanställningen bearbetar kommunen plan-
förslaget och ser om det är någonting som behöver undersökas mer, förbättras eller komplet-
teras.

Samråd

I den här fasen finns det ett mer genomarbetat och detaljerat förslag. En viktig del av förslaget 
är den plankarta med bestämmelser som kommer att  reglera markanvändningen. Planförsla-
get ska precis som programhandlingarna skickas ut på samråd till de sakägare, boende och 
myndigheter som berörs.

Efter samrådet sammanställer man de nya tankarna och kommentarer som kommit in i en ny 
samrådsredogörelse.
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Granskning

Kommunen bearbetar återigen igenom planförslaget och ser om det behöver justeras. Efter 
eventuella ändringar ställer man ut förslaget i stadshusets entréhall för granskning. Utställ-
ningstiden ska vara minst fyra veckor. Samrådskretsen av sakägare, boende och myndigheter 
har möjlighet att lämna in synpunkter och de sammanställs sedan i ett utställningsutlåtande.

Antagande och Laga kraft

För att detaljplanen ska börja gälla måste Stadsbyggnadsnämnden ta ett formellt beslut om att 
planen ska antas. Tre veckor efter att Stadsbyggnadsnämnden beslutat att anta planen börjar 
den gälla (vinner laga kraft), förutsatt att ingen överklagar beslutet. Efter det blir till exempel 
möjligt att ansöka om bygglov.

Detaljplanen hanteras enligt normalt planförfarande enligt PBL 2010:900. 

Om planen efter samrådet bedöms sakna intresse för allmänheten kan processen  
komma att ändras från normalt till enkelt planförfarande enligt PBL 5 kap. § 7.   

     Planprocesspil

Handlingar
Detaljplanen utgörs av plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser. 
Till planen hör dessutom:
•   denna planbeskrivning
•   grundkarta 
•   fastighetsförteckning

Övrigt planeringsunderlag
•   Rapport: Dagvattenutredning, 2016-06-28, Sweco Environment AB
•   Rapport: Översiktlig Markundersökning, 2016-04-27, Sweco Environment AB
•   Rapport: Tekniskt PM Geoteknik, 2016-04-08, Sweco Environment AB
•   Rapport: Markteknisk undersökningsrapport (MUR), 2016-04-08, Sweco Environment AB
•   Rapport: AstraZeneca AB, Snäckviken - Kartläggning av externt buller 2018, 2018-09-11, 
     AstraZeneca AB
•   Utlåtande arborist, 2018-09-12, Utemiljö Fastighetservice/Södertälje kommun
•   Rapport: Siktlinjeanalys Brunnsäng, 2019-10-10
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Planens syfte och huvuddrag
Syftet med planen är att möjliggöra för ett nytt flerbostadshus i Brunnsäng. Planläggning av om-
rådet innebär en förtätning av staden. Planen strider inte mot gällande översiktsplan (ÖP) Fram-
tid Södertälje, 2013 . Planområdet ligger i naturmark som är ansluten till befintlig bostadsbebyg-
gelse. I gällande detaljplan från 1961 anges området som parkområde. Förslaget möjliggör för ett 
flerbostadshus med sammanlagt 35-40 lägenheter. Planförslaget innebär nya bostäder och leder 
till förtätning i stadsdelen Brunnsäng. 

Plandata

Lägesbestämning och areal
Planområdet ligger i stadsdelen Brunnsäng i de nordöstra delarna av Södertälje tätort. Områ-
det gränsar till befintligt bostadsområde med villor och flerbostadshus.

Planområdet är ca 0,4 ha stort.

Markägoförhållanden

Fastigheten Brunnsäng 1:1 ägs av kommunen, planområdet utgör endast en liten del av fastig-
hetens totala yta. En  mindre del av planområdet är beläget på del av fastigheten Cittran 1 som 
ägs av Telge Bostäder. 

Tidigare ställningstaganden

Översiktsplan
Planområdet ligger i stadsdelen Brunnsäng. I gällande översiktsplan ”Framtid Södertälje”, anta-
gen 2013, nämns stadsdelen som ett område där det på sikt ska ske utvecklingsinsatser och där 
förtätning ska ske. 

Program för planområdet

Ett program till ett tidigare detaljplaneärende för området upprättades 2003 och var ute på pro-
gramsamråd samma år. Programmet föreslog en utökning för bostadslägenheter i en eller flera 
huskroppar.

Detaljplan
Området är tidigare detaljplanelagt. Planen ersätter mindre del av detaljplan 0181K-P265C (fast-
ställd 1961) där markanvändningen är park, samt en liten del av mark som inte fått bebyggas. 
Planen ersätter också mindre del av detaljplan 0181K-P323C fastställd 1962, där markanvänd-
ningen är park eller plantering. En liten del av detaljplan  0181K-P275B, där markanvändningen 
var att marken inte fick bebyggas, ersätts också. Samma del omfattas av en äldre tomtindelning 
(0181K-112/1962) och detaljplanen ersätter den delen. 

Kommunala beslut i övrigt
Stadsbyggnadsnämnden beslöt 2012-09-25 §8 att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att 
upprätta detaljplan för del av Brunnsäng 1:1 samt skicka planen på samråd. Stadsbyggnads-
nämnden beslöt 2017-05-30 §118 att godkänna samrådsredogörelsen och ge kontoret i uppdrag 
att ta fram granskningshandlingar. 
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Miljöpåverkan

Allmänt
Detaljplanens genomförande innebär en viss förändring och påverkan på miljön. Planområdet 
ligger i utkanten av en nyckelbiotop (som fastställdes efter planen var på samråd). Delarna när-
mast planområdet är dock redan ianspråktaget av befintlig bostadsbebyggelse. I detaljplanen 
skyddas ett antal värdefulla träd. Planområdets placering i tätorten är optimal då det ger möjlig-
het att nyttja befintligt va-nät och övrig infrastruktur. Den nya bebyggelsen placeras i den del av 
det nuvarande parkområdet som är i nära anslutning till befintlig bostadsbebyggelse. 

Miljökvalitetsnormer för luft 
Miljökvalitetsnormer för luft regleras enligt luftkvalitetsförordningen (2010:477) som syftar 
till att skydda människors hälsa och miljön. Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft reglerar 
kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar (PM10 och PM2,5), bensen, kolmonoxid, 
ozon, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. 

Enligt gällande översiktsplan för Södertälje kommun, kommer utsläppen av koldioxid i Sö-
dertälje kommun primärt från transporter och från uppvärmning. I Södertälje överskrids inte 
miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet i utomhusluft för kvävedioxid/kväveoxider, sot, svavel-
dioxid och bly.

