
TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 

2018-04-10 

Samhällsbyggnadskontoret 

Planbesked för Ängsholm 5:4 

Diarienummer: SBN-2017-01094 

Fastighet: Ängsholm 5:4 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser nybyggnation av ca 25 småhus. Gällande detaljplan är från 1989 och tillåter 
bebyggelse för 10 friliggande småhus. 

Samhällsbyggnadskontoret anser att planläggning inte bör inledas för Ängsholm 5 :4 med 
anledning av att platsen för den sökta åtgärden ligger inom riksintresse för kultur- och naturvård 
samt högexploaterad kust. Föreslagen planläggning följer inte riktlinjer från RUFS, är inte 
förenlig med kommunens översiktsplan samt andra riktlinjer, uppfyller inte kraven på god 
hushållning i plan- och bygglagen och miljöbalken. Det finns ett flertal risker, inte minst 
ekonomiska, med projektet. 
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Ansökan om planbesked 
 
 
 
Berörd fastighet/fastigheter 
Fastighetsbeteckning: 

 
Postnummer: 

 
Gatuadress: 

 
Kommundel:  

 
 
Sökande 
Namn/företag: 

 
Personnummer/Organisationsnummer: 

 
Adress: 

 
Epost: 

 
Telefonnummer: 

 
 
Fastighetsägare (om annan än sökande) 
Namn/företag: 

 
Personnummer/Organisationsnummer: 

 
Adress: 

 
Epost: 

 
Telefonnummer: 

 
 
Beskriv er förfrågan (bifoga en karta med aktuellt område och om möjligt en skiss för planerade ändringar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppgifter om eventuell konsult/ombud 

 Ja, vi har anlitat en konsult/ombud som kommunen behöver ha kontakt med. 
 Nej, vi har inte anlitat konsult/ombud. 

 
Namn/företag: 

 
Adress 

 
Epost: 

 
Telefonnummer 

 
 

Skicka till:  
Södertälje kommun  
Samhällsbyggnadskontoret - Plan  
151 89 Södertälje  
Eller mejla: 
sbk.plan@sodertalje.se  

Ängsholm 5:4 15393

Mörkö

Bordsjö Skogar AB 556009-8526

Hörningsholm, 15393 Mörkö

fu@horningsholm.se 010-1025730

Bordsjö Fideikommiss AB 556580-4365

Hörningsholm

fredric@bordsjo.se 010-1025732

Kort inledande beskrivning och karta återfinns i bilaga. Ansökan kommer att 
kompletteras under vecka 21 och 22 med en förslag till disposition av planområdet, 
sektioner, illustrationer och en mer detaljerar beskrivning.

x

ICCON Infrastructure and City Consultants AB

Olof Palmes Gata 29 5tr, 11122 Stockholm

magnus.dahlstrom@iccon.se 072-9726000
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Information och anvisningar 
 
Planbesked  
Planerar du att göra en åtgärd som kan innebära att en detaljplan behöver antas, upphävas eller 
förändras? Då kan du begära ett planbesked av oss. Vi ska även meddela när planarbetet kan 
vara klart. 
 
Anvisningar till blanketten 
Fyll i de delar som är nödvändiga för att vi ska kunna behandla din ansökan. Vi är skyldiga att 
besluta om planbesked senast inom 4 månader från den dag då en komplett begäran kommit in.  
 
Fastighetsbeteckning 
Kvartersnamn och ett nummer, exempelvis Pilen 2 
 
Fastighetsägare 
Du ska ange namn och adressuppgifter på samtliga fastighetsägare. Detta kan du göra i en 
separat lista, som bifogas ansökan, om det finns fler än en fastighetsägare.  
 
Beskrivning av förfrågan 
I din förfrågan ska du ange nuvarande och planerad användning. En karta med området 
utmarkerat, ska med skisser bifogas ansökan. 
 
Kartmaterial finns på:  
http://www.sodertalje.se/Kommun-demokrati/Om_Sodertalje/Karta/ 
 
Vad händer sen? 
När vi får in din ansökan om planbesked diarierför vi den som inkommen handling. Vi skickar 
sedan ett mottagningsbevis till dig. Vi granskar din ansökan och behöver den kompletters hör vi 
av oss. Vi börjar handlägga din ansökan när den är komplett. Beslut fattar vi inom fyra månader 
efter vi fått in en komplett ansökan.  
 
