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Tidigare Beslut i ärendet 

Nämnd Beslut Beslutsdatum 
Stadsbyggnadsnämnden Beslut om planuppdrag  2019-03-05 
Stadsbyggnadsnämnden Beslut om samråd 2021-10-05 
Stadsbyggnadsnämnden Beslut om granskning 2022-03-01 

 
 
Detaljplanen har under tiden 2022-03-04 till 2022-03-22 varit utsänd för granskning. Handlingar 
har funnits tillgängliga i stadshusets entré och även funnits tillgänglig på kommunens hemsida. 
Berörda fastighetsägare, sakägare och remissinstanser har blivit informerade om 
granskningstillfället via post eller e-post. 
 
Under granskningen inkom totalt sju yttranden, vilka redovisas i granskningsutlåtandet. Synpunkter 
som rör planens utformning, utförande och konsekvenser redovisas i en sammanfattad form med 
kommentarer om hur synpunkterna hanteras av kontoret. Samtliga yttranden finns tillgängliga i sin 
helhet på samhällsbyggnadskontoret under kontorstid. 
 

Inkomna yttranden  

Yttrande UTAN synpunkter Yttrande MED synpunkter 
Länsstyrelsen  Lantmäterimyndigheten 
Miljönämnden Telge Nät 
Trafikförvaltningen Fastighetsägare för Fagotten 11 
Kommunala pensionärsrådet  

Ändringar mellan granskning och antagande 

Efter synpunkter från remissinstanser och sakägare har mindre justeringar gjorts. I plankartan har 
befintligt servitut synliggjorts. I planbeskrivningen har mindre justeringar och omformuleringar 
gjorts under konsekvensbeskrivningen. 
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Inkomna synpunkter 

Kommunala nämnder och förvaltningar 

Lantmäterimyndigheten 

Plankartan 
• Fagotten 3, belastas av avtalsservitut för vatten och avlopp m.m., denna redovisas inte i 

kartan. 
• Om gemensamhetsanläggning för infart behövs upprättas? ska denna redovisas i karta. (se 

planbeskrivning) 
• Endast fyra koordinatkryss i kartan. 
• Heldragen egenskapsgräns i norr. 
• Det saknas information om hur grundkartan är framtagen, har man kontrollerat 

fastighetsgränser i fält. 
 
Planbeskrivning, Genomförande, Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser 

• Ansökan om förrättning ska inlämnas till den kommunala lantmäterimyndigheten i 
Södertälje kommun och inte till Lantmäteriet. 

• Gemensamhetsanläggning, kanske kan skriva: ” En gemensamhetsanläggning eller 
utfartservitut kan inrättas/bildas inom planområdet om fastigheten Fagotten 3 avstyckas.” 
Om man skriver att gemensamhetsanläggning kommer man behöva inrättas så måste man 
reservera mark på kvartersmarken för gemensamhetsanläggning för väg. 

• Konsekvens av planändring: Efter planändring blir det möjligt att fastighetsreglera genom 
en lantmäteriförrättning. Fastighetsreglering sker mellan 2 fastigheter. Man kanske menar 
att genom fastighetsbildning ges möjlighet att avstycka Fagotten 3. 
 

Lantmäterimyndigheten 

Yttrande inkom: 2022-03-21 

Kommentar:  

Grundkartan har uppdaterats utifrån synpunkterna. Planbeskrivningen har förtydligats baserat på 
Lantmäterimyndighetens yttrande.   
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Telge Nät 

Vatten och avlopp 
Dagvattenhantering ska följa Södertäljes VA-policy och svenskt vattens p110. 
Dagvattensystemlösningen ska skickas till Telge Nät VA för granskning och godkännande. 
  
Stadsnät 
Precis som framfördes i samrådsskedet har stadsnät fiber i fastigheten. Dock är den i södra delen, så 
den bör inte påverkas av detta arbete. 

Telge Nät 

Yttrande inkom: 2022-03-18 

Kommentar: 

Dagvattenhanteringen hanteras inte i ändringen av detaljplan, utan vid ansökan om bygglov ska 
dagvattenhantering redovisas. 
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Berörda fastighetsägare, ledningsägare, övriga sakägare 

samt boende i närområdet  

 

Fagotten 11 
 
Jag refererar till mina tidigare insända synpunkter vid samrådet och är därmed emot 
stadsbyggnadsnämndens (SBN) beslut som togs 2022-03-01, nämligen att gå vidare i 
planprocessen.  
 
Som kommentar på mitt samrådsyttrande gällande min försämrade utsikt över Mälaren vid en 
eventuell byggnation skriver samhällsbyggnadskontoret (SBK) att de "beklagar" detta. Ett svar som 
varken är konstruktivt eller uttömmande och som definitivt inte stillar min oro. 
 