Miljökvalitetsnormer för vatten

Det är osannolikt att grundvattnet påverkas vid genomförande av planförslaget. Miljökvalitets-
normerna för att yt- och grundvatten kommer inte att överskridas. 

Planområdet ligger enligt VISS (Vatteninformationssystem Sverige) inom huvudavrinnings-
området Norrström och delavrinningsområdet Mälaren-Prästfjärden. Dagvattenrecipienter är 
vattenförekomsten Mälaren-Prästfjärden. Mälaren-Prästfjärden har god ekologisk status. Under 
augusti 2015 uppnåde den inte god kemisk status. Vattnet är inte försurat eller eutrofierar men 
har problem med miljögifter. Den är satt att fortsatt uppfylla god ekologisk status år 2027 och 
god kemisk status ska uppnås 2027 med undantag för kvicksilver och bromerad difenyleter. 

Miljökvalitetsnormer för buller

Planförslaget anses ej leda till några betydande tillskott för buller. Det är omgivet av mycket 
bostadsbebyggelse och gröna stråk. 
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Behovsbedömning

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan enligt PBL 5:18 och bilaga 2 och 4 
till MKB-förordningen. En miljöbedömning behöver därför inte utföras.

Vid denna behovsbedömning har bedömts att:

- Den nya bebyggelsen kopplas in på det kommunala vatten- och avloppsnätet (eller utsläpps- 
mässigt likvärdig lösning) och att planen inför eventuella riktlinjer vad gäller hantering av dag-
vatten utan att överskrida miljökonsekvensnormerna för vatten eller bryta mot föreskrifterna 
för idag gällande vattenskyddsområden.

- Planområdet uppvisar inga unika naturvärden och exploateringen bedöms ej heller ha en 
negativ påverkan på övrigt park-/naturområde. (reds.anm. Efter behovsbedömningens framta-
gande har planområdet blivit en del av ett större nyckelbiotopsområde, Hanstabrukssskogen, 
nyckelbiotopen avser barrnaturskog, se sidan 11.)

- Utanför planområdet finns den ”omtyckta” gångstigen men stråket ingår inte i detaljplanen.

- Placering av områdets tillfartsväg ska vara utformad så att så få fysiska ingrepp i nuvarande 
gaturum och naturområde som möjligt sker.

Förenligt med 3, 4 och 5 kap miljöbalken
Genomförande av detaljplanen för bostadsändamål i området anses inte medföra betydande 
miljöpåverkan enligt 3, 4 eller 5 kap. i Miljöbalken (MB). Miljökvalitetsnormerna beräknas inte 
överskridas till följd av föreslagen exploatering.

Planförslaget anses ej leda till några betydande tillskott för buller. Det finns heller inte några 
särskilt bullerkänsliga områden intill planområdet. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR

Naturmark & Friytor
Terräng och vegetation

Områdets terräng har en kraftig sluttning mot sydväst. Planområdet består av blandskog med 
främst björkar, tallar och granar. 2017-04-19 inventerades hela Hanstabruksskogen inklusive 
planområdet och registrerades därefter som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen, med biotoptypen 
barrnaturskog. 

Bild 1. 1) Mälaren  2) Hanstabruksskogen 3) Ragnhildsborgsskogen  4) Vandringsstig  

Nyckelbiotopen, ”Hanstabruksskogen”, 
markerat till vänster. Hela nyckelbiotopen 
omfattar 11,7 hektar. Planområdet omger 
endast den nordvästligaste delen av nyckel-
biotopen och omfattar ca 0,4 hekar. Nyck-
elbiotoptypen är barrnaturskog och inom 
området finns gammal och grov talldomi-
nerad skog. Enligt beskrivningen av nyck-
elbiotopen är denna typ av gammal tallskog 
ovanlig i det moderna skogslandskapet och 
är skyddsvärd. 

Bild 2. Nyckelbiotop
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Bild 3. Vandringsstigen sydväst om planområdet

Lek och rekreation

Planområdet fungerar delvis som närnatur för 
framför allt boende i närliggande hus och inom 
området finns flertalet stigar som till större delen 
sträcker sig ner till det belysta stråket sydväster om 
planområdet. Planområdet har inga självklara och 
tydliga mötesplatser och/eller målpunkter.

(se punkt 4 i bild 1 på föregående sida)

Markbeskaffenhet

Geotekniska förhållanden och jordarter

Planområdet består till stora delar (enligt SGU:s jordartskarta) av morän och berg. Sweco En-
vironment AB har genomfört en geoteknisk undersökning, Tekniskt PM Geoteknik, 2016-04-
08. Enligt den har området jordlagren som är av mulljord/växtdelar och med underliggande 
lager av friktionsjord. Friktionsjorden består av sand, grus och morän med inslag av silt. Under-
sökta punkter i planområdet visar att djup till berg varierar mellan ca 4,0 till 6,5 meter under 
markytan. I området finns mycket stora stenblock. Dessa bör beaktas vid schaktarbeten men 
bör dock tas bort i slänter för att undvika att de kan komma i rörelse och skada människor. 
Förorenad mark
Miljöteknisk utredning är gjord av Sweco Environment AB och redovisas i rapporten Översikt-
lig Markundersökning, 2016-04-27. 

Analyserade jordprover har uppmätt låga metallhalter och halterna av oljeprodukter är under 
laboratoriets rapporteringsgränser och under Naturvårdsverkets riktvärden för känslig mark-
användning. Markkvaliteten begränsar därmed ej valet av kommande markanväning, i detta 
fall bostäder.

Mer om jordproverna och analyserna går att läsa om i rapporten Markteknisk undersöknings-
rapport (MUR), 2016-04-08, Sweco.

Radon

Radonhalten i planområdet ligger inom nivån för normalrisk i Södertälje kommun enligt under-
sökning gjord 2010. Nivån normalrisk kräver ej införande av ökade krav på den nya bebyggelsen.

Fornlämningar
Fornlämningar är hittills inte funna inom planområdet.
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Bild 5. Vy inne i planområdet, norrut

Bild 4. Norra delarna av planområdet
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Bild 6. Vy inne i planområdet, söderut

Bild 7. Vy inne i planområdet, västerut
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Gator och trafik

Biltrafik

Till planområdet sträcker sig Mikaelsvägen/Telgehusvägen. Vägen är en smal 30-väg och som 
längre österut ansluts till Birkavägen.

Bild 9. Mikaelsvägen 

Gång- och cykeltrafik

Planområdet har bra anknytning till flertalet 
gång- och cykelvägar som finns i närområdet. 
Sydväst om planområdet sträcker sig dessutom 
en välskött stig.

