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SAMMANFATTNING 

Syftet med detaljplaneprogrammet är att ge förutsättningar för I Kagghamra föreslås kvartersmarken utvidgas genom att ta delar av 
en förbättrad miljö och hälsa i områdena Kagghamra, Sibble och parkmarken i anspråk där det är lämpligt. Förtätning av Kagghamra 
Eldtomta. Detaljplaneprogrammet ska även klargöra de ekonomiska begränsas främst av topografn och fornlämningar. Möjligheten att 
förutsättningarna för införande/utbyggnad av kommunalt vatten röra sig i och genom området ska fnnas kvar. 
och avlopp samt ange riktlinjer för detaljplanearbetet avseende 
bebyggelseutveckling. I befntlig detaljplan för Sibble fnns det en bestämmelse som styr 

antalet fastigheter per kvarter. Genom att ta bort denna bestämmelse 
Det har länge varit känt att de enskilda avloppen i Kagghamra möjliggörs det för styckning av de fastigheter som är större än 
behöver förbättras för att uppnå en godtagbar rening. 4000m². I norra delen av Sibble fnns det även möjlighet att bilda 
Förutsättningarna i området är inte fördelaktiga för att anlägga 2-3 nya fastigheter norr om gällande detaljplan i lämpligt läge. 
enskilda avlopp på grund av mycket berg i dagen och tunna 
jordlager. I Eldtomta fnns det möjlighet till cirka 5-6 nya fastigheter som 

förläggs på jordbruksmark vid Eldtomta handel. 
Utbyggnaden av det kommunala vatten och avloppet görs för 
att förbättra miljön och hälsan. För att hålla kostnaderna nere 
för de boende i programområdet har möjligheten till att förtäta 
områdena utretts. Kostnaden kan då slås ut på 
fer fastigheter i programområdet. Förtätningen begränsas av vad 
befntligt gatunät klarar, topografn, fornlämningar, lågt liggande 
områden, strandskydd med mera. Efter dessa avvägande kan det 
bildas cirka 80 nya fastigheter i programområdet. 

Bilden på framsidan föreställer Sibble med Kagghamra i bakgrunden och är tagen 2012-05-02 
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planprocessen och Tidplan 

Detaljplaneprogram är ett program till detaljplan som kan göras om 
ett förslag till detaljplan saknar stöd i översiktsplanen. Kommunen 
avgör själv om ett detaljplaneprogram behövs för att förtydliga 
mål och utgångspunkter. Syftet med ett detaljplaneprogram är 
att bredda kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede. De 
berörda ges möjlighet till insyn och påverkan innan kommunens 
ställningstaganden är låsta. 

Detaljplaneprogrammet kommer vara på samråd under april 2013. 
Godkännande av samrådsredogörelse beräknas till oktober och 
beslut om uppdrag för den första detaljplanen beräknas till fjärde 
kvartalet 2013. 

Handlingar 

Detaljplaneprogrammet för Kagghamra, Sibble och Eldtomta utgörs 
av detta dokument och dess illustrationer.  Bilagor till dokumentet är 
följande: 

• Kartbilagor 
Förutsättningar 
Jordartskarta 
Förslag markanvändning 

• Behovsbedömning 

Medverkande tjänstemän 

Jenny Borheim 
Mikael Arveng 
Serop Bidros 
Ulrika Elveskog 
Anna Zidén 
Anna-Bie Agerberg 
John Staberg 

ProgramSAMRÅD Samråd granskning antagande 

Stadsbyggnadsenheten 
VA-enheten 
Gata-/parkenheten 
Miljöenheten 
Stadsbyggnadsenheten 
Stadsbyggnadsenheten 
VA-enheten 

laga kraft 

Processpilen för i vilken ordning detaljplaneprocessen sker i, samt vart vi bef nner oss just nu. 
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väg 570 

väg 569 

Kagghamra 

Sibble 

Eldtomta 

handel 

Programområdet ligger i 
Grödinge i de södra delarna 
av Botkyrka kommun. 
Programarbetet innefattar 
områdena Kagghamra, Sibble 
och Eldtomta. 

