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TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 

2018-07-25 

Samhällsbyggnadskontoret

Stadsbyggnadsnämnden 

Detaljplan för Rosenlund 1:1 (Sabeln) 

Diarienummer: SBN-2015-00880 

Fastighet: Rosenlund 1:1 

Sammanfattning av ärendet 

Telge Fastigheter ansöker om att etablera ny förskola i utkanten av befintlig naturmark och i 

anslutning till befintlig bebyggelse. Området är utpekat för bostäder i stadskärneprogrammet 

och som viktigt grönstråk i grönplanen. Förskolor behövs i området och det är viktigt att 

anpassa utformningen efter översiktsplanens mål om sammanhängande grönstruktur. 

Utredningar så som buller, dagvatten, spridningsanalys och naturinventering behöver tas fram i 

början av detaljplanearbetet. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att planläggning inleds. Detaljplanen beräknas vara antagen 

som tidigast 2021. 
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Beslutsunderlag 

Ansökan om planbesked inkommen 2015-04-15 

Tjänsteskrivelse daterad 2018-07-25 (denna handling) 

Ärendet 

Telge Fastigheter ansöker om att etablera ny förskola i anslutning till befintlig bebyggelse men 

som är lokaliserad i utkanten på ett mindre naturområde.  

 

Gällande detaljplan är från 2005 och anger naturområde för platsen. Området är utpekat för 

bostäder i stadskärneprogrammet och som viktigt grönstråk i grönplanen. Det följer 

översiktsplanens riktlinjer men däremot är det viktigt att anpassa utformningen av förskolan så 

att den stämmer överrens med översiktsplanens mål om sammanhängande grönstruktur. 

I en ansökan om planbesked gör kommunen en bedömning av förslaget och meddelar om man 

avser att inleda arbetet med att upprätta en detaljplan. Samhällsbyggnadskontoret prövar om de 

föreslagna åtgärderna är lämpliga enligt gällande lagar och regler, samt tar hänsyn till kända 

risker. Kontoret bedömer också om förslaget överensstämmer med kommunens ambitioner och 

riktlinjer enligt gällande översiktsplan och andra vägledande styrdokument. 

Samhällsbyggnadskontorets bedömning 

Då behovet av förskolor är stort och platsen är utpekad i stadskärneprogrammet för bebyggelse 

så anser kontoret det lämpligt att pröva projektet i en detaljplan. Det är viktigt att anpassa 

utformning efter översiktsplanens mål om sammanhängande grönstruktur och med det bevara 

den viktiga gröna kopplingen från Kusens backe och att bestämmelsen naturmark ligger kvar för 

att säkerställa spridningsvägar för växter och djur. 
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Det som behöver utredas mer djupgående i ett kommande planarbete är bland annat buller och 

dagvatten, men likaså en spridningsanalys och en naturvärdesinventering för att trygga de gröna 

aspekterna och skapa en lämplig plats för förskolebarnen. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inför planarbetet upprättas ett plankostnadsavtal där sökande står för de kostnader som är 

förenliga med planläggningen. 

Samhällsbyggnadskontorets förslag till nämnden 

Kommunen avser att inleda planläggning för Rosenlund 1:1 (Sabeln). Detaljplanen beräknas 

vara antagen som tidigast 2021. 

Beslutet ska skickas till 

SBK-plan/akten 

Sökande 

   

 

  

Andreas Klingström Homan Gohari 

Planchef Samhällsbyggnadsdirektör 

 

 

Handläggare: 

Tijana Nikolic 

 

Telefon (direkt): 08-523 042 21 

E-post: tijana.janicic@sodertalje.se 
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