Kollektivtrafik

Region Stockholms trafikförvaltning har rekom-
mendationer för hur långt avståndet ska vara 
mellan nya flerbostadshus och busshållplatser. 
Dessa avstånd ska ej överstiga 500 meter. 

Längs med Birkavägen har SL flera busshållplat-
ser. Avstånden till dessa från planområdet är ca 
500-600 meter. Till hållplatserna finns gångväg 
samt cykelväg vissa sträckor. Från hållplatserna 
ansluts bussar som går vidare mot bland annat 
Ritorp/Högantorp/Södertälje C. 

Bild 8. 1) Birkavägen        2) Telgehusvägen       3) Mikaelsvägen       4) Vandringsstig         5) Busshållplatser
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Bebyggelseområden
Befintlig bostadsbebyggelse samt offentlig och kommersiell service

Planområdet är inte bebyggt men ligger i ett bostadsområde och är omgivet av villor och flerbo-
stadshus.

Bild 10. 1) Båtklubb   2) Förskola   3) Äldreomsorg   4) Brunnsängs centrum   5 ) Skola  6) Fotbollsplan

Ca 200 meter nordost om planområdet finns dels en byggnad med förskola och en annan bygg-
nad med servicehus. Närmaste grundskola ligger öster om Birkavägen. Skolan ligger ca en km 
österut. Ca 500 meter gångväg från planområdet finns även Brunnsängs centrum.

Bild 11. Flerbostadshus i öster Bild 12. Villabebyggelse i väster
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FÖRÄNDRINGAR
Gator och trafik

Gatunät

Planområdet trafikförsörjs via Mikaelsvägen/Telgehusvägen. I planförslaget redovisas var ny 
in-/utfart mot Mikaelsvägen/Telgehusvägen kan placeras. Utfarten ska anslutas även till fastig-
heten Klarinetten 1. Denna anläggs lämpligen som servitut. Utfarten mot Mikaelsväen ska pla-
ceras i planområdets nordligaste del, platsen anses vara trafikmässigt säker. Fler utfarter anses 
inte önskvärt då  det inte är trafiksäkert då det är i en kurva och med tanke på lutningen på 
vägen. På övrig sträcka ut mot Mikaelsvägen/Telgehusvägen anges utfartsförbud. Detaljplanen 
säkerställer en del av gatan utanför med en planbestämmelse. 9 st parkeringsplatser kommer 
nås via befintliga utfarten Kottstigen på Telge Bostäders mark (fastigheten Cittran 1). Utfarten 
tas inte med i detaljplanen. Anslutningen till dessa platser ska lösas genom servitut. 

Planbestämmelser: 

•   Körbar utfart får inte anordnas

• Lokalgata     Lokaltrafik  

Parkering

Parkeringsplatser ska anordnas inom den egna fastigheten. Detaljplanen möjliggör både för 
markparkeringar samt för carports. Både carports och markparkeringar är tänkt att uformas 
som gröna lösningar exempelvis med sedumtak och spaljeväggar för carports som är växtbe-
klädda och parkeringar som kan infiltrera vatten. Sedumtak bidrar dessutom till minskad årlig 
dagvattenavrinning. I plankartan finns även bestämmelser om var parkering ej får finnas.

Planbestämmelser:  

• parkering    Parkeringsplats skall finnas

• carport   Carports skall finnas

•    Endast komplementbyggnad får placeras

• ej parkering  Parkeringsplats får inte finnas

Gång- och cykeltrafik

Planförslaget möjliggör för en gång- och cykelväg (gc-väg). Det finns en befintlig gångstig som 
går genom planområdets norra del (öst-västlig sträckning) som nu förläggs mer söderut och 
planläggs som x-område vilket innebär att marken ska vara tillgänglig för allmännyttig gång- 
och cykeltrafik. Åt öster korsar gc-vägen  den tänkta utfarten till flerbostadshuset och förläggs 
sedan söder om den för att sedan ansluta till gångväg längs Mikaelsvägen. Där gc-vägen och ut-
farten korsar varandra planläggs ytan som x-område men fordon ska kunna korsa och åka förbi. 
Gång- och cykeltrafikanterna ska dock ha företräde. Utfarten till Klarinetten 1 och gc-vägen ska 
separeras med kantsten. 
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Planbestämmelsen x innebär att allmänheten ska kunna nyttja gc-vägen trots att den är beläg-
gen inom kvartersmarken i detaljplanen. I detaljplanen  möjliggörs också yta för cykelparkering 
för att förbättra möjligheterna till hållbart resande. Cykelparkeringen har lämpligen skärmtak 
för att skydda cyklarna, taket ska utformas med sedum. 

Planbestämmelser: 

• x     Marken ska vara tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik

• cykelparkering  Endast cykelparkering. Skärmtak får anordnas. 

Bebyggelse
Bostäder

Syftet med planen är att möjliggöra för ett nytt flerbostadshus i Brunnsäng. Planen avses när den 
är fullt utbyggd ge 35-40 lägenheter i olika storlekar. Exploatören för projektet är Besqab. 

Planbestämmelser: 

• B    Bostäder i form av flerbostadshus

• e1 460   Största byggnadsarea i kvadratmeter

Komplementbyggnader

Miljöhus/soprum får anordnas. Carport får anordnas samt skärmtak för cykelparkering. 

Planbestämmelser:

•    Endast komplementbyggnader får placeras

Byggnadskultur och gestaltning

Bostadshuset får uppföras i högst 9 våningar samt med sutterängplan, med en nockhöjd över 
nollplanet på +59,5 meter.  Fasaderna på huset ska vara utformade med omsorg. Det är av stor 
betydelse att val av färg görs med hänsyn till de befintliga byggnaderna som finns i planområ-
dets omgivning. Inom vissa ytor inom planområdet får byggnader inte uppföras

Rapporten Tekniskt PM Geoteknik av Sweco rekommenderas att vid grundbottenbesiktning bör 
jordens fasthet under grundläggningsnivå kontrolleras. Om källare byggs förutsätts att grund-
läggningsnivån hamnar över berg och att husen föreslås grundläggas på sulor på moränen.

Planbestämmelser:

•    Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan. Fläktrum och  
    hiss ska rymmas inom angiven nockhöjd.