Eldtomta strand 



 

Inledning 

Syfte 
Syftet med detaljplaneprogrammet är att ge förutsättningar för 
en förbättrad miljö och hälsa i områdena Kagghamra, Sibble och 
Eldtomta. Detaljplaneprogrammet ska även klargöra de ekonomiska 
förutsättningarna för införande/utbyggnad av kommunalt vatten 
och avlopp samt ange riktlinjer för detaljplanearbetet avseende 
bebyggelseutveckling. 

Bakgrund 
Det har länge varit känt att de enskilda avloppen i Kagghamra 
behöver förbättras för att uppnå en godtagbar rening. 
Förutsättningarna i området är inte fördelaktiga för att anlägga 
enskilda avlopp på grund av mycket berg i dagen och tunna 
jordlager. 

År 2006 gjordes ett examensarbete ”Inventering av enskilda 
avlopp i Kagghamra fritidshusområde i Botkyrka kommun”. 
En av slutsatserna var att enbart ca 30 % av fastigheterna har en 
godtagbar rening för bad-, disk- och tvättvatten. År 2010 togs det 
fram en förstudierapport för utbyggnad av VA i Kagghamra, där det 
påpekas att vatten- och avloppssituationen i Kagghamra idag inte är 
tillfredställande vare sig ur ett hälso- eller miljömässigt perspektiv. 
Den hälsomässiga aspekten är att utsläpp från många mindre och 
inte alltid helt fungerande avlopp kan förorena vattentäkter och 
därmed orsaka brist på rent vatten för de boende. Den miljömässiga 
aspekten av orenat eller bristfälligt renat avloppsvatten påverkar 
omgivande ekosystem med kväve och fosforutsläpp. 

I Sibble fnns det kommunalt avlopp och där är största hälsorisken 
radon i hushållsvattnet. Genom att radonet avgår från vattnet till 
inomhusluften kan radonhalten bli förhöjd i inomhusmiljön. 

Strax söder om Kagghamra och programområdet rinner 
Kagghamraån, som är av riksintresse för naturvården, vilket ställer 
stora krav på VA-lösningar. 

Läge och avgränsning 
Programområdet ligger i Grödinge i de södra delarna av Botkyrka 
kommun. Programarbetet innefattar områdena Kagghamra, Sibble 
och Eldtomta. Se föregående sida. 

Ägandeförhållanden 
Kagghamra 

Kvartersmarken ägs av enskilda fastighetsägare. 

Sibble 

Botkyrka kommun äger fastigheten för Olberga skola. Marken norr 
om Sibble ägs av Skogsbolaget Snäckstavik. Nästan all kvartersmark 
ägs av enskilda fastighetsägare och några fastigheter är samfällda. 

Eldtomta 

Botkyrka kommun äger fastigheten där båtklubben ligger vid 
Eldtomta strand. En stor fastighetsägare i Eldtomta är Wiad 
fastigheter AB.  Övriga fastigheter ägs av enskilda fastighetsägare. 
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Planeringsförutsättningar 

Översiktsplanen 
Översiktsplanen för Botkyrka kommun antogs av 
kommunfullmäktige 2002-10-31 och aktualitetsförklarades 
2006-06-30 med några undantag. Arbetet med att ta fram en ny 
översiktsplan har påbörjats och beräknas gå ut på samråd i mars 
2013. 

I gällande översiktsplan står följande om respektive område: 

Kagghamra 

Området bör på sikt förses med långsiktigt godtagbara lösningar för 
vatten och avlopp. Ingen ny bebyggelse bör tillåtas utanför området. 

Sibble 

Utvecklingen av Sibble bör prövas i ett sammanhang så 
att önskemålen om förtätning och komplettering sker i ett 
helhetsperspektiv. 

