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TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 

2018-01-18 

Samhällsbyggnadskontoret

Stadsbyggnadsnämnden 

Ändring av del av detaljplan för Viksberg 2:1 m.fl. (615C) 
(Viksberg 5:14) 

Diarienummer: SBN-2016-00841 

Fastighet: Viksberg 5:14 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med planändringen är att komplettera fastigheten Viksberg 5:14 med en illustrerad 

tänkbar fastighetsindelning. 

Planändringen har varit ute på samråd och granskning 

Under samrådet har inga synpunkter inkommit som påverkar detaljplanens utformning. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att ändringen antas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse: 2018-01-18

Plankarta 2017-08-07      

Beskrivning 2017-08-07 

Granskningsutlåtande 2018-01-05 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Detaljplanen finansieras genom ett plankostnadsavtal mellan planenheten och fastighetsägaren. 

Kontorets/Förvaltningens förslag till nämnden 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att Stadsbyggnadsnämnden antar ändring av del av 

Detaljplan för Viksberg 2:1 m.fl. (615C).  

Beslutet ska skickas till 
Akten-Sbk, Plan 

Andreas Klingström Homan Gohari 

Planchef T f samhällsbyggnadsdirektör 

Handläggare: 

Bengt Lindskog 

Ärende 29



Tjänsteskrivelse | Södertälje kommun | Samhällsbyggnadskontoret 

Diarienummer 

SBN-2016-00841 

  

Södertälje kommun | Samhällsbyggnadskontoret | 151 89 Södertälje | Organisationsnr: 212000-0159 | www.sodertalje.se 

Besöksadress: Campusgatan 26 | Växel: 08-523 010 00| E-post: samhällsbyggnadskontoret@sodertalje.se 

 

2 (2) 

Planarkitekt 

Telefon (direkt):  070-734 87 07  

E-post: bengt.lindskog@sodertalje.se 





 
Samhällsbyggnadskontoret  
  

 
 

 

 

 

  

PLANBESKRIVNING  

Ändring av del av Detaljplan för  

Viksberg 2:1 m fl (615C)        
(Viksberg 5:14) 
Dnr. 2016-00841-214 

i Södertälje 

 

ANTAGANDEHANDLING 

                                     
Upprättad 2017-08-07 

  

Handlingar 
Ändringen avser endast Viksberg 5:14. 

Underliggande detaljplaner (Viksberg 2:1 m fl, 615C, fastställd 1960-06-23 och 
Tillägg 1586C, laga kraft 2010-06-04, gäller jämsides med denna ändring. 

Plankarta.                                                                                                           
Beskrivning                                                                                                              

Planens syfte  

Syftet med planändringen är att komplettera fastigheten Viksberg 5:14 med en    
illustrerad tänkbar fastighetsindelning.   

PBL                                                                                                                                  
Beslut om upprättande av ändring av del av detaljplan för Viksberg 2:1 m fl 
(615C) fattades i Stadsbyggnadsnämnden 2017-08-29. 

PBL 2010-900 tillämpas. Standardförfarande. 

Strandskyddet 
Strandskyddet är upphävt i gällande plan. Strandskyddet återinträder vid upprät-
tande av ny detaljplan (Miljöbalken 7 kap § 18g). I detta fall berörs en tomt av 
en ändring i detaljplanen. Planändringen påverkar inte tidigare beslut om upphä-
vande. Strandskyddets tidigare upphävande får i detta fall anses kvarstå. 
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Komplettering  på gällande plan. 
§5, tomtplats storlek. 

En illustrationslinje för möjlig fastighetsindelning införs på Viksberg 5:14 
 

Genomförande 
De åtgärder som föranleds av ändringen av gällande detaljplan genomförs helt 
och hållet av berörda fastighetsägare. 

Underliggande detaljplaner (Viksberg 2:1 m fl, 615C, fastställd 1960-06-23 och 
Tillägg 1586C, laga kraft 2010-06-04, gäller jämsides med denna ändring. 

Standardförfarande tillämpas.  

Organisatoriska frågor 
Tidplan 

Beslut om planarbete och samråd: 2017-08-29 

Samråd och Granskning: hösten 2017 

Antagande: våren 2018 

 

Genomförandetid 

Genomförandetiden för ändring av detaljplanen för Viksberg 5:14 är fem (5) år 
från och med det datum planen har vunnit laga kraft. 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 

Planenheten 

 

Andreas Klingström  Bengt Lindskog 

Planchef   Arkitekt  

 

 

 

 

 

 



 

 
Samhällsbyggnadskontoret 
    

 
 

 

            GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
2016-00841-214 
Ändring av del av Detaljplan för                          
Viksberg 2:1 m fl (615C)                        
(Viksberg 5:14)  
i Södertälje 

 
Upprättad 2018-01-05 

 
 
 
Beslut 
Planen har varit ute för samråd och granskning. 
 
Hur granskningen bedrivits 
Detaljplanen har varit ute på granskning fram till och med den 29 december 
2017.  
Samtliga tjänsteskrivelser och yttranden finns i sin helhet i arkivet på 
samhällsbyggnadskontoret. 

Länsstyrelsen 
Inget att erinra 
Lantmäterimyndigheten 
En illustrerad linje är inte en planbestämmelse.                                                  
Begreppet tomt ändras till fasighet. 

Kommentar: Kvarteret innehåller 8 bebyggda och en obebyggd 
fastighet. Gällande plan säger att fastighetsdelning får ske enligt 
illustrerade linjer. Inom kvarteret finns ingen sådan illustration. Den 
obebyggda fastigheten är dock delbar och ges nu en möjlighet.  

 
 
Ställningstagande/Sammanfattning 
Detaljplanen förs vidare för antagande 
 
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
Planenheten 
 
 
Andreas Klingström     Bengt Lindskog 
Planchef       Arkitekt 
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