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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 beslöt 2019-03-05 att samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta 
en detaljplan för Fagotten 3 och beslöt 2021-10-05 att sända ut förslaget på samråd. 
 
Detaljplanen för Fagotten 3 var varit ute på samråd från 2021-10-15 till och med 2021-11-05. 
 
Remissinstanser och sakägare fick ta del av planhandlingarna för yttrande. Förslaget fanns att tillgå 
hos planenheten, i Stadshusets reception, på kommunens hemsida samt biblioteket i Södertälje. 
 
Under samrådstiden inkom 16 yttranden, vilka redovisas i samrådsredogörelsen. 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 med kommentarer 

Yttrande UTAN synpunkter Yttrande MED synpunkter 
Länsstyrelsen  Södertörns brandförsvarsförbund 
Sjöfartsverket Lantmäterimyndigheten 
Trafikförvaltningen Telge Nät 
Skanova Fastighetsägare för Fagotten 1, 2 och 4 
Kultur- och fritidsnämnden Fastighetsägare för Fagotten 5 
Miljönämnden Fastighetsägare för Fagotten 6 
Postnord Fastighetsägare för Fagotten 10 
Kommunala handikapprådet Fastighetsägare för Fagotten 11 
  
  
  

Ändringar mellan samråd och granskning 

Efter synpunkter från remissinstanser och sakägare har mindre justeringar gjorts. I plankartan har 
prickmarken vidgats ytterligare för att säkra ett bebyggelsefritt avstånd mellan grannfastigheter som 
uppfyller regler om skydd mot brandspridning mellan byggnader i BBR avsnitt 5:61. Vidare har ett 
U-område tillskapats för att säkra befintliga ledningars placering.  

I planbeskrivningen har mindre justeringar och omformuleringar gjorts. Ett kort avsnitt om 
avverkning av träd inom planområdet har lagts till. 
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Inkomna synpunkter  

Södertörns brandförsvarsförbund 

Risker i omgivningen  
Sbff ser inga betydande risker som bör beaktas i samband med förändring av detaljplan. 

 
Räddningstjänstens möjlighet till insats - Information gällande räddningstjänstens 
framkomlighet  
För att säkerställa trygg utrymning i byggnad med fönsterutrymning via räddningstjänstens 
stegutrustning och för att inte fördröja insats vid brand eller annan olyckshändelse skall 
framkomligheten för räddningstjänstens fordon beaktas. Om det allmänna gatu- och vägnätet inte 
medger tillräcklig framkomlighet skall en speciell räddningsväg enligt Boverkets Byggregler, BBR, 
kap 5:94 anordnas. -För att klara att genomföra en räddningsinsats inom rimlig tid skall 
slangdragning och det avstånd som stegar eller annan utrustning behöver bäras vara minimalt. 
Avståndet från uppställningsplats för räddningstjänstens fordon till en byggnads angreppsvägar bör 
inte vara längre än 50 m. 
 

Södertörns brandförsvarsförbund 

Yttrande inkom: 2021-11-02  

Kommentar:  

Framkomligheten för räddningstjänstens fordon har beaktats och bevakas närmare vid en 
bygglovsansökan.  

 

Kommunala nämnder och förvaltningar 

Lantmäterimyndigheten 

Grundkarta 
a) Koordinatangivelser saknas i grundkartan.  
b) Det ska finnas minst tre koordinatkryss i grundkartan (det finns bara ett). 

 

Lantmäterimyndigheten 

Yttrande inkom: 2021-11-10  

Kommentar:  

Grundkartan har uppdaterats utifrån synpunkterna.     
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Telge Nät 

Elnät 
Elnätet kommer behöva korsa ursprungsfastigheten för att dra fram elserviskabel till den avstyckade 
fastigheten, att gå med serviskabel från sjösidan medför allt för långa ledningslängder med följd att 
elkvalitén blir lidande. I samband med detta är det lämpligt att även förnya ursprungsfastighetens 
elservis pga. dess ålder. Längs med detta stråk måste det upprättas ett u-område och avtal om 
markupplåtelse behöver slutas med ägaren av Fagotten 3. Förslag på u-område är utritat med gul 
markör i bilden nedan.  
(Bifogad bild i yttrandet redovisas ej i samrådsredogörelsen) 
 
Stadsnät 
Som tidigare nämnt har stadsnät fiber inom fastigheten, dock bara i södra delen, så de bör inte 
påverkas av detta arbete. Dock finns möjlighet att ansluta till stadsnät om så önskas. 
 
 
Fjärrvärme 
Inga synpunkter.  
 