Eldtomta 

Försiktig utbyggnad kan tillåtas i överensstämmelse med de 
kulturhistoriskt värdefulla miljöerna i området. Mängden ny 
bebyggelse får inte äventyra områdets karaktär som landsbygd och 
dess öppna landskap. 

Nya översiktsplanen 

Enligt förslag till beslut för samråd av Botkyrka kommuns nya 
översiktsplan: 

Förnyelse och förtätning i Sibble, Kagghamra, Eldtomta, Byrsta och 
Tegelvreten 
• Kommunen bejakar en utveckling och omvandling av 
fritidshusområdena Sibble, Kagghamra, Eldtomta, Byrsta och 
Tegelvreten. 

• Fastigheterna i dessa områden ansluts till kommunalt vatten och 
avlopp. (Sibble har redan kommunalt avlopp) Byrsta och Tegelvreten 
är sist på tur, men det fnns ingen närmare tidplan för detta. 

• Vi vill genom nya detaljplaner pröva möjligheten  till större 
byggrätter och avstyckningar till fer fastigheter, i samband med 
utbyggnad av kommunalt VA. 

• Vi vill också att nya bostäder tillkommer i och i anslutning till dessa 
områden, efter att områdena har försetts med kommunalt VA och nya 
detaljplaner. 

• Vi vill att övriga fritidshusområden i kommunen bevaras som 
fritidshusområden. 
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Strandskydd 
Vid hav, sjöar och vattendrag gäller generellt strandskydd. Skyddet 
omfattar land- och vattenområdet 100 meter från strandlinjen vid 
normalt medelvattenstånd, både på land och ut i vattnet. Syftet 
med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens 
friluftsliv, samt att bevara goda livsmiljöer på land och i vatten för 
växt- och djurlivet. Länsstyrelsen kan utvidga strandskyddsområdet 
om det behövs för att tillgodose strandskyddets syften. I Stockholms 
län är strandskyddsområdet utökat till 300 meter inom exempelvis 
områden av riksintresse för naturvård eller friluftsliv. 

Gällande planer 
Kagghamra 

För området fnns två detaljplaner. För den södra delen är 
detaljplanen fastställd den 26 juni 1962. Detaljplanen för den norra 
delen är fastställd den 30 november 1963. 

Sibble 

Området är detaljplanelagt och planen är fastställd 23 februari 1988. 
Till detaljplanen har det gjorts 4 tilläggsplaner. Den östra delen av 
Sibble är inte detaljplanelagt. 

Eldtomta 

Vid Eldtomta strand är ett mindre område detaljplanelagt  
för bland annat båtupplag och vattenområde, detaljplanen 
fastställdes 1974. I södra delen ligger även fastigheter som ingår 
i områdesbestämmelserna för östra Näslandet som vann laga 
kraft 2008-10-23. Syftet med områdesbestämmelserna är att stark 
restriktivitet ska råda mot nya fritidshus. Enstaka hus får förekomma 
om de lokaliseras i anslutning till befntliga bebyggelsegrupper.  

Sibble 

Eldtomta 

strand 

Kagghamra 

Färgerna visar vilka områden som är planlagda med detaljplan eller 
områdesbestämmelser. 

Tidigare utredningar 
En förstudierapport för Kagghamra har tidigare tagits fram för VA-
utbyggnad, Kagghamra daterad 2010-03-20. 

Inventering av enskilda avlopp gjordes i Kagghamra 2006. Den 
visade att fera avlopp behövde förbättras. 
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Riksintresse för kulturmiljövård 
Området kring Grödinge centralbygd som ligger strax norr om 
Sibble är ett riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap i 
miljöbalken. 

Sibble 

Eldtomta 

handel 

Kagghamra 

Eldtomta strand 

Botkyrkas gröna värden 

113 § Byggnadslagen 
För de fastigheter i Kagghamra som är detaljplanelagda omfattas 
de av 113§ BL- förordnande. Ett 113§ BL-förordnande gäller tills 
det ändras eller upphävs. Förordandet måste ändras innan en ny 
detaljplan kan börja gälla för ett sådant område. 

