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Till planen hör dessa handlingar: 

• Plankarta med planbestämmelser 
• Planbeskrivning 
• Fastighetsförteckning 
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Ändring av byggnadsplan 
Molstaberg 1:12 m.fl. 
 
Ändringar har gjorts i gällande byggnadsplan Molstaberg 1:12 (0181K-P538C, 1962-10-29). 
Ändringarna har gjorts direkt i planbeskrivningen och planbestämmelserna medelst 
överstrykning samt tillhörande förklaringar i textrutor. Ändringen gäller hela planområdet. 
Överstrykning av text innebär att det som står skrivet upphör att gälla.  
I övrigt fortsätter alltså handlingarna att gälla. 
 
Planändringens syfte: 
Ändringen syftar till att tillåta vatten- och avloppsanordningar inom byggnadsplaneområdet. 
Eftersom detaljplanestridigt enskilt avlopp redan finns inom området idag kan miljökontoret ej 
förelägga eventuella åtgärder då även dessa skulle bli detaljplanestridiga.  
Därför beslutades att ändra gällande byggnadsplan för att möjliggöra vatten- och 
avloppsanordningar. 
 
Planändringens huvuddrag: 
En planbestämmelse (nr.10) samt ett antal meningar i planbeskrivningen som berör vatten- och 
avloppsanordnignar överstryks och upphör därmed att gälla. 
 
Kommunala beslut: 
Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd beslutade 2018-12-11 (§121) att 
samhällsbyggnadskontoret skulle få i uppdrag att ändra gällande byggnadsplan. 
 
3,4 och 5 kap MB: 
Ändringen är förenlig med 3, 4 och 5kap MB som handlar om grundläggande bestämmelser för 
hushållning med mark- och vattenområden, särskilda bestämmelser för hushållning med mark 
och vatten för vissa områden och miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning. 
 
Översiktsplanen: 
Planändringen är förenlig med kommunens översiktsplan avseende målbild och riktlinjer för 
samhällsbyggande.  
I översiktsplanen nämns bland annat att hållbar utveckling ska främjas och utveckling av 
landsbygden.  
Kommunen ska verka för att stärka och utveckla kvaliteter i befintliga bostadsområden. 
Behovsbedömning: 
Planändringarna bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan enligt PBL 5:18 och bilaga 2 
och 4 till miljökonsekvensbeskrivningsförordningen.  
En miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte upprättas. 
 
Genomförandetid: 
Genomförandetiden är fem (5) år.  
 
Planförfarande: 
Ett förenklat planförfarande har tillämpats för planändringen. 
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Genomförandebeskrivning av Ändring av byggnadsplan 
Molstaberg 1:12 m.fl. 
 
Ändringen syftar till att tillåta vatten- och avloppsanordningar inom byggnadsplaneområdet. 
Eftersom detaljplanestridigt enskilt avlopp redan finns inom området idag kan miljökontoret ej 
förelägga eventuella åtgärder då även dessa skulle bli detaljplanestridiga.  
Därför beslutades att ändra gällande byggnadsplan för att möjliggöra vatten- och 
avloppsanordningar. 
 
Handlingar: 
Planbeskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta, fastighetsförteckning. 
 
Organisatoriska frågor: 
 
Tidsplan: 
Antagande första kvartalet 2020 
 
Fastighetsrättsliga frågor: 
En planavgift utefter plantaxan tas ut i efterhand. 
 
Markägare: 
Huvuddelen av marken inom byggnadsplaneområdet såsom vägar, strand och skog utgörs av 
fastigheten Molstaberg 1:12 som ägs av Molstabergs tomtägarförening medan 
fritidshustomterna utgör egna privatägda fastigheter. 
 
Avtal: 
En planavgift utefter plantaxan tas ut i samband med bygglov. 
Konsekvenser: 
Potentiella konsekvenser som är miljö- eller hälsovådliga kommer kunna förebyggas såväl som 
åtgärdas.   
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MEDVERKANDE 
Kommunala tjänstemän som medverkat i planarbetet 
Ludvig Gutestam 

BILAGOR: 
Referensdokument: 
ÖP 

Övrigt:  
Fastighetsförteckning 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
Planenheten 
 

 

 

 

Planförfattare       Planchef 

Ludvig Gutestam      Andreas Klingström  
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.... •:t:jr20rj- Försörjningen 2.v vetten för hush1lls,.:u!cicl□cu. Konr.1er 2.1;1; 

.. : .. �··le':)ns-
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: .:::��, el. ordnas med bergborr:.:iäe brunn.ar till ett lämpligt sntal - för-

:: 
ritu-

slagsvis 8 stycken. - Å Molstaberg 110 finnes en grävd brunn • 
. • • I. 