Vatten och avlopp 
Telge Nät VA ser positiv till avstyckningen. Det finns en befintlig VA-servis till fastigheten men en 
ytterligare VA-servis behövs till den nya fastigheten. Dagvattenhantering ska följa Södertäljes VA-
policy och svenskt vattens p110.  Dagvattensystemlösningen ska skickas till Telge Nät VA för 
granskning. 
 
Markjuridik 
Markjuridik hänvisar till svar från elnät. I övrigt inget att erinra.  
 
Återvinning 
Inget att erinra.  
 
Markjuridik 
Markjuridik hänvisar till svar från elnät. I övrigt inget att erinra.  
 

Telge Nät 

Yttrande inkom: 2021-10-29  

Kommentar:  

Ett U-område enligt Telges förslag har ritats in i plankartan. Övriga punkter delges 
fastighetsägaren.    
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Berörda fastighetsägare, ledningsägare, övriga sakägare 

samt boende i närområdet  

 
 
Fagotten 1,2 och 4 
 
Vi fastighetsägare till Fagotten 1, Fagotten 2 och Fagotten 4 vill härmed lämna våra synpunkter 
och, som ni efterfrågar i utskicket, bidra med kunskap kring ärendet med ny detaljplan för Fagotten 
3.  
 
Ett av problemen med förslaget till ny detaljplan är trafiken till Fagotten 3, vilken redan nu är 
betydande. Infarten förbi Fagotten 1, Fagotten 2 och Fagotten 4 är smal. Vintertid parkerar bilar 
med ärende till F 3 utmed infarten längs staket, tomtgränser och i slutet av gatstumpen. Det beror på 
den branta och ofta isiga nerfarten till fastigheten F 3, vilket innebär att sophantering och snöröjning 
inte kan utföras utan problem. Hur har man tänkt kring detta?  
 
I samrådsutskicket från samhällsbyggnadskontoret rörande ändrad detaljplan skrivs att 
avstyckningen av fastigheten går i linje med gällande stadsplans syfte. Med det menas givetvis 
översiktsplanen med avseende på förtätning. Men denna avstyckning har ingenting att göra med 
kommunens översiktsplan gällande förtätning för bostadsbyggande. Det handlar istället om en 
enskild fastighetsägares ekonomiska intressen. 
 
Det står vidare att den nya bostaden ska anpassas till den befintliga stadsbilden. Istället kommer den 
nya byggnationen innebära en försämring av den omgivande miljön med olägenheter för de 
närmaste grannarna. 
 

Fagotten 1, 2 och 4 

Yttrande inkom: 2021-11-05  

Kommentar:  

Kommunens återvinningsbolag har varit remissinstanser i ärendet men inte haft synpunkter på 
återvinningen. Parkering ska ske inom fastigheten och det åligger fastighetsägaren att snöröja och 
säkra framkomsten för fordon inom fastigheten.   

I gällande översiktsplan står bland annat att ”… utbyggnad sker genom förtätning och 
komplettering av redan bebyggda områden och i anslutning till befintlig bebyggelse.” Stadsplanen 
för Bergviks villaområde syftade till att bibehålla områdets karaktär som ett villaområde, men ge 
möjlighet till att dela fastigheter då de ansågs vara mycket stora.  

Samhällsbyggnadskontoret beklagar att fastighetsägarna anser att förslaget kommer innebära en 
försämring av den omgivande miljön och olägenheter för grannarna. Inne i en tätort är det vanligt 
att förtäta med ny bebyggelse, framförallt när tomtstorlekarna är väldigt stora. Fagotten 3 är bland 
de större fastigheterna i området och kontoret har bedömt att förtätningen är lämplig.    
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Fagotten 5 
 
Förtätning av bebyggelsen 
I planen för samråd framgår att Fagotten 3 är 3608 kvm stor och är bland de största privatägda 
fastigheterna för småhusändamål i området och att en avstyckning av fastigheten går i linje med 
gällande stadsplans syfte. Om gällande stadsplans syfte är en förtätning av bostadsområden och en 
minskning av områdens grönytor framgår inte. Det vore därför lämpligt att kommunen förklarade 
denna punkt närmare och klargör vad som menas med denna skrivning. 
 
Biologisk mångfald 
En förtätning av stadskärnans ytterområden som detta minskar förmodligen den biologiska 
mångfalden i området. Det bör i stället ligga i linje med dagens tanke att öka den biologiska 
mångfalden och därmed minska förtätningar i stadsdelens ytterområden som gränsar till andra 
grönområden. Fram till 80-talet var detta område en ängsmark med en hel del ängsblommor och 
olika arter av fjärilar, bin och andra insekter. Av detta ängsområde finns idag nästan ingenting kvar. 
 
