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Tidigare beslut i ärendet 
Nämnd Beslut Beslutsdatum 
Stadsbyggnadsnämnden Planuppdrag och 

samrådsbeslut 
2020-03-24 

 
 

Hur samrådet bedrivits 
Detaljplanen har under tiden 2020-04-14 till 2020-05-22 varit utsänd för plansamråd. 
Handlingar har funnits tillgängliga i stadshusets entré och även funnits tillgänglig på 
kommunens hemsida. Berörda fastighetsägare, sakägare och remissinstanser har blivit 
informerade om samrådstillfället per post. Vi har i denna redogörelse bara tagit upp de 
delar av yttrandena som innehåller synpunkter som berör planens utformning, utförande 
och konsekvenser. Yttrandena i sin helhet finns att tillgå genom att kontakta 
samhällsbyggnadskontoret. 
 
 

Inkomna yttranden 
Yttrande UTAN synpunkter Yttrande MED synpunkter 
Södertorns brandförsvarsförbund Naturskyddsföreningen Södertälje - 

Nykvarn 
PostNord Sverige 
Skanova 
Södertälje kommun – Kultur- och 
fritidsnämnden 
Södertälje kommun – 
Lantmäterimyndigheten 
Telge Nät & Telge Återvinning 
Trafikförvaltningen Stockholm 

 
 

Synpunkter inkomna efter samrådstiden 
Yttranden som inkom efter att samrådstiden var avslutad: 
 

• Södertälje kommun – Miljönämnden 
• Länsstyrelsen Stockholm 

 
Samhällsbyggnadskontoret har beslutat att besvara yttrandena från samtliga 
ovanstående i denna samrådsredogörelse trots att dessa inkom efter att svarstiden gått 
ut. 
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Ändringar mellan samråd och granskning 
 
Ändringar på plankartan 
Plankartan har uppdaterats som följande. 

Bestämmelser som har tagits bort:  

- Markanvändning för parkering 
- Gemensamhetsanläggning för dagvattenhantering  

 
Bestämmelser som har tillkommit:  

- g, gemensamhetsanläggning för parkering 
- b1, andel av markyta som får hårdgöras (60%) 
- e2, byggrätt för bostäder (B1) 
- u-område, markreservat för ledningar längs vägen i östra delen av planområdet 
- E-område, för reservkraft och transformatorstation 
- Utfartsförbud har tillkommit längs gatumarken 
- Ändrad lovplikt, marklov krävs för fällning av träd som omfattas av bestämmelsen 

n1 
 
Användningsgränser och andvändningsbestämmelser som justerades:  

- Markytan för vård har utökats.  
- Parkmark har justerats för att vård- och omsorgsboendet får bättre möjlighet att 

anpassa sig till fastigheten.  
- B1 bestämmelse ändrades till ”Bostäder för seniorboende” 

 
Egenskapsbestämmelser som justerades:  

- Största byggnadsarea på D och B1 områden har justerats.  
- Prickmark utökades.  
- Högsta nockhöjd över angivet plan justerades utifrån exploateringsförslag.  
- Reglering av dagvattenhantering inom kvartersmark 

 
 
Ändringar på planbeskrivningen 
Planbeskrivningen har kompletterats med detaljer angående planområdets 
förutsättningar: markstabilitet, översvämningsrisk, bevarande av naturvärden enligt 
utredningarna som har utförts.  

Beskrivningen har även kompletterats med ytterligare detaljer om förslaget: 
förtydligandeskiss på seniorboendet i östra delen av planområdet, förtydligandeskiss på 
parkmark i södra delen av planområdet, förtydligande på tänkta tekniska lösningar.  
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Inkomna synpunkter  
Statliga verk, regionala instanser och övriga 
remissinstanser 

 

1. Länsstyrelsen 
 
Yttrande inkom: 2020-06-10  
 
Länsstyrelsen bedömer att föreslagen utformning av planen riskerar att medföra att 
bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors hälsa och säkerhet kopplat till 
markstabilitet och översvämningsrisk. 
Länsstyrelsen bedömer även att en artinventering bör genomföras och även att 
kommunen bör göra en riskbedömningsanalys för påverkan av exploateringsförslaget på 
intilliggande Natura 2000 området samt på fridlysta arter.  
 