•    Största taklutning i grader

• V1     Vind får inte inredas

• V2    Byggnad skall anpassas med hänsyn till befintlig terräng och  
    uppföras i sutteräng

•  Byggnad får inte uppföras
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VÅRDAGJÄMNING KL 09

VÅRDAGJÄMNING KL 12

VÅRDAGJÄMNING KL 15

VÅRDAGJÄMNING KL 18

SOMMARSOLSTÅND KL 09

SOMMARSOLSTÅND KL 12

SOMMARSOLSTÅND KL 15

SOMMARSOLSTÅND KL 18

VINTERSOLSTÅND KL 09

VINTERSOLSTÅND KL12

VINTERSOLSTÅND KL 15

VINTERSOLSTÅND KL 18

HÖSTDAGJÄMNING KL 09

HÖSTDAGJÄMNING KL 12

HÖSTDAGJÄMNING KL 15

HÖSTDAGJÄMNING KL 18

Bild 13. Solstudie - Bergkrantz Arkitektur (2018-06-19)

Rekreation och lek

En lekplats avsedd för boende inom planområdet ska anläggas. Lekplatsen ska anläggas nordväst 
om flerbostadshuset och anpassas till omgivningen. Hänsyn ska tas till skyddsvärda träd (tallar) 
och dess skyddsområde. Inga markingrepp får ske inom skyddsområde. Utöver de grönytor som 
kommer finnas kvar efter exploatering kommer lekplatsen bidra till en trevlig boendemiljö för 
framtida boende inom planområdet. Lekplatsen ska utformas så att närliggande parkering ej

utgör en säkerhetsrisk. 

Planbestämmelse:

•  Lek   Lekplats skall finnas

Solljus

I och med att planförslaget tillåter en byggrätt som möjliggör hög bebyggelse har en solstudie 
tagits fram för att undersöka skuggeffekten på kringliggande bebyggelse. Studien visar att pla-
nerad bebyggelse ger viss skuggeffekt på omkringliggande bebyggelse runt vår/höstdagjämning. 
Främst är det bostadshusen norr om planområdet som påverkas. Bedömningen är dock att skug-
geffekterna 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. Solstudien 
redovisas nedan.  
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Bild 14. Illustrationsskiss- Bergkrantz Arkitektur (2019-11-14). 

Bild 15. Flygbild 1. Bergkrantz Arkitektur (2019-11-14). 

Illustrationer
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Bild 16. Flygbild 3. Bergkrantz Arkitektur (2019-11-14). 

Bild 17. Gatuvy 1. Bergkrantz Arkitektur (2019-11-14). 
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Synlighetsanalys

En synlighetsanalys har tagits (Siktlinjeanalys Brunnsäng) fram för att visa på platser där den 
planerade byggnaden kommer vara synlig om den byggs enligt förslaget som redovisas på sida 
20. Analysen redovisar en siktlinjeanalys  med två scenarion samt länkar till visualisering av 
förslaget med 3D-modeller. 

Siktlinjeanalysen utgörs av två scenarion. Det ena scenariot är att förutom där byggnaden  är 
placerad så blir all annan vegetation bevarad. Det andra scenariot är att all vegetation tas bort. 
Metoden innehåller brister exempelvis i form av att när all vegetation tas bort så gäller det även 
utanför planområdet, vilket inte är ett troligt scenario. I scenariot där all vegetation bevaras så 
vet vi redan nu att all vegetation inom planområdet inte kommer bevaras. Där byggnaden är 
synlig räknas också från högst punkterna, ex. toppen av ett träd eller ett hustak. Mer metodkri-
tik finns i rapporten. Dessa brister måste finnas med när tolkning görs av scenarierna. Analysen 
är endast till för att visa i grova drag hur det kan se ut. Resultatet av siktlinjeanalysen revovisas 
på nedan och på nästa sida.

Rapportens slutsatsen är att hur synlig den planerade bebyggelsen kommer vara beror främst 
på hur mycket av vegetationen som sparas. Om planarbetet kommer fram til att behålla vegeta-
tionen norr om byggnaden är resultatet i analys A mest relevant. Om planarbeter resulterar i att 
vegetationen norr om byggnaden avverkas är resultatet i analys B mest relevant.

I planen kommer en del träd (vegetation) skyddas, framförallt i väst och nordväst. Detta bidrar 
till att minska byggnadens synlighet. Förutom byggnaden kommer även ytor bebyggas med par-
kering, miljöhus, utfart och gångvägar. Det innebär inte att det bara behöver vara de skydds-
värda träden som bevaras. Ambitionen är att bevara så mycket vegetation som är möjligt. 

Bild 18. A. Siktlinjeanalys med vegetation, inzoomad bild. För översiktligare bild, se rapporten. 
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Buller

Planförslaget anses ej leda till några betydande tillskott för buller. Risken för störande indu-
stribuller från AstraZeneca (på andra sidan kanalen) har beaktats. Analysen har grundats på 
rapporten ”AstraZeneca AB, Snäckviken - Kartläggning av externt buller 2018”. Närmaste mät-
punkt (från planområdet) i rapporten är punkt H, där redovisas den uppmätta ljudnivån vara 
41 dBA. Planområdet ligger ca 350 meter norrut från punkten. Ljudnivåer avtar generellt med 
6 db per fördubbling av avståndet till ljudkällan. Planområdet anses vara på ett sådant långt 
avstånd från verksamheten att det inte föreligger någon risk att bullret överstiger de riktvärden 
för industribuller som finns. Planområdet finns också till viss del med i bullerkartan som redo-
visas i rapporten, där anges ljudnivån vara mellan 35-40 dbA och därmed klaras riktvärdena för 
indrustribuller. 

Träd

Flera av de tallar som finns inom planområdet kommer sparas genom att de skyddas på plan-
kartan. Det handlar dels om äldre tallar som har stort skyddsvärde tack vare sin ålder och dess 
viktiga funktion för insekter men det handlar också om ett par yngre tallar som sparas för att 
i framtiden kunna finnas kvar för insekter men också som rekreationsvärde. Skyddsvärda träd 
har identifierats av tjänstemän med grön kompetens på Parkenheten, Samhällsbyggnadskon-
toret. Grön kompetens syftar till personer som har utbildning och/eller certifiering i trädvård 
och vars kunskap är dokumenterad, exempelvis arborister (enligt SIS-definition), landskapsin-
genjörer, landskapsarkitekter och trädgårdsingenjörer. Skyddsvärda tallar får endast fällas om 
de är sjuka eller utgör en säkerhetsrisk. Skydd för tallar inom detaljplanen avses inom specifika 
ytor. Tallarnas placering redovisas i kartan på nästkommande sida, kartan är ett hjälpmedel för 
orientering men det är plankartan som styr.