Fågelarter 
Eftersom inga data finns från någon inventering av området så kan vi bara hänvisa till aktuella data 
från SLU Artportalen. I Fagottenområdet har bland annat ett flertal rödlistade fågelarter setts som 
ärtsångare (sjungande), björktrast, grönfink, gulsparv, gråkråka och entita men även svartvit 
flugsnappare (egna observationer). Häckstatus dock okänd. Vi befarar att en ytterligare förtätning 
av området kan påverka dessa arter negativt. 
 
Sjöutsikt 
Som förmodligen kommunen är klar över kommer en minskning av utsikten till Mälaren från 
fastigheterna ovanför Fagotten 3 att minska deras marknadsvärde om sikten försämras till Mälaren. 
Det är inte bara fastigheten Fagotten 5 som blir drabbad av detta utan även ett flertal andra 
fastigheter. Vad denna nybyggnation innebär i detta hänseende samt konsekvensbedömning saknas i 
underlaget Vi anser att det därför är viktigt att begränsa takhöjden på eventuell nybyggnation. En 
mer utförlig beskrivning och konsekvensbedömning över detta bör utföras. 
 

Fagotten 5 
Yttrande inkom: 2021-11-01  

Kommentar:  

I gällande översiktsplan står bland annat att ”… utbyggnad sker genom förtätning och 
komplettering av redan bebyggda områden och i anslutning till befintlig bebyggelse.” Stadsplanen 
för Bergviks villaområde syftade till att bibehålla områdets karaktär som ett villaområde, men ge 
möjlighet till att dela fastigheter då de ansågs vara mycket stora.  

Inom fastigheten finns ingen ängsmark utan enstaka träd, planterade i trädgårdssyfte. 
Kommunekologen har varit ute på plats och studerat fastigheten och bedömer att detta inte 
påverkar fågelarterna negativt. Under genomförandebeskrivningen har ett avsnitt om avverkning 
av träd införts där kommunen reglerar att avverkningen inte får ske under häckningssäsong.  
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Inne i en tätort är det vanligt att nya hus byggs nära befintliga bostäder och genom det påverkas 
insyn och utsikt. Den nya fastighetens byggrätt är begränsad för att följa den befintliga stadsbilden. 
Vidare är byggnadshöjd och takvinkel på huvudbyggnaden reglerad vilket gör att bebyggelsen inte 
kan bli hur hög som helst.  

 

Fagotten 6 
 
Med anledning av samrådsutskick gällande Fagotten 3, Bergviksgatan 27 samt samrådsmöte med 
planarkitekten 2021-10-29 vill jag framföra mina åsikter om ny detaljplan.  
 
Ärendet gällande ny detaljplan- i förlängningen bygglov för ytterligare en fastighet skulle innebära 
att områdets karaktär och boendemiljö påtagligt försämras. Man har i planförslaget valt att minska 
ner avståndet till tomtgräns till 2 m istället för ursprungliga 4,5. Vid samtalet med planarkitekten så 
framkom att det enda skälet som funnits tidigare var att det fanns mark reserverat för ledningar. 
Tanken på att det skulle betyda olägenheter för grannen med en byggnation så nära tomtgränsen 
verkar han inte ha förståelse för. Att förtäta och samtidigt frångå tidigare avstånd till tomtgräns 
känns mycket underligt, varför inte behålla det avståndet och slippa försämring för granne. Många 
av oss som bor i området har vakt att bosätta oss där just för att fastighetsplanen gav möjlighet till 
styckning. Det har gjorts ett tidigare försök till styckning 1994 av dåvarande ägare men man fick då 
ett avslag med hänvisning till betydande olägenheter till kringliggande fastigheter. 
 

Fagotten 6 
Yttrande inkom: 2021-11-04  

Kommentar:  

Samhällsbyggnadskontoret beklagar att fastighetsägaren anser att förslaget kommer innebära en 
försämring av boendemiljön. Plankartan har reviderats och prickmarken vidgats till 4 meter mellan 
Fagotten 6 och Fagotten 3 för att säkra ett bebyggelsefritt avstånd mellan grannfastigheter. 
Ursprungligen var marken reserverad för underjordiska ledningar ca 11 meter bred, men aldrig 
nyttjats. Planarkitekten har förklarat att det inte finns något syfte i att fortsatt reservera marken för 
underjordiska ledningar. Samhällsbyggnadskontoret har förståelse för att bebyggelse på 
intilliggande fastigheter kan innebära olägenheter, men denna typ av förtätning går i linje med 
kommunens översiktsplan samt är syftet desamma som gällande stadsplan.     