Kommentar: 
 
Markstabilitet 
Komplettering på befintlig utredning för markstabilitet har utförts. Sweco har reviderat 
PM:et för den geotekniska utredningen, se reviderade kapitlen 10 och 11 samt nytt kapitel 
14 med nya stabilitetsberäkningar som bilagor.  
I PM:et står det nu att stabiliteten är tillfredsställande för föreslagna marknivåer och 
byggnadslägen, se nedan:  

 
 
Risk för översvämning 
Risken för översvämning inom detaljplaneområdet bedöms vara mycket låg med hänsyn 
till lågpunktskarteringen som finns i dagvattenutredningen (figur 4, sida 11) där bara en 



Samrådsredogörelse | 2020-07-31 | Detaljplan för del av Lina 4:27 | Södertälje kommun | Samhällsbyggnadskontoret 4 av 11 

 

mycket begränsad del av planområdet är utpekad som lågpunkt. Risken anses också vara 
låg med hänsyn till dagvattenlösningarna i form av dike som föreslås i 
dagvattenutredningen samt i exploateringsförslaget. Dikesutformningen innebär att 
vattnet som inte skulle infiltreras på plats kan samlas inom en större samlingsyta vid 
skyfall som inte når 100-årsregns vattenmängder. 
I dagvattenutredningen bedöms att ”området höjdsätts och utformas på ett sådant sätt 
att marköversvämning vid 100-årsregn inte skadar byggnader.” (sida 25) och även att 
”Planförslaget bedöms inte öka översvämningsrisken för nedströms fastigheter.” (sida 
26). 
 
Påverkan på naturen 
Sweco Environment har gjort en bedömning på påverkan av exploateringsförslaget på 
Natura 2000 området samt på fridlysta arter. Bedömningen har utformats som ett separat 
svar till Länsstyrelsens samrådsyttrande, den finns med som en bilaga till 
samrådsredogörelsen (”Naturvärde - Svar på yttrande 402-18389-2020”). I 
bedömningen anses risken på påverkan av exploateringsförslaget och Natura 2000 
området och på fridlysta arter lågt.  
 
 

2. Naturskyddsföreningen Södertälje – Nykvarn 
 
Yttrande inkom: 2020-05-22 
 
Naturskyddsföreningen ser positivt till att ett äldreboende av föreslagen storlek 
beträffande brukare och personal lokaliseras till det föreslagna planområdet men anser 
att inplaceringen och utformningen av byggnader, parkeringar och hårdgjorda ytor i 
övrigt behöver modifieras med ökad hänsyn till naturområdet. 
Spridningskorridoren mot berget i söder kan få ett större yta med en nordligare 
inplacering och färre parkeringsplatser. Den korridoren måste även respekteras längs 
med Porslinsvägen vid framtida exploatering. 
Det finns möjlighet att få till värmepumpar och sol paneler/solceller för el och värme. 
Cykelplanen måste vägas in i förslaget. 
 

Kommentar: 
Samhällsbyggnadskontoret delar Naturskyddsföreningens åsikt om att det är viktigt att 
visa stor hänsyn till naturen och naturvärden i samband med framtagningen av den nya 
detaljplanen. Utformningen av spridningskorridoren baseras på avstämning med 
kommunekologen och externa ekologer. Samhällsbyggnadskontoret har jobbat mot ett 
förslag som tar hänsyn till de höga befintliga naturvärdena inom och runtomkring 
planområdet.  
 
Utöver spridningskorridoren säkerställs ytterligare åtgärder för att stärka naturvärden i 
området genom planbestämmelse som ser till att skyddsvärda träd bevaras. Föreslagna 
dagvattenåtgärder bidrar till livsmiljöer för ökad ekologisk diversitet.  
 
Cykelplanen har beaktats i planförslaget. Parkeringsytan som pekas ut i detaljplanen 
tillgodoser både cykel- och bilparkeringen utifrån kommunala strategier.  
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Byggnaden är en upphandlad modul för äldreboenden. Placering och utformning har 
gjorts med hänsyn till fastighetens stora nivåskillnader för att säkerställa god 
tillgänglighet och möjliggöra för angöringsytor framför entré och leveransintag.  
 