Ett förordnande enligt 113§ BL innebar att en fastighetsägare fck 
avstå mark gratis för allmän plats i utbyte mot nya byggrätter i 
byggplanen. I detta fall innebar det att samtliga fastighetsägare som 
fanns inom planområdet fck en rättighet att nyttja denna särskilda 
form av allmän plats. Vem som är huvudman för den allmänna 
platsen kan också variera. Det kan vara kommunen, men även 
de boende genom en gemensamhetsanläggning eller genom en 
tomtägarförening. 

Ett förordnande behöver endast upphävas om kommunen vill 
omvandla mark som är utlagd i den gamla planen som allmän plats, 
till kvartersmark. 

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-01-09 §10 att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett 
detaljplaneprogram för Kagghamra, Sibble och Eldtomta. 

Tekniska nämnden beslutade 2010-06-10 §37 att Tekniska 
nämndens förslag till Kommunfullmäktige är att kommunen 
ansluter Kagghamra till det kommunala ledningsnätet för spill- och 
dricksvatten och i samband därmed även Sibble till kommunala 
dricksvattennätet. 
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Behovsbedömning 
För detaljplaneprogrammet ska kommunen göra en 
behovsbedömning för att avgöra om en miljöbedömning ska göras. 
Resultatet av behovsbedömningen blir ett ställningstagande till 
om programmet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
Sammantaget bedöms programmets genomförande inte medföra 
betydande miljöpåverkan 

Sammanfattning av behovsbedömningen 

Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöenhet har gjort en 
behovsbedömning, daterad 2013-01-30 

Sammantaget bedöms programmets genomförande inte 
medföra betydande miljöpåverkan. Bedömningen baseras på 
den tillkommande bebyggelsen inom programområdet samt 
ledningsdragningar inom de tre områdena. 

De stora fördelarna med framdragningen av vatten och avlopp 
är förbättringen av miljön i och omkring området, med minskat 
näringsläckage och bättre dricksvattenkvalité för de boende. 

Nackdelarna är att man kommer att ta jordbruksmark och naturmark 
i anspråk både för ny bebyggelse och ledningsdragning och att det 
antas öka personbilstransporterna till och från området. 

Programmet har tagit fram förslag på var förtätningar kan vara 
lämpliga, i det fortsatta detaljplanearbetet behöver placeringarna 
granskas mer noggrant. 

Ett hållbart botkyrka 
År 2004 skrev Botkyrka kommun under en europeisk deklaration 
om hållbar utveckling, Ålborg +10-deklarationen. För att 
uppnå hållbar utveckling har Botkyrka kommun tagit fram sex 
hållbarhetsutmaningar som ska vara vägledande i arbetet med 
planläggning av nya områden. 

Planarbetet kommer att ske med utgångspunkt från dessa sex 
utmaningar. 
1. Botkyrkaborna har arbete 
2. Botkyrkaborna känner sig hemma 
3. Botkyrka har de bästa skolorna 
4. Botkyrka bidrar inte till klimatförändringar 
5. Botkyrkaborna är friska och mår bra 
6. Botkyrkaborna har förtroende för varandra och demokratin 

Detta arbete kommer ha sin utgångpunkt i punkterna 2, 5 och 6. 
Hemkänslan bedöms öka och förutsättningarna för miljön och 
hälsan bedöms förbättras med detta programarbete. Förtroendet för 
kommunen bedöms stärkas när de boende bjuds in till dialog i tidigt 
skede och under den fortsatta processen. 

Arbete 

Förtroende Hemkänsla 

Hälsa Skola 

Klimat 
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Områdesförutsättningar 

Markanvändning 
Programområdet består av de tre områdena Kagghamra, Sibble och 
Eldtomta. 

