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Ärende 7

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Stadsbyggnadsnämnden

2017-07-28

Samhällsbyggnadskontoret

Handläggare

Olga Hanelis
olga.hanelis@sodertalje.se

Yttrande över detaljplan Mörby del 5 (Mörby 5:1), Nykvarns
kommun
Diarienummer: SBN-2017-01454

Sammanfattning av ärendet

Nykvarns kommun har överlämnat en detaljplan för Mörby del 5 (Mörby 5:1) för yttrande.
Samhällsbyggandskontoret föreslår att Stadsbyggnadsnämnden antar kontorets tjänsteskrivelse
som sitt yttrande.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2017-07-28
Dataljplan Mörby del 5 (Mörby 5:1), Nykvarns kommun med tillhörande handlingar.
Ärendet

Nykvarns kommun har överlämnat ett planprogram till detaljplan för Mörby del 5 (Mörby 5:1)
för yttrande. Planens syfte är att pröva markanvändningen för del av Stockholm Syd/Mörby
verksamhetsområde med inriktning på logistik, ej störande industri, kotor, handel. Detaljplanen
är tänkt att utgöra en del av Stockholm Syd som planeras bli Stockholms läns största
verksamhetsområde med cirka 1000 hektar mark, varav 600 hektar ligger i Nykvarns kommun.
Samhällsbyggnadskontorets synpunkter
Detaljplanensförslag för Mörby del 5 (Mörby 5:1) anses vara i linje med den planstruktur för
Södertälje Syd som gemensamt togs fram av Södertälje kommun och Nykvarn kommun. I
planprogrammet för Almnäsområdet (del av Stockholm Syd) som angränsar Mörbyområdet till
öster föreslås motsvarande användning - industri (logistik).
Eftersom kommunen arbetar med detaljplaner för Almnäsområdet är det viktigt med fortsatt
dialog mellan kommunerna för att säkerställa god kvalitet främst gällande trafikföring,
kollektivtrafikförsörjning av Mörby-Almnäs-området (stombusslinje), regionalt cykelstråk etc.
för hela Stockholm Syd.
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I trafikutredningen presenteras två alternativ för kollektivtrafikförsörjning. Södertälje
kommunen förordrar alternativet 2 där en av hållplatser för stomtrafiken ligger i
Almnäsområdet.
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Samhällsbyggnadskontorets förslag till stadsbyggnadsnämnden:

Stadsbyggnadsnämnden antar samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse som sitt yttrande.

Andreas Klingström

Homan Gohari

Planchef

Tf. Stadsbyggnadsdirektör

Handläggare:
Olga Hanelis
Telefon (direkt): 08-523 071 73
E-post: olga.hanelis@sodertalje.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
2016-10-27

Oscar Olsson
Planarkitekt
Telefon 08-555 014 80
oscar.olsson@nykvarn.se

Detaljplan för del av Mörby 5:1 Del 5 - Granskning
KS/2012:80

Förvaltningens förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att dela upp detaljplan Mörby del 5 i två
detaljplaner.
2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna granskningsförslaget och låta
förvaltningen skicka ut detaljplan Mörby del 5 på granskning efter att
miljökonsekvensbeskrivningen reviderats och redaktionella ändringar gjorts i
planhandlingarna.

TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet

Syftet med detaljplanen är att pröva markanvändningen för Stockholm Syd/Mörby
verksamhetsområde med inriktning på logistik, ej störande industri, kontor och handel i enlighet
med planprogrammet och visionsarbetet för Stockholm Syd och Mörby. Detaljplanen föreslås
uppdelas i två (Mörby del 5 och Mörby del 5 A) eftersom de södra delarna behöver ett djupare
utredningsbestånd kring långsiktig hållbarhet. En kombiterminal innebär stora investeringar och
behovet av en sådan behöver utredas närmre. Den norra delen, Mörby del 5, föreslås skickas ut
på granskning.
Ekonomiska konsekvenser

Kommunen kommer att belastas av detaljplanekostnader. Utbyggnad av gator och övrig allmän
platsmark som kommer att ingå som del i markpriset vid försäljning.
Driftbudget

Kommunen drabbas av framtida drifts- och skötselkostnader i takt med att utbyggnaden av gator,
övrig allmän platsmark och dagvattendammar tas i bruk. Skötsel av dagvattendammar och
våtmarker är avgörande för planområdets långsiktiga hållbarhet och säkerhet.
Investeringsbudget

Att förbereda mark för exempelvis småföretagare belastar kommunen tills marken är klar och
såld.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2016-10-27
Plan- och genomförandebeskrivning 2016-09-20
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Övriga handlingar
Trafikutredning, Tyréns, 2015-05-12
Dagvattenutredning, WSP 2015-05-07
Landskapsanalys, Ekologigruppen 2015-04-15
Inventering och skötselplan för större vattensalamandrar, Ekologigruppen 2015-03-15
Inriktningsrekommendation av kombiterminal i Nykvarns kommun, Sweco 2014-09-23
Utredning av framtida kombiterminal Stockholm Syd, Sweco 2014-09-23
Arkeologisk utredning Mörby 5:1 m.fl. Stiftelsen kulturmiljövård 2011
Översiktlig geoteknisk utredning steg 1 och steg 2, WSP 2014-06-26
Arkeologisk förundersökning Rapport 2016:41, Arkeologigruppen AB
Barnkonventionskonsekvenser

I ett verksamhetsområde är det inte vanligt att barn vistas i stor utsträckning. Men genom de
gestaltade gaturummen och de belysta gång- och cykelvägar som byggs kommer barn och
ungdomar att få en både säker och trygg passage. Möjlighet att gå och cykla ut till verksamheterna
och naturområdena kommer att vara goda även om området till största del är industri med tung
trafik. De föreslagna låga hastigheterna på 50 km/tim resp. 40km/tim. ger en förhållandevis lugn
trafikmiljö. Kollektivtrafik kommer på sikt att erbjudas inom hela området för ett hållbart
resande.