Detaljplanen är baserad på dokumenterat parkeringsbehov utifrån befintliga 
äldreboenden och specificerar inte markbeläggning.  
 
Telge Fastigheter har som rutin vid nyproduktion att alltid utreda möjligheten att utrusta 
byggnaden med solceller. 
 
 

3. PostNord Sverige 
 
Yttrande inkom: 2020-05-14 
 
Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i en 
lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en 
fastighetsbox på entréplan. 
Kontakta PostNord i god tid för dialog gällande godkännande av postmottagning i 
samband med nybyggnation. 
 

Kommentar:  
Noterat, meddelas till exploatören. 
 
 

4. Trafikförvaltningen Stockholm 
 
Yttrande inkom: 2020-05-13 
 
Det är viktigt att tillse att gång- och cykelvägar till kollektivtrafiken är attraktiva, trygga, 
gena och tillgängliga för alla. I det fall busshållplatsen Jenny Lidmans stig inte är 
tillgänglighetsanpassad bör den tillgänglighets anpassas i samband med planens 
genomförande. 
 

Kommentar:  
Noterat. Busshållplatsen ligger utanför planområdet. Trafikverkets synpunkter 
meddelades till enheten för gatu-och trafik.  
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Kommunala nämnder och förvaltningar 

5. Södertälje kommun – Kultur- och 
fritidsnämnden 

 
Yttrande inkom: 2020-05-20 
 
Kontorets bedömning är att det inte finns något som påverkar kultur- och 
fritidsnämndens verksamhetsintressen i samrådsförslaget. Däremot önskar kontoret se 
ett tillägg gällande kulturmiljön enligt följande: "Fastigheten ligger i ett större område 
där stråk av registrerade fornlämningar förekommer. Vid upptäckt att fornlämning ska 
eventuellt arbete avbrytas och Länsstyrelsen, som är tillståndsmyndighet gällande 
fornlämningar, ska enligt Kulturmiljölagen kontaktas". 
 

Kommentar:  
Noterat, planbeskrivningen uppdateras.  
 
 

6. Södertälje kommun – Lantmäterimyndigheten 
 
Yttrande inkom: 2020-05-19 
 
Kommunens Lantmäterimyndigheten har lämnat synpunkter angående utformningen av 
grundkartan samt plankartans bestämmelser och planbeskrivningen.  
 
Grundkartan 
Synpunkterna om grundkartan hänvisar till ofullständig fastighetsbeteckning och 
koordinatkryss. 

Kommentar: 
Fastighetsbeteckningen och grundkartan uppdateras inför granskningsutskick. 
 
 
Plankartan 
Synpunkterna om plankartan hänvisar till förtydligande och justering av 
planbestämmelsen. 

Kommentar: 
Plankartan har reviderats utifrån Lantmäteriets synpunkter:  
 
Markanvändningsområdet PARK på plankartan ska skötas och anläggas av kommunens 
parkavdelning. Planbeskrivningen uppdateras. 
n1 bestämmelsen har uppdaterats i plankartan inför granskningsutskick. 
g-området (gemensamhetsanläggning) för dagvattenlösningar har tagits bort från 
plankartan. 
P-bestämmelsen har tagits bort från plankartan. 
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Infartsförbud har ritats in i plankartan. 
Planbeskrivningen 
Kommunens Lantmäterimyndigheten lämnade synpunkter om utformningen av 
planbeskrivningen.  
 
Kommentar: Planbeskrivningen har reviderats utifrån Lantmäterimyndighetens 
synpunkter.  
 
Övrigt 
Alla kvarter runtomkring har kvartersnamn – Borde inte detta kvarter också ha 
kvartersnamn? 
 
Kommentar: 
Synpunkten skickas vidare till kommunens namngrupp som kommer att kontakta 
Lantmäterimyndigheten. 
 

7. Södertälje kommun - Miljönämnden 
 
Yttrande inkom: 2020-05-27 
 
Kommunens miljönämnd har yttrat sig om dagvattenhantering inom planområdet.  
 
I detaljplanen föreslås byggnation på en lågpunkt inom området. Enligt kommunens VA-
plan ska avrinningsstråk identifieras så att de inte byggs igen. Att bebygga en lågpunkt 
stämmer inte överens med vad som anges i VA-planen. Det finns tekniska lösningar men 
miljökontoret undrar om det verkligen är lämpligt. Miljökontoret anser att placeringen av 
byggnaderna och parkeringsytorna behöver utredas ytterligare. 
 