Inför samrådet efterfrågade jag ett platsbesök utomhus av planarkitekten - för att räta ut en del 
frågetecken - något som tyvärr avböjdes. Jag anser fortfarande att ett dylikt besök behövs samt att 
siktlinjer mot vattnet bör göras från de fastigheter som får sin utsikt förstörd. 
Komplementbyggnaden kommer att placeras högre i terrängen än det planerade huset och kommer 
även det att skymma min utsikt. 
Hur kan SBN ta ett så viktigt beslut kring avstyckning av en tomt utan att själva ha sett det på plats.  
Det är en sak att studera kartor och planskisser, en annan sak är att se det i verkligheten. 
 
Huvudfastigheten på Fagotten 3 ägdes och byggdes initialt av Astra. Planläggningen skedde utifrån 
ett helhetstänk, så att den tilltagna storleken på fastigheten skulle placeras på ett lagom avstånd till 
intilliggande fastigheter. 
Ett stort hus behöver också en stor tomt för att komma till sin rätt. Att sträva efter att alla tomter i 
ett område ska vara lika stora är därför ett märkligt argument som SBK för fram. Bergvik har 
byggts ut med varsamhet vid olika tillfällen därav den speciella och trivsamma karaktären på 
området. 
 
SBK skriver att Fagotten 3 är lokaliserad i en utpekad tyngdpunkt avseende förtätning. Samtidigt 
betonar man i Översiktsplanen hur otroligt viktigt det är att bibehålla grönområden i villaområden 
och därigenom skapa förutsättningar för fåglar och pollinerande insekter.  
Avståndet från tomtgräns till en ev byggnad har utökats från 2 meter till 4 meter. Frågan jag ställer 
är varför inte 4,5 meter som är brukligt?  
 
Jag har en förståelse för att planer kan komma att ändras under tidens gång när det gäller till förmån 
för det allmänna intresset, då det berör många människor.  
Men i detta fall råder det omvända, en enskild fastighet får en plan ändrad på bekostnad av i detta 
fall 7 intilliggande fastigheter. 

Fagotten 11 
Yttrande inkom: 2022-03-18 
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Kommentar:  

Vad gäller den försämrade utsikten över Mälaren vid eventuell byggnation så har planförslaget 
tagit hänsyn dels till topografin, placering och utformning av kringliggande bebyggelse varför 
fastighetsägarens inledande ansökan om att bilda 2 nya fastigheter istället resulterat i endast 1 
nybildad fastighet. Samhällsbyggnadskontoret har också vägt in tidigare synpunkter i samband med 
samrådet varför avståndet till tomtgräns utökats från 2 meter till 4 meter. Avståndet 4,5 meter som 
tidigare var brukligt grundar sig på tidigare brandskyddskrav och finns i flera äldre planer. Skydd 
mot brandspridning mellan byggnader uppnås antingen genom ett skyddsavstånd på minst 8 m eller 
genom avskiljande konstruktion. Ett avstånd på 4 meter mellan fastigheter uppfyller BBR:s 
brandskyddskrav. 

Planarkitekten meddelade fastighetsägaren att samrådet inte kan genomföras fysiskt då kommunen 
följde Folkhälsomyndighetens riktlinjer och restriktioner, men hänvisade till att ställa alla frågor 
via mail eller per telefon. Planarkitekt m.fl. har varit ute på plats men har inte kunnat bjuda in fler 
på grund av pågående pandemi. 

För Fagotten 3 kommer en minsta fastighetsstorlek på 1000 kvm gälla. För resterande stadsplan 
gäller 500 kvm. Att minsta fastighetsstorlek dubbleras i denna detaljplaneändring syftar till att 
bibehålla områdets karaktär. 
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Ställningstagande/Sammanfattning 

Bland inkomna synpunkter efter genomförd granskning finns en invändning mot förlorad utsikt och 
påverkan på intilliggande fastigheter. 
 
Samhällsbyggnadskontoret har inte gjort ytterligare anpassningar av planförslaget efter genomförd 
granskning med hänsyn till inkommen invändning. 
 
Ändringar som har gjorts på plankartan är att befintligt servitut synliggjorts i grundkartan. 
Planbeskrivningen förtydligas i konsekvensbeskrivningen enligt Lantmäterimyndighetens yttrande.    
 
Detaljplanen förs vidare för Antagande. 
 
 
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
Planenheten 
 
 
Christina Svartsjö   Alexander Celebioglu 
Tf. Planchef    Planarkitekt 
 
    Ninos Merza   
    Planarkitekt 
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