Bild 19. B. Siktlinjeanalys utan vegetation, inzoomad bild. För översiktligare bild, se rappor-
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En tall som tidigare ansetts väldigt unik tack vare sin höga ålder och storlek kommer ej att skyd-
das, efter besiktning av arborist konstateras att trädet är sjukt och kan tas ner. Utlåtande från ar-
borist redovisas i Utlåtande arborist, 2018-09-12. Ambitionen är dock att trädet skall stubbhug-
gas till en högstubbe för att finnas kvar för insekter. Den kan också bli en fin symbol för området. 

I norra delen av planområdet skyddas en stor tall med bestämmelsen n3.  En del av skyddsområ-
det ska samtidigt vara tillgängligt för allmännyttiga underjordiska ledningar (planbestämmelse 
U). Där är ambitionen att det ska kunna vara likt dagens situation, att både tallen och ledningar 
kan finnas på samma yta.  Ifall ledningsarbete behöver genomföras på den berörda ytan ska 
tallen skyddas så långt det går. Ambitionen är att varsamhet och åtgärder ska vidtas för tallens 
säkerhet när så är möjligt men att arbeten ska få utföras när det behövs. 

Tall 1 och 3 (enligt kartan) kräver egentligen mer skyddsområde än vad som är inritat i plan-
kartan med skyddsbestämmelserna n3 respektive n2. Anledningen till att skyddsområdet som 
bestämmelsen omfattar ej är av den storlek som tallen egentligen behöver är för att inte förhin-
dra byggnation av hus, utfart samt  gång- och cykelväg. Dock ska dessa tallar försöka skyddas 
så långt det går även om det är utanför planbestämmelsens område men inom det skyddsom-
råde som tallarna egentligen behöver. De två områden som egentligen utgör skyddsområde för 
tallarna men som ej omfattas av planbestämmelsen n3 respektive n2 illustreras med illustra-
tionsmönster i plankartan. Kontakt ska tas med person som har grön kompetens hos Samhälls-
byggnadskontoret, Södertälje kommun, för att försöka skydda träden trots att det handlar om 
byggnation utanför bestämmelsen n3 respektive n2. 

Inom områdena för planbestämmelsen n2 och n3 avses endast specifika tallar skyddas. Skulle 
det uppstå en situation där andra tallar, som ej har skyddsvärde men som råkar omfattas av be-
stämmelsens område, önskas tas ned, då ska kontakt tas med person som har grön kompetens 
hos Samhällsbyggnadskontoret, Södertälje kommun. I samråd med kommunen görs en bedöm-
ning om vilka träd som egentligen skyddsbestämmelsen avser. Se även kartan nedan som redo-
visar vilka tallar som avses skyddas. 

Planbestämmelser:

• n2    Tall med större stamomfång än 0,2 meter på en höjd om 1 meter  
    får inte fällas.

• n3    Tall med större stamomfång än 0,6 meter på en höjd om 1 meter  
    får inte fällas.

• Tallar som omfattas av skyddsbestämmelserna n2 respektive n3 får endast fällas om det är 
sjuka eller utgör en säkerhetsrisk. 

• Marklov krävs för fällning av tallar som omfattas av bestämmelserna n2 respektive n3

• U    Marken skall vara tillgänglig för allmänna underjordiska led- 
    ningar.
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Bild 20. Skyddsvärda tallarna, markerade med siffror för lättare orientering. Jämför placering med tallarnas 
skyddsbestämmelser i plankartan. Tallen som ska stubbhuggas framgår av situationsplanen på sidan 20. 
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TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och avlopp

Fastigheterna i planområdet ska anslutas till befintligt nät. Eventuell flytt av ledningar bekostas 
av exploatören. 

Värme

Planområdet kan anslutas till fjärrvärmenätet. Eventuell flytt av ledningar bekostas av exploa-
tören.

El

Planområdet kan anslutas till befintligt elnät i närområdet. Eventuell flytt av ledningar bekostas 
av exploatören. 

Ledningar

Det finns flera befintliga ledningar inom planområdet på kvartersmarken och de behöver därför 
skyddas. Detta  möjliggörs görs genom en planbestämmelse för ledningarna (U) men för att de 
ska skyddas krävs även att ledningsrätt eller servitut bildas. U-området går längs hela de norra 
och nord-östra plangränserna. Vid norra delen av planområdet är det några ytor som både kom-
mer omfattas av U-området men också planbestämmelsen x (se sida 17). Detta innebär att på en 
yta kommer ledningarna skyddas samtidigt som det är en gång- och cykelväg på marken. På en 
annan yta möjliggörs skydd avledningar samtidgt som det är tänkt att bilda ett servitut för väg 
på marken. På parkeringsytan längst i öster riskerar någon/några parkeringsplatser hamna över 
ledningar (dock inte allmänna) som är Telge Bostäders, situationen ska hanteras med servitut.

Planbestämmerlser:

• U   Marken skall vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. 

Avfall/Återvinning

Sophämtning sker vid fastigheten genom tömning av hushållens soptunnor. I plankartan finns 
en yta avsedd för miljöhus och carports. Den nordligaste delen av den ytan har godkänts av 
representant från Telge Återvinning (2018-08-22) som lämplig plats för miljöhus. I övrigt ska 
samråd ske med Telge återvinning.

Planområdet kan nyttja befintliga återvinningsstationer som finns utanför området. Den närms-
ta stationen finns ca 500 meter bort vid Bragevägen/Bygdevägen. Vid denna station finns det 
möjlighet för sortering av glas, kartong, metall, plast och tidningar.

Planbestämmelser:

m1   Miljöhus får anordnas.

Dagvatten

Södertälje kommun har riktlinjer för hantering av dagvatten som togs fram 2017, riktlinjerna 
återfinns i kommunens VA-policy som är en bilaga till kommunens VA-plan. Enligt Södertäljes 
riktlinjer för dagvatten ska åtgärder i första hand ske vid källan för den typen av område som 
fastigheterna kommer att utgöra efter utbyggnad. Dagvatten ska så långt det är möjligt fördröjas 
och omhändertas på kvartersmark. När planarbetet påbörjades gällde Södertälje kommuns dag-
vattenstrategi från 2001. Till planområdet är en dagvattenutredning framtagen, Dagvattenutred-
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ning för del av Brunnsäng 1:1, 2016-06-28, av Sweco Enviroment AB. Utredningen utgick bland 
annat från den äldre strategin men nuvarande riktlinjer stämmer i stort sett överens med den 
tidigare dagvattenstrategin gällande hantering av dagvatten på kvartersmark vilket innebär att 
utredningen fortfarande fyller sin funktion. 

