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2016:381

Referens

Mottagare

Kaisa-Leena Aksli

Samhällsbyggnadsnämnden

Samrådsredogörelse för detaljplan för Kidet 3
Ärendet

Planområdet ligger i Tumba. Förslaget till detaljplan syftar till att möjliggöra
för en gång- och cykelväg längs med Dalvägen.
För att möjliggöra gång- och cykelvägen kommer ett intrång göras på ca 35
kvm kvartersmark. Marken måste därför övergå till att bli allmän platsmark.
Samråd

Planförslaget har varit på samråd under tiden 21 augusti 2017 till 11 september
2017. Samtliga planhandlingar har funnits tillgängliga i kommunalhuset, samt
på kommunens hemsida under denna tid. Förslaget har även skickats till alla
berörda remissinstanser, fastighetsägare och hyresgäster enligt upprättad
sändlista.
Sammanfattning av inkomna synpunkter

Total har 13 yttranden kommit in under samrådet. Varav 11 hade ingen
erinran. Samtliga finns att tillgå i sin helhet på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Synpunkterna redovisas och kommenteras enskilt nedan.

Inkomna yttranden inom samrådstid
Nummer Avsändare

Datum

S1
S2
S3

Botkyrka stadsnät
Hyresgästföreningen
Vattenfall AB

2017-08-21
2017-08-23
2017-08-23

S4
S5
S6

SYVAB
Södertörns Brandsförsvar
Fastighets AB Balder

2017-08-25
2017-08-26
2017-09-04

S7
S8

Friluftsfrämjandet
Miljö-och hälsoskyddsnämnden

2017-09-05
2017-09-08
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Nummer Avsändare

Datum

S9

Lantmäteriet

2017-09-08

S10
S11
S12

Länsstyrelsen
Svenska kraftnät
SRV återvinning

2017-09-11
2017-09-11
2017-09-11

S13

Trafikverket

2017-09-11

Sida

S1. Botkyrka stadsnät

Botkyrka Stadsnät har inga synpunkter om förslaget till detaljplan för Kidet 3.
Men det ligger en fiberkabel som längs med Dalvägen som ska tas hänsyn till.
Bifogar en karta.

Kommentar
Noteras.
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S2. Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningen Botkyrka Salem tycker förslaget är bra och har inga
ytterligare synpunkter.
Kommentar
Noteras.
S3. Vattenfall AB

Vattenfall Eldistribution AB, Vattenfall, har inga elnätanläggningar som berörs
inom aktuell del av fastighet Kidet 3. Vattenfall har inget att erinra.
Kommentar
Noteras.
S4. SYVAB

Då planen inte berör Syvabs tunnelsystem har bolaget inte något att erinra mot
förslaget.
Kommentar
Noteras.
S5. Södertörns Brandförsvar

Sbff har ingenting att erinra.
Kommentar
Noteras.
S6. Fastighets AB Balder

Jag har tagit del av brevet som skickats ut från Botkyrka kommun gällande vår
tomtmark och vill framföra mina synpunkter kring projektet.
Eftersom vi och vår hyresgäst är oerhört beroende av hela tomtytan vill jag
framföra att det kommer drabba oss och verksamheten i fastigheten kraftigt om
tomtytan minskas med de 35kvm som jag fått information om via post.
Möjligheten att nyttja fastigheten kommer minska vilket även i sin tur medför
en försämrad ekonomi. Jag ser därmed att tomtytan inte skall minskas ned.
Kommentar
Enligt planförslaget så görs intrång på ett begränsad långsmal yta längs fastighetsgränsen som totalt innefattar 35 kvm. Anledningen till detta är den nya
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gång-och cykelvägen som byggs ut längs Dalvägen. Planförslaget påverkar en
väldigt begränsad del av fastigheten Kidet 3. Det är en markremsa närmast
fastighetsgränsen som i dagsläge utgör en mindre del av de 5 st parkeringsplatserna på fastigheten Kidet 3. Fastighetens storlek innebär att det går
omdisponera ytor och bevara de 5 st. parkeringsplatser utan att det avsevärt
skulle påverka verksamheten på fastigheten. Samtidigt får allmänheten en ny
gång-och cykelväg längs Dalvägen på andra sidan den nya föreslagna fastighetsgränsen.
S7. Friluftsfrämjandet

