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TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 

2017-03-28 

Samhällsbyggnadskontoret

 

Stadsbyggnadsnämnden 

 

 

Planbesked för Hovsjö 1:6 

Diarienummer: SBN-2016-02015 

Fastighet: Hovsjö 1:6 

Sammanfattning av ärendet 

Sökanden söker planbesked för att kunna uppföra ett mindre flerbostadshus på fastigheten 

Hovsjö 1:6. 

För att inte låsa några framtida planeringsförutsättningar föreslår kontoret att inte inleda 

planläggning för flerbostadshus. Området kring Hovsjö 1:6 bör hanteras i ett större 

sammanhang för att kunna ta tillvara de allmänna intressen som finns kring Måsnaren och i 

anslutning till Hovsjö och Eklundsnäs.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 28 mars 2017 (denna tjänsteskrivelse) 

Ansökan om planbesked inkommen den 26 augusti 2016 

shogne
Maskinskriven text
Ärende 17
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Ärendet 

Fastighetsägaren söker planbesked för att kunna uppföra ett mindre flerbostadshus på 

fastigheten Hovsjö 1:6. 

Fastigheten ligger väster om Hovsjö, strax utanför stadsdelens centrala delar, i direkt anslutning 

till Måsnaren. Norr om fastigheten ligger Hovsjö koloniområde och i söder ligger Eklundsnäs 

friluftsområde och camping. Fastigheten var tidigare bebyggd med huvudbyggnad och två 

flyglar (Hovsjö gård). Hovsjö gård har förstörts i en brand och idag finns inget kvar av 

gårdsbebyggelsen.   

Fastigheten och omkringliggande område längs Måsnaren är inte planlagt.  

För fastigheten gäller strandskydd om 100 meter.  

 

Hovsjö 1:6 markerad med rött. Rosa ytor redovisar kommunal mark 
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Samhällsbyggnadskontorets bedömning 

Området är inte lokaliserat enligt översiktsplanens prioriterade utvecklingsområden. Fastigheten 

har heller inte god tillgänglighet till kollektivtrafik. Projektet bedöms inte bidra till 

besöksnäringen, social sammanhållning och trygghet bland annat. 

Fastigheten ligger solitärt i ett för övrigt obebyggt grönområde, som löper längs Måsnarens 

östra del. Intilliggande mark tillhör kommunen. Bebyggelsen bedöms inte bidra till att öka 

attraktionskraften för besökare i området.  

 

Under 2017 påbörjas arbetet med strukturplan för Hovsjö. Strukturplanen är en 

markanvändningsstudie som ska visa vad som är möjligt i Hovsjö.  

För att inte låsa några framtida planeringsförutsättningar föreslår kontoret att inte inleda 

planläggning för flerbostadshus. Området kring Hovsjö 1:6 bör hanteras i ett större 

sammanhang för att kunna ta tillvara de allmänna intressen som finns kring Måsnaren och i 

anslutning till Hovsjö och Eklundsnäs.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.  

Samhällsbyggnadskontorets förslag till nämnden 

Kommunen avser att inte inleda planläggning på fastigheten Hovsjö 1:6. Skälen för beslutet 

redovisas under rubriken samhällsbyggnadskontorets bedömning. 

Beslutet ska skickas till 

SBK – Plan/akten 

Sökanden 

   

 

  

Andreas Klingström Johan Andrade Hagland 

Planchef  Samhällsbyggnadsdirektör 

 

 

Handläggare: 

Pia Forsell 

Samordnare 

Telefon (direkt): +46 08-523 068 66 

E-post: pia.forsell@sodertalje.se 



 