Den planerade byggnationen i planområdet innebär en större andel hårdgjorda ytor, vilket i sin 
tur påverkar dagvattenbildningen. Dagvattenutredningen syftar till att utreda vilka förändringar 
den planerade exploateringen kan ha på dagvattenbildningen samt bedöma förutsättningarna 
för lokalt omhändertagande av dagvattnet genom infiltration eller fördröjning. Vid framtagan-
det av dagvattenrapporten var inte till exempel plangränsen, höjdsättningar och taklutningar 
fastlagd. Vissa detaljer kan därför behövas utredas vidare i samband med bygglov och projekte-
ring.

Planområdet består till stora delar (enligt SGU:s jordartskarta) av morän och berg. Under 2016 
genomfördes av Sweco en geoteknisk undersökning som visar att jordlagren är av mulljord/växt-
delar och med underliggande lager av friktionsjord (läs mer under rubriken Geotekniska förhål-
landen och jordarter på sida 12 i denna planhandling).

Dagvattensystemet ska fördröja dagvattnet nära källan. Dagvattenavrinningen ska efter exploa-
tering förbli oförändrad mot befintlig naturmarksavrinning, vilket kräver en utjämningsvolym. 
Detta föreslås ske i ett uppsamlingsdike innan anslutning till befintligt dagvattennät. Yta för 
uppsamlingsdiket (fördröjningsdike) finns utmarkerat i plankartan med en planbestämmelse. 

Reningsåtgärder anses inte nödvändigt för det planerade bostadsområdet då föroreningsbelast-
ningen är låg och uppkomster av föroreningar ska begränsas redan vid källan. Detta genom att 
undvika byggnadsmaterial som släpper tungmetaller, så som till exempel koppar, zink, bly och 
nickel, och/eller andra föroreningar till dagvattnet. 

De geologiska förutsättningarna för infiltration inom planområdet är goda. Ytlig avledning och 
infiltration av dagvattnet förespråkas därför som dagvattenhantering. Dessa dagvattenlösningar 
bidrar med en tröghet i systemet och minskar genom det den direkta belastningen på lednings-
nätet och recipienten. Denna dagvattenlösning gynnar även grundvattenbildningen som bidrar 
till bättre stabilitetsförhållanden och ett renare dagvatten. 

Det är viktigt att höjdssättning av mark och bebyggelse görs noggrann så att dagvattnet har an-
dra avrinningsvägar. Det möjliggör för dagvattnet att avledas ytledes utan att skada bebyggelse. 
Marken ska lutas från bebyggelse så att vattenansamlingar intill byggnaden undviks. Det är vik-
tigt att ha detta i åtanke vid höjdsättning av marken kring huskroppen. Risken finns annars att 
den belastas av stor markavvattning.

Taket på bostadshuset föreslås avvattnas till dagvattenrännor och lågstråk i grönområdet bak-
om hus via stuprörsutkastare. Därifrån ska dagvattnet leda till en plantering som tillåter dag-
vattnet att infiltreras och magasineras innan det leds vidare till det öppna uppsamlingsdiket. 
Om sopsorteringshuset är beklädd i grönt tak, bidrar det till en minskad årlig dagvattenavrin-
ning. Dess takvatten leds över gräsytan via stuprörsutkastare. Gångvägarna vid bostadshuset 
anläggs med lutning mot rännorna för avledning av dagvattnet. 
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Bild 16. Bilden är från Swecos dagvattenutredning; Rapport Dagvattenutredning för del av Brunnsäng 1:1, 
2016-06-28, se sida. 14 (Figur 8) och är baserad på en planskiss av Bergkrantz Akitektur (2016-03-15). När utred-
ningen togs fram planerades det för två bostadshus, nu är det endast det södra huset som fortfarande är med i 
planen.Antalet parkeringsplatser har också minskat och några är flyttade till nya placeringar.   

Marken ska på bostadsparkeringen höjdsättas så att dagvattnet ytledes kan rinna till dag-
vattenrännorna. Därifrån ska det sedan ledas vidare till planteringen och slutligen uppsam-
lingsdiket. Dagvattenutredningen föreslår även att parkeringsytorna på parkeringshusets tak 
ska avvattnas via stuprännor till dagvattenrännorna. 

Dagvatten vid grönytor avleds via lågstråk till uppsamlingsdiket. Lågstråket ska även skydda 
bebyggelse mot dagvatten från grönytor men även befintligt exploaterat område uppströms i 
planområdet. För att kunna fånga upp dagvatten från uppströmsliggande bebyggelse och na-
turmark så ska marken lutas från huskroppen.

Kapaciteten som finns nedströms i den befintliga dagvattenledningen i Bergviksgatan mot 
kanalen är i nuläget begränsad. Det fanns i mitten av juni månad 2016 ingen känd kapacitets-
brist i föreslagen anslutningspunkt. Dagvattnet bör fördröjas innan anslutning till nätet för att 
inte skapa kapacitetsbrist. Dagvattnet föreslås att utjämnas och fördröjas i ett uppsamlings-
dike med anslutning till dagvattennätet. Uppsamlingsdiket föreslås vara försett med ett strypt 
utlopp för ca 8,6 l/s och ett extra utlopp om dikets kapacitet överskrids eller om problem skulle 
uppstå med det strypta utloppet. För att fördröja dagvattnet med ett strypt utlopp på 8,6 l/s 
(motsvarande befintlig naturmarkavrinning vid återkomsttiden 20 år) krävs en dimensione-
rande magasinsvolym på 47 m3 (dimensionerande regn har ca 40 minuters varaktighet) för 
återkomsttiden 20 år och klimatfaktorn 1,25. Denna magasinsvolym kan t.ex. utgöras av ett 
dike med förslagsvis 1 m bred bottnen, 0,75 m maximalt vattendjup, slänter i 1:3 (vilket ger en 
total dikesbredd på 5,5 m) och längden 20 m, därmed en totalarea på 110 kvadratmeter. 
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I plankartan avsätts en yta på ca 295 kvadratmeter, anledningen är dels för att det ska finnas 
en viss möjlighet till placering av diket respektive variation på utformningen av diket samt mer 
utrymme ifall det skulle behövas en större dimensionerad magasinvolym än vad rapporten 
föreslår. Vid framtagandet av dagvattenrapporten var inte till exempel plangränsen, höjdsätt-
ningar och taklutningar fastlagd. Vissa detaljer kan därför behövas utredas vidare i samband 
med bygglov och projektering. Diket ska även skydda för att inget dagvatten från planområdet 
rinner vidare ytledes och belastar nedströms befintligt bostadsområde. 