Friluftsfrämjandet ser med tillfredsställelse alla åtgärder som underlättar för
oss medborgare att ta oss fram på cykel på ett enkelt och säkert sätt. Och gående.
Kommentar
Noteras.
S8. Miljö-och hälsoskyddsnämnden

Ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Kidet 3 har upprättats. Planens
syfte är att möjliggöra för en gång- och cykelväg längs med Dalvägen. Det
aktuella planområdet är kvartersmark och behöver därför övergå till att bli allmän platsmark.
I denna skrivelse behandlas de miljöaspekter som miljöenheten anser behöver
beaktas. Miljöenheten anser att planförslaget kan tillstrykas under förutsättning
att:
•
•

Vid större schaktnings- och fyllningsarbete behövs tillstånd från miljöoch hälsoskyddsnämnden.
Vid påträffande av förorening vid byggandet av planen genast göra en
anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Bakgrund
Fastigheten Kidet 3 gränsar till Dalvägen och Björkvägen och ägs av Balder
Invest 2 AB. Fastigheten hyrs i dagsläget av Bilia som bedriver en fordonsverkstad. Planerat intrång på fastigheten är cirka 35 kvm och planeras i en slänt
i planområdet och kommer därför inte att påverka befintlig verksamhet. Detaljplanen bedöms sammantaget inte medföra risk för betydande miljöpåverkan.
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Miljöaspekter
Vattenskyddsområde och föroreningar
Planområdet ligger inom yttre skyddszon av Segersjö vattenskyddsområde och
enligt vattenskyddsföreskrifterna får större schaktnings- och fyllningsarbete
inte ske utan tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Området är BKL-klassat som måttlig risk för markföroreningar med anledning
av att det finns en fordonsverkstad på fastigheten. Vid påträffande av förorening vid grävning- och schaktning behöver man genast göra en anmälan till
miljö- och hälsoskyddsnämnden, enligt miljöbalken.
Miljöenhetens synpunkter
Ansöka om tillstånd hos miljö- och hälsoskyddsnämnden vid större schaktnings- och fyllningsarbeten.
Göra en anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden vid påträffande av föroreningar.
Kommentar
Noteras.
S9. Lantmäteriet

Lantmäteriet har ingen erinran avseende detaljplanen för Kidet 3, plan nr. 1054, Sbf/2016:381 (LMV 404-2017/3730) men vill uppmärksamma kommunen
på att grundkartan bör ej vara äldre än 3 månader.
Kommentar
Noteras.
S10. Länsstyrelsen

Länsstyrelsen har mottagit rubricerad detaljplan för samråd enligt 5 kap. 11 §
plan- och bygglagen (2010:900), PBL, standardförfarande. Planens syfte är att
möjliggöra gång- och cykelvägen som ska gå längs med Dalvägen i Tumba.
För närvarande har Länsstyrelsen inga synpunkter på planförslaget enligt 5
kap. 14 § PBL. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planens
genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
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Formalia
Länsstyrelsen bedömer att en ändring av underliggande detaljplan hade varit
ett lämpligt förfarande för den aktuella detaljplanen, utifrån PBLs krav om
tydlighet. Dock ser Länsstyrelsen inget formellt hinder för kommunens val av
planframtagande.
Kommentar
Noteras
S11. Svenska kraftnät
Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har ingenting att
erinra mot upprättat förslag.
Eftersom vi inte har några synpunkter och Svenska kraftnät inte har några ledningar i
anslutning till aktuellt område anser vi att detta ärende är avslutat från Svenska kraftnäts
sida. Därmed önskar vi inte medverka i det fortsatta remissförförandet för aktuellt ärende,
förutsatt att planområdet inte förändras.

Kommentar
Noteras
S12. SRV återvinning

SRV har inga synpunkter på detaljplanen för Kidet 3, Tumba, Botkyrka kommun.
Kommentar
Noteras
S13. Trafikverket

Angående samråd gällande detaljplan för Kidet 3, Tumba, Botkyrka kommun.
Trafikverket har ingen erinran mot detaljplanen.
Kommentar
Noteras