Ola Edström
Kommundirektör
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Plankarta 2016-09-20
Plansamrådsredogörelse 2016-10-28
Miljökonsekvensbeskrivning Mörby del 5, 2015-05-11 rev. 2016-xx-xx
Hållbarhets- och gestaltningsprogram Stockholm Syd/Mörby, 2015-05-12

Bengt Andersson
Samhällsbyggnadschef

Beslutet expedieras till

Akten
Ekonomichef
Planarkitekten

Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn
Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99
www.nykvarn.se
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- Stor vattensalamander finns i området.

innebär markavvattning enligt Miljöbalken kan kräva Miljödom.

- Sumpskog omfattas av markavattningsförbud. Åtgärder som

Ingrepp eller annan förändring kräver Länsstyrelsens tillstånd.

- Åkerholmar och bryn omfattas av biotopskydd

UPPLYSNINGAR
- Fornminnen skyddas i enlighet med 2 kap. Lag (1988:950)
om kulturminnen m.m. (KML).

Egenskapsgräns

Användningsgräns

Planområdesgräns

Trafik mellan områden

FORN

Verksamheter

Handel, kontor, verksamheter. Dagligvaru- och livsmedelshandel
tillåts ej.

Tekniska anläggningar får uppföras

Centrumverksamhet för området, kontor, parkering och
verksamheter

Fornlämningsområde

Naturlig våtmark och sumpskog
Ungfärligt läge för salamanderdamm
Fuktstråk som kan fluktuera med vattenflödet
Damm eller fördröjningsmagasin för dagvatten ska finnas

våtmark

n2
fuktstråk
dagvatten

Högsta exploateringsgrad per fastighetsarea

Marken får inte förses med byggnad
Marken skall vara tillgänglig för underjordiska ledningar

Marken skall vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning för gata

Föreskriven höjd
Fast fornlämning. Inför exploatering i anslutning till fornlämningen
måste tillstånd ha beviljats av länsstyrelsen.

Entréer skall placeras mot gata, där så är möjligt.

Högsta totalhöjd i meter

Högsta byggnadshöjd i meter

Elektroniskt bildväxlande skyltar får ej uppföras.

Byggnader skall placeras mot gata så att fasader sammanfaller i
jämn linje, där så är möjligt. I övriga delar ska bebyggelsen placeras
minst 4,5 meter från tomtgränsen.
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Illustrationskarta

GRANSKNINGSHANDLING

Planförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900
i dess lydelse före 1 januari 2015
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ILLUSTRATION
Illustrationslinjer

Kommunen är huvudman för allmän plats.

Huvudmannaskap

Innan slutbesked för bygglov ges skall dagvattenanläggningarna vara utbyggda och redo att
tas i bruk. Provtagningsprogram, skötselplan och kontrollprogram skall vara upprättade och
godkända.

Villkor och lov

Genomförandetiden är 15 år från den dag planen vinner laga kraft

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid

Vattenförsörjning till sprinklers ska försörjas via egna vattenmagasin, då VA-systemet inte kan
belastats för detta andamål.

Oljeavskiljare ska finnas på uppställningsytor för tunga fordon och på sammanhängande
hårdgjorda parkeringsytor för mer än 15 personbilar.
Takdagvatten ska avledas ovan mark mot infiltrationsyta

Dagvatten ska så långt som möjligt fördröjas inom kvartersmark . Förorenat dagvatten ska
renas i direkt anslutning till föroreningskälla, endast utjämnade flöden av ringa förorenat
dagvatten får spridas till dagvattendamm eller våtmark.

Byggnadsteknik

Bebyggelsen ska placeras och utformas enligt kapitel 7 Gestaltningsprinciper i
planbeskrivningen

Utseende

entréer
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Utformning
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PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE
Placering

Transformatorstationer får anordnas på kvartersmark inom hela planområdet.

Parkering skall anordnas på kvartersmark.

Biotopskyddade åkerholmar och bryn ska bevaras i möjligaste mån. Borttagna åkerholmar ska
ersättas med plantering.

1/6 av fastighetsarean ska utgöras av rumsbildande vegetation. Om befintlig vegetation inte
kan bevaras får den ersättas med planterad. Vegetation i samband med dagvattenhantering
får inräknas i procenttalet.
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MARKENS ANORDNANDE (utformning av
kvartersmark)
Mark och vegetation
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UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING

Dike för avledning av dagvatten
Naturlig våtmark för rening av dagvatten Våtmarken är skyddad
enlig Miljöbalken kap 11 § 13-14
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Föreskriven höjd över nollplanet
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UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER
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Kvartersmark

Naturområde

Lokaltrafik
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ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser

GRÄNSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela
planområdet.

PLANBESTÄMMELSER