När dagvattenutredningen togs fram planerades det för två flerbostadshus. Detta har nu änd-
rats till endast ett hus. Faktorn att det nu endast är en huskropp påverkar inte i någon större 
grad den förslagna dagvattenhantering som anges i dagvattenutredningen. Det är endast po-
sitivt att det nu är ett hus istället för två, det innebär mer grönyta. Antalet p-platser har också 
minskat från när utredningen togs fram. Carports ska utformas med sedumtak för att bidra till 
minskad årlig dagvattenavrinning, även miljöhus ska ha sedumtak.

Dagvatten som avleds från detaljplanelagt område är i miljöbalken (9 kap 1§ och 2§) definierat 
som avloppsvatten. Utsläpp av sådant dagvatten är att betrakta som miljöfarlig verksamhet. Det 
innebär därför anmälningsplikt vid nyanläggning av en dagvattenanläggning och förändring 
av en befintlig dagvattenanläggning, se 13 § Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälso 
skydd. 

Anläggningar vars enda funktion är att utjämna flödet, till exempel rörmagasin, behöver inte 
anmälas. Inte heller ska anläggningar där dagvattnet inte samlas upp innan behandlingen 
anmälas, till exempel svackdiken eller genomsläppliga ytor. Takvatten som avleds och omhän-
dertas separat definieras inte som avloppsvatten och anläggningar för omhändertagande av 
takvatten behöver inte anmälas.

Eventuell flytt av dagvattenledningar bekostas av exploatören.

Planbestämmelser:
• m2    Fördröjningsdike för dagvatten ska finnas. Diket ska utformas  

    med en volym om minst 47 kvadratmeter.
• Slutbesked får inte ges för bostadshus förrän fördröjningsdiket för dagvatten har anlagts.
• Dagvatten inom planområdet ska avledas till fördröjningsdiket om det inte kan infiltreras 

vid källan.
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KONSEKVENSER

Miljö och hälsa
Detaljplanen bedöms inte påverka människors hälsa negativt. Konsekvenserna för miljön är i 
viss mån negativa då planområdet är en del av en större nyckelbiotop för barrnaturskog, dock 
skyddas en del värdefulla tallar för att minska den negativa påverkan. 

Barn och ungdomar
Planen bedöms inte medföra några negativa konsekvenser för barn eller ungdomar. En lekplats 
ska anläggas på kvartersmarken vilket är positivt för barn och ungdomar som kommer bo inom 
planområdet. 

Trafiken

Planområdets utfart måste utformas så att det inte sker negativa konsekvenser med trafiksäker-
heten i gatumiljön.

Tillgänglighet
När det gäller husets byggnation och miljöerna runt omkring så ska de alla uppfylla svensk stan-
dards krav när det gäller tillgänglighet.

 Boverkets byggregler (BBR) kommer att reglera byggnaders och tomters tillgänglighet och   
 att de uppfylls vid bygglov. 
 Placering och utformning av ett område, i det här fallet ett bostadsområde, ska planeras på   
 ett sådan sätt som är lämpligt med hänsyn till människor som har nedsatt orientering- och/  
 eller rörelseförmåga. 

Stads-/ landskapsbild
Planläggning av området leder inte till att nya element eller fysiska ingrepp sker i den nuvarande 
stadsmiljön. Tomtstorlekar och husets byggnadsvolymer/arkitektur ska vara anpassade efter de 
förutsättningar som finns i planområdet. Planområdet har idag endast ett par stigar och är dåligt 
belyst. Planläggning av området kommer leda till att tomten försvinner och att dess yta får en 
annan användning. En gång- och cykelväg ska anläggas genom planområdet för att allmänheten 
fortsatt ska kunna ta sig genom området. 
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GENOMFÖRANDE
Organisatoriska frågor

Tidplan
Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande enligt följande preliminära tidsplan. 

Plansamråd: Första kvartalet 2017

Granskning Årskiftet 2019/2020

Antagande Första kvartalet 2020

Om planen efter samrådet bedöms sakna intresse för allmänheten kan processen komma att 
ändras från normalt till enkelt planförfarande enligt PBL 5 kap. § 7.  

Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Under genomför-
andetiden har fastighetsägaren rätt att bygga i enlighet med planen och detaljplanen får inte 
ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen 
att gälla, men den kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning 
för till exempel förlorad byggrätt.

Markägoförhållanden
Fastigheten Brunnsäng 1:1 ägs av Södertälje kommun. 

Fastigheten Cittran 1 ägs av Telge Bostäder.

Ansvarsfördelning/ Huvudmannaskap
Exploatören ansvarar för samtliga åtgärder gällande byggande, drift och underhåll inom kvar-
tersmark förutom gång-och cykelvägen (x-området) som ska driftas och underhållas av kom-
munen. Exploatören ska dock uppföra gång- och cykelvägen medan kommunen kommer stå 
för kostnader. Inom planområdet finns kvartersmark och allmän plats. Kommunen ansvarar 
för allmän plats. 

Avtal
Särskilt avtal (plankostnadsavtal) har tecknats mellan kommunen och exploatören som regle-
rar betalningen av plankostnader. Sedan tidigare finns även ett intentionsavtal mellan parterna. 
Ett köp- och genomförandeavtal kommer tecknas mellan kommunen och exploatören innan 
detaljplanens antagande. Det avtalet behandlar köp av marken samt de genomföranderfrågor 
som planen medför. En liten del av planområdet är idag på fastigheten Cittran 1 som ägs av Telge 
Bostäder, den kommer efter planen först regleras och överlåtas till Södertälje kommun, det reg-
leras med ett fastighetsregleringsavtal mellan kommunen och Telge Bostäder. Därefter ska all 
kvartersmark överlåtas till exploatör enligt köp- och genomförandeavtalet. Allt detta kan dock i 
praktiken hanteras i samma förättning. Dessa regleringar ovan hanteras inte genom tvång. 
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Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser

När detaljplanen har vunnit laga kraft ska fastighetsrättsliga åtgärder ske. Den kommande fast-
ighetsbildningen ansöks av kommunen och bekostas av exploatören. Detta innefattar samtliga 
lantmäteriförrättningar och fastighetsbildningar kopplad till fastigheten.

Detaljplanen medför att nedanstående fastighetsbildningsåtgärder behövs för att överensstäm-
ma med detaljplanen och köp- och genomförandeavtalet. 

Kvartersmark
Fastighetsbildning ska ske så att kvartersmarken inom planområdet styckas av och bildar en 
ny fastighet som överlåts till exploatören. All fastighetsbildning inom kvartersmark ansöks av 
kommunen men bekostas av exploatören. En liten del av planområdet är idag på fastigheten 
Cittran 1 som ägs av Telge Bostäder, den kommer efter planen först regleras och överlåtas till 
Södertälje kommun, därefter ska hela kvartersmarken styckas enligt ovan. Tillträde till fastig-
heten sker när detaljplanen vunnit laga kraft, köpeskillingen erlagd och fastighetsbildning för 
exploateringsfastigheten vunnit laga kraft. Innan tillträde sker har kommunen rätt att utföra en 
gallring av växtlighet på fastigheten.