Miljökontoret anser att beskrivningen av recipienten även ska innehålla de främsta 
föroreningskällorna samt att det ska framgå hur stor planområdets andel är av 
tillrinningsområdet till Mälaren-Prästfjärden. Miljökontoret anser att en översiktlig 
beräkning av hur stor del av näringsämnen som renas i diket nedströms planområdet ska 
finnas med. Enligt miljökontorets bedömning som gjorts utifrån dagvattenutredningens 
beräkningar av föroreningsmängder i dagvattnet efter exploatering, så verkar den 
föreslagna lösningen med regnbäddar och makadamdiken vara att föredra. Det är positivt 
att skötselbeskrivning av föreslagna åtgärder redovisats. 
 

Kommentar:  
Planbeskrivningen har uppdaterats utifrån miljönämndens synpunkter.  
Risken för översvämning inom detaljplaneområdet bedöms vara mycket låg med hänsyn 
till lågpunktskarteringen som finns i dagvattenutredningen (figur 4, sida 11) där bara en 
mycket begränsad del av planområdet är utpekad som lågpunkt. Bebyggelsen och 
parkeringarna hamnar inte in den delen av området som utpekas som en lågpunkt.  
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Berörda fastighetsägare, ledningsägare, övriga sakägare 
samt boende i närområdet 

 

8. Skanova 
 
Yttrande inkom: 2020-04-27 
 
 
Skanova meddelar att de har ledningar längs Porslinsvägen som bör beaktas under 
byggtiden. 

Kommentar:  
Noterat. Planbeskrivningen har uppdaterats inför granskningsskedet. 
 
 
 

9. Telge Nät & Telge Återvinning 
 
Yttrande inkom: 2020-05-20 
 
 
Stadsnät 
Stadsnät har inga ledningar i området och kan erbjuda äldreboendet uppkoppling till 
stadsnätet. 

Kommentar:  
Noterat. 
 
 
Elnät 
Det finns befintliga ledningar i fastigheten och kapacitet finns att tillgå. Enligt 
detaljplaneförslaget är dessa ledningar främst efter väg och risken för flytt av ledning är 
låg. Skulle såvida ledningar behöva flyttas på bekostas detta av exploatör. Ett E-område 
för elförsörjningen i området kommer behöva stämmas av. 

Kommentar:  
Noterat. Plankartan och planbeskrivningen har uppdaterats utifrån synpunkterna som 
finns i Telges yttrandet och efter avstämning med representanter från Telge Nät. 
 
 
Fjärrvärme 
I anslutning till detaljplangränsen mot Porslinsvägen finns en fjärrvärmeledning som är i 
konflikt med planerad byggnation. Den här ledningen måste skyddas, ingen byggnation 
får ske på denna ledning. Spont, grävning, borrning eller dylikt får inte förekomma på 
ledningen eller alldeles i närheten av det, då ledningen kan ta skada.  
Vid eventuell flytt av ledning kontaktas Telge Nät innan åtgärd, minst 1 år innan eller 
helst så tidigt som möjligt.  
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Exploatören står för eventuella flyttkostnader av berörd ledning.  

Kommentar: 
Noterat. Plankartan och planbeskrivningen har uppdaterats utifrån synpunkterna som 
finns i Telges yttrandet och efter avstämning med representanter från Telge Nät. 
 
 
Vatten och avlopp 
Fastigheten ligger utanför verksamhetsområdet för vatten och avlopp men kommer att 
tas i av Telge Nät AB. Det finns inga problem att ansluta fastigheterna till det befintliga VA 
systemet.  Det är viktigt att nämna att det finns befintliga VA ledningar i närheten till 
planområdet som planen ska ta hänsyn till så att byggnaderna inte placeras inom det 
nödvändiga avståndet för underjordiska VA anläggningar. 

Kommentar: 
Noterat. 
 