Om vårt beslut är positivt meddelar vi dig när planarbetet kan starta och när vi beräknar att 
kunna anta planen. Blir planbeskedet negativt tar stadsbyggnadsnämnd eller 
kommundelsnämnd beslut om att inte starta en planläggning, kommunen har rätt att ta ut en 
avgift för planbesked. 
 
Innan vi börjar med planprocessen ska vi ha begärt ett planuppdrag och ett plankostnadsavtal 
ska ha tecknats mellan oss och dig som bekostar planens genomförande. Avtalet reglerar de 
kostnader som uppstår när vi tar fram planen. 
 
Detaljplaneprocessen kan ske genom begränsat-, standard - eller utökat förfarande.  Vid 
begränsat planförfarande har man ett samråd- och antagandeskede.  Vid standardförfarande 
som gäller för de flesta planer har man ett samrådsskede och ett granskningsskede som är på 
minst två veckor, granskningsskedet föregås av en underrättelse om granskning och ett 
granskningsutlåtande tas fram inför planens antagande. Utökad förfarande tillämpas om 
planförslaget inte är förenligt med kommunens översiktsplan eller länsstyrelsens 
granskningsyttrande över översiktsplanen, om planförslaget är av betydande intressen för 
allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Förfarandet tillämpas även om planen kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan.  
 



Ansökan om planbesked – bilaga 1 

Kort inledande beskrivning av planändringen 

 

Bakgrund, syfte och mål 

Det aktuella området omfattas av en detaljplan från 1989. Planen illustrerade då en eko-by som aldrig 
förverkligades. Ett utkast till villabebyggelse togs fram 2009.  

Syftet med denna ansökan och påföljande planarbete är att ånyo aktualisera planområdets innehåll. 

Målet är att slutligen uppföra ett antal enfamiljshus i god samklang med platsens historiska och 
samtida förutsättningar. 

 

Förutsättningar 

Planområdet är förlagt norr om en befintlig mindre väg. Utmed vägen ligger spridd bebyggelse.  

Planområdet utgörs av sydsluttningen av en rullstensås. Åsen är skogbeklädd av blandskog. Inom 
planområdet finns resterna av ett par äldre grustäkter.  

Stora delar av Mörkö har välbevarade kulturhistoriska värden. Idag bedrivs flera projekt på Mörkö för 
att restaurera och återskapa kulturlandskapet ytterligare. 

Friluftslivet inom närområdet kan beskrivas som rörligt och av mindre omfattning. Mörkö är totalt sett 
ett välbesökt utflyktsmål. 

 

Förslaget 

Förslaget till förändrad disposition av området består i att uppföra ett antal enfamiljshus. Teknisk 
försörjning i form av väg, VA, el och fiber kommer byggas ut. Bebyggelsen är tänkt utformas så att den 
anknyter till och om möjligt förstärker platsens historiska kvaliteter. Ett lågmält och gentemot 
landskapet underordnad karaktär eftersträvas. En balans mellan å ena sidan landsbygdens luftighet 
och bykänslans närhet och gemenskap eftersträvas. Bebyggelse, tomter, vägar och stigar är tänkt 
utföras så att området inbjuder till besök och genomsilning.  

 

Landskapsbild 

Planområdet är tänkt utformas så att landskapsbilden inte påverkas negativt. Det innebär att 
upplevelsen av landskapets rum och kanter kan bevaras och upplevelsen av åsens vegetationsridåer 
förbli obrutna. Inom planområdet behöver skog avverkas för att möjliggöra bebyggelse. Eventuella 
karaktärsträd avses sparas eller så återplanteras träd av högre långsiktigt värde.  

 

 

/Mörkö 2017-05-17 

Bordsjö Skogar AB 



Ängsholm 5:4
Ansökan om planbesked - bilaga 2

Mörkö 2017-05-17
Bordsjö Skogar AB

tolkat planområde 
att överenstämma
med gällande plan

Orienteringskarta
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