Servitut
I ansökan om fastighetsbildning hos lantmäterimyndigheten för skapandet av exploaterings-
fastigheten, kommer även ett servitut för tillskapande av tillfart till fastigheten Klarinetten 1 att 
finnas med. Servitutet behövs för att båda fastigheten Klarinetten 1 ska kunna ha en in/utfart 
till intilligande Mikaelsvägen. Södertälje kommun ansöker om lantmäteriförättningar. 

Den parkeringsyta som är planerad på en liten del av fastigheten Cittran 1 kommer medföra två 
servitut. Det ena behandlar utfarten Kottstigen som ligger öster om parkeringsytan, den utfar-
ten behövs för att nå parkeringsytan som efter planens genomförande kommer tillhöra exploa-
teringsfastigheten. Kottstigen ingår inte i detaljplanen. Därmed behövs ett servitut för att  få 
tillgång till parkeringsytan, exploateringsfastigheten blir då härskande fastighet. Detta servitut 
ska också finnas med vid ansökan hos lantmäterimyndigheten enligt ovan, då det behövs för 
planens genomförande. Servitut för utfarten får inte strida mot gällande tomtindelning. Idag är 
det prickmark på ytan och utfarten är befintlig. 

Det andra servitutet behandlar Telge Bostäders ledningar som kan komma att hamna under 
någon/några parkeringsplatser, exploateringsfastigheten blir då tjänande.  Detta servitut ska 
behandlas genom avtalsservitut mellan parterna som det berör. 

Äldre tomtindelning
Öster om planområdet finns idag en gällande tomtindelning, 0181K-112/1962. Detaljplanen 
inkräktar på en liten del av denna tomtindelning med en parkeringsyta. Avsikten är att den del 
av planområdet som inkräktar på tomtindelningen upphävs medan resterande del av tomtin-
delningen fortsätter gälla. 
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Ekonomiska frågor
Planekonomi

Detaljplanen finansieras genom plankostnadsavtal med exploatören.

Exploatören är medveten om områdets geotekniska och arkeologiska beskaffenhet, befintliga 
ledningar etc. och avstår med bindande verkan från alla anspråk mot kommunen för eventuellt 
oförutsedda kostnader hänförliga till dessa förhållanden. Exploatören står för övriga kostna-
der förenade med planens genomförande inom kvartersmark och för anslutningar till allmän 
platsmark. Det enda undantaget vad gäller kostnader är att kommunen ska bekosta, drifta och 
underhålla gång- och cykelvägen. 

Köpeskillingen för överlåtelse av exploateringsfastigheten är inklusive gatukostnader enligt 
intentionsavtalet. Dock gäller det inte framtida förbättringsarbeten på gata och annan allmän 
plats med tillhörande anordningar. 

Kostnader för lantmäteriförrättning
Lantmäterimyndigheten debiterar fastighetsbildning efter taxa. Kostnaden för fastighetsbild-
ning varierar beroende på hur omfattande och tidskrävande ärendena är. Alla lantmäteriförätt-
ningar innan överlämning av exploateringsområdet till exploatören, bekostas av exploatören. 

Bygglov
Förutom avgift för bygglov och anmälan tas avgift ut för nybyggnadskarta, utstakning samt 
lägeskontroll och debiteras enligt gällande taxa.

Tekniska frågor

Tekniska utredningar

Nedanstående utredningar har genomförts under planprocessen. Se tidigare avsnitt i planbe-
skrivningen för mer information, samt själva rapporterna/dokumenten. 

•   Rapport: Översiktlig Markundersökning, 2016-04-27, Sweco Environment AB
•   Rapport: Tekniskt PM Geoteknik, 2016-04-08, Sweco Environment AB
•   Rapport: Markteknisk undersökningsrapport (MUR), 2016-04-08, Sweco Environment AB
•   Rapport: AstraZeneca AB, Snäckviken - Kartläggning av externt buller 2018, 2018-09-11, 
     AstraZeneca AB
•   Utlåtande arborist, 2018-09-12, Utemiljö Fastighetservice/Södertälje kommun
•   Rapport: Siktlinjeanalys Brunnsäng, 2019-10-10
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Dagvatten

En dagvattenutredning har tagits fram under planprocessen för att utreda förutsättningarna för 
omhändertagandet av dagvatten. Utredningen har prövat möjligheterna till lokalt omhänder-
tagande av dagvatten och utförande av LOD anläggning. Dagvattenanläggning i form av fördröj-
ningsdike ska uppföras samt bekostas av exploatören. 

Vatten och avlopp

Fastigheten kommer att anslutas till det kommunala VA systemet. Telge Nät AB står för utbygg-
naden fram till tomtgräns. Kostnaden debiteras fastighetsägaren enligt vid betalningstillfället 
gällande taxa. Fastighetsägaren bekostar all VA-utbyggnad inom kvartersmark och anslutningar 
till allmänplatsmark.  

El

Bebyggelsen kan anslutas till elnäten.  Byggnaden kommer att anslutas till Telge Näts befintliga 
transformatorstation.

Stadsnät och uppvärmning
Möjlighet finns att ansluta fastigheten till stadsnät och fjärrvärmenätet som finns tillgängligt i 
området. 

Direktverkande el eller fossila bränslen får inte användas för uppvärmning vid ny bebyggelse. 
Kommunen rekommenderar att ny bebyggelse förbereds för att kunna anslutas till det befint-
liga fjärrvärmenätet. 

Avfallshantering
Exploatören ska lösa avfallshanteringen inom kvartersmark. 

Parkering
Exploatören ska lösa parkering inom kvartersmark. Inom detaljplanen finns yta båda för mark-
parkering, carports och cykelparkering. 



35

Detal jplan för  del  av  Brunnsäng 1 :1       SBN-2012-00298                    p lanbesk r ivning

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET
Planenheten

Andreas Klingström 
Planchef

 Erik Arnaryd
 Planarkitekt   

Medverkande tjänstemän
Erik Arnaryd  Julia Lantz 
Planarkitekt  Exploateringsingenjör (konsult, Svefa)

Tomas Lindgren Anders Eklind 
Parkingenjör  Gruppchef, Gata och Trafik 
 
Tidigare medverkande:
Jenny Åberg Anna Johansson Nils Rundqvist  Carin Wesslau
Planarkitekt Landskapsarkitekt Exploateringsingenjör  Exploateringsingenjör