 
Dagvattenhantering och skyfallshantering 
Fastigheten ligger utanför verksamhetsområdet för dagvatten men kommer att tas i av 
Telge Nät AB.  Fastighetsägarna har ansvaret för LOD inom fastighetsmarken. En 
dagvattenutredning kommer att behöva göras som följer Södertäljes kommuns riktlinjer 
för dagvattenhantering samt Svenskt Vatten publikation p110.  
Höjdsättning och fördröjningsåtgärder enligt Svenskt Vatten publikation p105 måste 
göras och ska omfattas av dagvattenutredningen.   

Kommentar:  
En utredning för dagvatten- och skyfallshantering har gjorts och publicerades 
tillsammans med planhandlingar under samrådstiden. Utredningen har inte uppdaterats 
efter samrådet. Dokumentation för utredningen finns tillgänglig på Södertälje kommuns 
webbsida: https://www.sodertalje.se/detaljplan/lina427 
 
 
Återvinning 
Ett miljöhus/rum och källsortering rekommenderas på fastigheten. Att beakta är då att 
dragavståndet för tömningen av kärlen till insamlingsfordonen inte bör överstiga 3m. 
Vägen fram till miljöhus/rum bör även vara dimensionerad för att insamlingsfordonet ska 
kunna angöra och komma runt utan att behöva backa. Kontakta gärna Telge Återvinning 
för hjälp att utforma och dimensionera miljöhuset. 

Kommentar: 
Noterat. Detaljplanen har utformats på ett sätt som möjliggör för önskad utformning och 
dimensionering. 
 
 
Markjuridik 
 

- Plankartan 
Telge Nät har befintliga ledningar inom och i anslutning till fastigheten. I östra delen 

https://www.sodertalje.se/detaljplan/lina427
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närmst Porslinvägen finns FV ledning inom fastigheten, och vid detaljplanegränsen el-
ledningar. I den västra delen och det som är anlagd som prickad mark på samrådskarta 
finns befintliga VA ledningar.  
 Vid fortsatt arbete med detaljplanen måste det finnas stöd för U-markerade områden för 
att säkra befintliga ledningar. Förslagsvis markeras den prickade marken på västra delen 
som ett U-område. Ett U-område för befintliga ledningar i den östra delen behöver även 
säkras för fjärrvärmeledning. Då området ska anläggas för vård och bostäder kan det 
finnas behov av kapacitetsökning och eventuellt införande av nya ledningar och 
anordningar. För elförsörjningen behöver det planeras för ett E-område inom 
fastigheten.  
 

- Planbeskrivningen 
Telge Nät önskar att planbeskrivningen ska kompletteras med följande text: 
”Innan markarbeten påbörjas i närheten till befintliga ledningar skall Telge Nät 
kontaktas så det är möjligt att säkerställa ifall skyddsåtgärd eller ev. ledningsflytt är 
nödvändig för byggnationen av området. 
Avseende ledningar och ledningsflytt så bör ledningsflytt, genomförande och 
kostnadsfördelning framgå via skriftlig överenskommelse. För befintliga ledningar så bör 
normalförfarande vara att initierande part står för ev. flyttkostnader eller andra åtgärder. 
Sedan så ansvarar ledningsägaren om att söka eller ompröva ledningsrätt eller likvärdig 
rättighet och att rättighet skall kunna upplåtas utan några anspråk om ersättning.”. 
 
Kommentar: 
Noterat. Planhandlingarna har reviderats utifrån Telges synpunkter. 
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Ställningstagande 
 
Bland inkomna synpunkter efter genomfört samråd har inga större invändningar 
inkommit. Synpunkterna berör följande: 
 

- Förtydligande och komplettering av planbestämmelser  
- Komplettering av befintliga utredningar för geotekniska förhållanden och 

markstabilitet, dagvatten och översvämningsrisk  
- Kompletterande på inventering samt bevarande av naturvärde inom 

planområdet.  
- Behov av ledningsskydd inom planområdet 
- Teknisk försörjning inom planområdet 

 
Samhällsbyggnadskontoret har vägt inkommande yttranden och anpassat förslaget med 
hänsyn till dessa.  
 
 
Ändringar som har gjorts på plankartan och på planbeskrivningen förtydligas på sida 2 av 
nuvarande dokument.  
 
Detaljplanen förs vidare för Granskning. 
 
 
 
 
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
Planenheten 
 
 
Sofia Cedergren   Delphine Hollebecq 
Planchef    Planarkitekt 
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