Avloppsledning för spillvatten förutsättes icke få anlägg2.s 

inom området. Se6�n byggnadsplc�neförsla5et f�stställts, utgör 

planomridet en s.k. hälsov:lrdst1tcrt, vsrig�nom den för Järn� 

kommun g:ille.nde lokala hälsovå.rd2ordningen automatiskt blir 

gällande för plnnområdct. 

Exploatör�n h::,r upplyst om e.tt -'.V:.,H;:tE;n 2.r 2.tt elektrifier2. 

hela planområäet. 

(
�,:mr1d. Byggnadsn�mnden och �ommun:"clfullmäktige i Jlirna kommun :1e.v2. 

( 

. v·id sc>-IDma.nträden den 9 nov. 1960 , § 164, resp. den 15 dece1,1be-r 

1 960 , § 85, tillstyrkt att försl_ag till byggnadsplan för fri

tidsbebyggelse upprtittas för ett or1råde, som numera omfattc-.r 

fastigheterna Molstaberg 1 
lO, 111 och 112 .

Under arbetet ::l;;d pl�.nförslagets uppgörande hava planför

fattarna heft sarnräd med komnunens byggnedsnämna, för vilke-n 

förslaget äemonstrerat� ä pl�tsen den 5 oktober 1961, läns

?.rkitektkontoret, vägförvaltningen, riks.!lntikvarieimbetet och 

den lokala elektriska distributionsföreningen. Samråä har även 

hafts med 1-?.ntbruksdirEktören i s:1mband :ied Jild:::!.ndet av e:;.:plo2.-
12 teringsfestigheten Molst�berg 1 •

Södertälje dtn 5 september 1 961. 
Arne J�derstrand 
D�striktslanto1tare 

Per-Olof Sjör1ell 
Lo. n tr.11 tar ,2

B�skrivning�n revider2.d don 3 november 1961. 

Arne Jiderstrand Pe:r-Olof SjrJöell 

Tillhi:'r ·J�:rna ko::-!::-:un:-:.lfulloäktige� be8lut e!'lligt protok;cll 

:::6/3 1('.::-:i t 1 Q '- � ·-, J .._.._,J. 

. c. Ljun�di:,;ll 
Konounc. lful l'.::\ttig 1as )rd f;5rc. r.ö e. 
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Textruta
Ändring: Planförslaget innebär att utbyggnad av vatten- och avlopps-anordningar skall tillåtas inom byggnadsplane-området.
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§ 8.

. 
Å med I betecknat or.irlde får huvudåygg!'lt:d icke uppföras till 

stcrre nöjd �n 3, 5 ::ict.Jr sr.-.□t uthus sller c.nnan g�rdsbyggn�d icke 

till stjrre höjd än 2,5 metar, 

§ 9,

Ant!'.',l lägenh:ter. 

Å m�d F betecknat ouraue får huvudbygg?12.d icke inrymma □er s.n en 

bostad�lägonhet. I uthus eller 2.nnan g1rdsbyggn�d 
 ...--· 

fär bostad icke
.

inreås.s. 

§ 10.

Avloo-p. 

Inom byggnadspleneor.irådet får icke uppföras �.noi·dning, vars �n

vändc.nde påkRllar anläg6ande .a.v avloppsledning. 

Södertälje den 5 septe�ber 1961. 

� Jtiderstr2.nd Per-Olof Sjödell 

i Distriktsl�ntmtitare Lentmttere 

) Tillhör JSrna komun.':lfull::,öktiges beslut enligt protokoll

den 26/3 1962, § 18. 

C. Ljungdahl

Kommun�lfullnjktiges ordförenda. 

Bestyrkas pä tjänsten.:; v2.gnnr: 
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