 

Fagotten 10 
 
Som ägare av fastigheten Fagotten 10 har jag följande synpunkter.  
 
Om redovisade begäran om ändring av stadsplanen för Fagotten 3 bifalles så att tomt avstyckas och 
bebyggs kommer områdets karaktär och boendemiljö att påverkas mycket negativt. Ett i det 
närmaste identiskt förslag behandlades 1994 och avvisades då av Södertälje kommun. Anledningen 
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till att kommunen vid det tillfället ställde sig negativ till avstyckning var att områdets karaktär och 
vackra landskapsbild kraftigt skulle försämras. När motsvarande fråga åter igen kommer upp ställer 
sig kommunen positiv. Det huvudsakliga skälet som anges är att det finns en generell önskan om 
förtätning. Även tekniska detaljer som dagvattenhantering etc diskuteras. Påverkan på den 
övergripande landskapsbilden nämns inte alls, vilket var den bärande punkten 1994. Det estetiska 
borde vara en väsentlig del vid utredningar om förändring av gällande detaljplan, dvs att det är 
viktigt att Södertälje är en vacker stad för invånare och besökare. De befintliga byggnadernas 
utformning och placering i området, både på den aktuella fastigheten och kringliggande fastigheter, 
är nu landskapsarkitektoniskt väl anpassade i en vacker helhetslösning. I samrådsmaterialet nämns 
att det tillkommande huset ska anpassas till terrängen, vilket är bra. Huvudproblemet med det nya 
huset är dock att det placeras in bland befintliga fastigheter utan ett landskapsarkitektoniskt 
helhetstänk. Jag som fastighetsägare i området ifrågasätter kraftigt om värdet av en ny tomt 
uppväger den stora försämring som det skulle medföra för landskapsbilden. Med de ovan angivna 
skälen som grund, kräver jag att begäran om ändring av stadsplanen för Fagotten 3 avvisas. 
 

Fagotten 10 
Yttrande inkom: 2021-11-19 (Problem med posthantering resulterade i att denna inkom efter samrådets slut. 
Samhällsbyggnadskontoret räknar in yttrandet i samrådet)  

Kommentar:  

Samhällsbyggnadskontoret beklagar att fastighetsägaren anser att förslaget kommer innebära en 
försämring av boendemiljön och områdets karaktär. Denna ändring av detaljplan går i linje med 
både stadsplanens syfte samt översiktsplanens intentioner. Att liknande intention prövades och 
avslogs tidigare innebär inte att det inte kan prövas på nytt.  Plankartan begränsar den nya 
bebyggelsen för att passa in i området. Bland annat är det reglerat vart inom fastigheten man får 
bygga, höjden och takvinkeln. Denna ändring av detaljplan innehåller fler begränsningar i 
utformning än nu gällande stadsplan.   

 

Fagotten 11 
 
Med anledning av samrådsutskick gällande Fagotten 3, Bergviksgatan 27, samt telefonsamtal med 
planarkitekt vill jag framföra mina synpunkter mot en ny detaljplan.  
 
Ärendet gällande ny detaljplan - i förlängningen bygglov - innebär att områdets karaktär och 
boendemiljö påtagligt försämras för flera familjer/grannar. Det skulle bli för oss alla en betydande 
olägenhet. Ägaren till Fagotten 3 har köpt fastigheten i fullt medvetande om att gällande 
fastighetsplan förbjuder uppdelning av Fagotten 3 i ytterligare tomter. Min man, nu avliden, valde 
och köpte Fagotten 11, år 1975, på grund av att fastighetsplanen förbjöd uppdelning av Fagotten 3.  
 
Om ny detaljplan upprättas så kommer min utsikt över Mälaren att försvinna eller att försämras 
avsevärt. Insynen i mitt hus och i min trädgård blir en betydande olägenhet och stör min integritet. 
Skulle en ny fastighet och garage byggas på Fagotten 3 kommer marknadsvärdet på mitt hus - 
Fagotten 11 - minska avsevärt. Självklart kommer värdet på Fagotten 3 att öka. En fastighet som 
inrymmer endast kontor med undantag för en mycket liten lägenhet där det bara då och då bor en 
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person. Jag tycker att man ska ta hänsyn till karaktären på området samt på Fagotten 3 eftersom 
trädgården är unik. Det är en mycket gammal fruktträdgård med fantastiska äppelträd som måste tas 
bort. Tomten har säkert ett kulturhistoriskt värde och det finns säkert inte någon liknande i 
Södertälje. Även om nuvarande företag - enligt protokoll av den 5 oktober, - har tagit hänsyn till 
grannar. Så ser jag det inte som möjligt att om man bygger en nytt stort hus och ett garage på 40 
kvm inte kommer att förstöra, försämra, skymma utsikten för grannar. Det känns märkligt att ett 
nytt hus med garage ska få så omfattande försämring/påverkan på övriga fastigheter i området.  
Skall ETT stort hus och garage förstöra för SJU grannar.  
 
Jag ifrågasätter dessutom varför byggytan har medgivits så nära som 2 m intill tomtgräns och inte 
som tidigare 4,5 m. Vid samtal med planarkitekten framkom att denne rekommenderat 
fastighetsägaren att utöka byggytan mer än vad som fastighetsägaren tänkt från början. Varför då? 
En tjänsteman på ett kommunalt samhällsbyggnadskontor har inte den rollen. Jag vädjar därför om 
att nuvarande detaljplan bibehålles för Fagotten 3 som det var bestämt från början. Försök att 
bebygga tomten med ytterligare hus gjordes 1994 av dåvarande ägare men avslogs med hänvisning 
till betydande olägenheter för kringliggande fastigheter/grannar. Jag föreslår att man från er sida gör 
ett personligt besök hos oss grannar för att själva se vad en ny detaljplan innebär för att EN ägare 
som inte ens bor i det stora huset ska kunna bygga för att tjäna pengar. Tidigare besked från er var 
att detaljplanen beräknades vara klar tidigast 2023. Vad har förändrats? Om detaljplanen för 
Fagotten 3 godkännes kommer jag att överklaga beslutet i högre instans. 
 

Fagotten 11 
Yttrande inkom: 2021-11-04 

Kommentar:  

Samhällsbyggnadskontoret beklagar att fastighetsägaren anser att förslaget kommer innebära en 
försämring av boendemiljön och områdets karaktär. Plankartan har reviderats och prickmarken 
vidgats till 4 meter mellan Fagotten 11 och Fagotten 3 för att säkra ett bebyggelsefritt avstånd 
mellan grannfastigheter. Ursprungligen var marken reserverad för underjordiska ledningar ca 11 
meter bred, men aldrig nyttjats. Planarkitekten har förklarat att det inte finns något syfte i att 
fortsatt reservera marken för underjordiska ledningar. Planarkitekten har också förklarat att 
ansökan initialt var att kunna bilda totalt 3 fastigheter, men samhällsbyggnadskontoret bedömde 
detta som olämpligt men tyckte att en avstyckning var lämpligt. Planarkitekten har alltså inte givit 
någon sådan rekommendation. Denna ändring av detaljplan går i linje med både stadsplanens syfte 
samt översiktsplanens intentioner. Att liknande intention prövades och avslogs tidigare innebär inte 
att det inte kan prövas på nytt.   

 

Ställningstagande/Sammanfattning 

Bland inkomna synpunkter efter genomfört samråd finns framförallt invändningar mot förlorad 
utsikt, bebyggelse för nära tomtgräns, värdeminskning och huruvida syftet med denna ändring går i 
linje med gällande stadsplan och översiktsplanen.   



Samrådsredogörelse | 2022-02-10 | Detaljplan för Fagotten 3 | Södertälje kommun | Samhällsbyggnadskontoret 9 av 9 

 

 
Samhällsbyggnadskontoret har vägt inkommande yttranden och anpassat förslaget till viss del med 
hänsyn till dessa.  
 
Ändringar som har gjorts på plankartan är att prickmarken norr om planerad bebyggelse har ökats 
till 4 meter för att säkra ett bebyggelsefritt avstånd mellan grannfastigheter som uppfyller regler om 
skydd mot brandspridning mellan byggnader i BBR avsnitt 5:61. Ett U-område har tillskapats för att 
säkra befintliga ledningars placering. Regleringen av takvinkeln har ändrats till mellan 10-45 grader 
och gäller för hela planområdet och inte bara för den planerade avstyckningsdelen.  
 
Planbeskrivningen förtydligas med en rubrik gällande avverkning av träd och en reglering att detta 
inte får ske under häckningssäsong.    
 
Detaljplanen förs vidare för Granskning. 
 
 
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
Planenheten 
 
 
 
Sofia Cedergren   Alexander Celebioglu 
Planchef    Planarkitekt 
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