Bebyggelse 
Kagghamra 

Området var från början ett fritidshusområde som successivt har 
börjat permanentats. Från år 1998 har antalet permanentboende i 
området ökat med cirka 100 personer tills idag. 

Enligt gällande detaljplaner för Kagghamra får inte fastigheterna 
vara mindre än 2000m². Mindre fastigheter kan dock godtas om 
förhållandena medger det, men fastigheten får minst vara 1800m². 
För en fastighet med minsta tomtareal på 2000m² får byggnadsarean 
på huvudbyggnad vara högst 80m² och uthus 35m². För en fastighet 
med minsta areal på 1800m² får byggnadsarean för huvudbyggnad 
vara högst 80m² och för uthus 25m². 

De festa fastigheterna i Kagghamra är på 2000m². Fastigheterna 
är kuperade och med mycket berg i dagen. Detta försvårar 
möjligheterna för avstyckning. Det finns två fastigheter i området 
som inte är bebyggda vilket till viss del beror på att det är 
svårigheter att angöra fastigheterna. 

Sibble 

Området var från början ett fritidshusområde som successivt 
har börjat permanentats. Bebyggelsen ligger till stora delar i en 
södersluttning. Detaljplanen medger fastigheter med lägsta storlek 
på 2000m² där byggnadsarean totalt får vara högst 250m². 
24 fastigheter inom detaljplanelagt område är större än 4000m². 

Eldtomta 

Området är mer utspritt, från Eldtomta strand i söder med cirka nio 
fastigheter och nio fastigheter i södra delen av Fromtorpsvägen vid 
Eldtomta handel. Storleken på fastigheterna varierar mellan 3000m² 
och 5000m² i Eldtomta strand och 2000-3500m² vid Eldtomta 
handel. 

Bebyggelse i programområdet 
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Naturmiljö och lanskapsbild 
Kagghamra 

Kagghamra är uppdelat i två områden, norr och söder om väg 570. 
Båda områdena ligger i kuperad mark med branta sluttningar, vilket 
medför att människor med begränsad rörlighet kan ha svårt för att ta 
sig fram i området. Mellan tomterna är det skog, främst lövskog med 
inslag av tall. 

Södra området avslutas med en brant slänt ner till Kaggfjärden i 
väster. I östra delen avgränsas området av odlad åkermark. I norra 
delen avgränsas området av en brant i väster och nedanför den 
sträcker sig Sörmlandsleden. I öster mynnar området ut i skog. 

Sibble 

I södra delarna, närmast Kaggfjärden, är det mestadels 
jordbruksmark och stora strövområden, strand och hav med 
möjlighet till bad, båt och fske. Närmast stranden är marken sank. I 
övrigt fnns mycket skog, främst lövträd. 

Eldtomta 

Eldtomta består av två delar, en del vid Eldtomta handel och en 
del vid Eldtomta strand. Runt dessa mindre områden är det främst 
jordbruksmark. 

Utsikt Kaggfjärden från Kagghamra 
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Vattenområden 
Hela planområdet ligger vid Kaggfjärden, som är en del av 
Östersjön. 

Kagghamra 

I Kagghamra fnns ett hamnområde som ägs och sköts av en 
hamnförening i Kagghamra. Söder om hamnområdet fnns även en 
badplats. 

Kaggfjärden

Område markerat med blå skraffering ligger 3,0 meter över Östersjöns medelvat-
tennivå 

Sibble 

En gemensam småbåtshamn fnns vid Skogsudd. Det fnns även en 
del enskilda bryggor. I den gällande detaljplanen fnns det ett område 
som möjliggör för mindre bryggor, båthus och dylikt. En mindre del 
av området ligger lågt i förhållande till Östersjöns medelvattennivå. 

Eldtomta 

Vid Eldtomta strand fnns ett hamnområde som Botkyrka kommun 
äger. I gällande detaljplan fnns det tre områden, ett större och två 
mindre, där vattenområde får överbyggas. Eldtomta strand ligger 
lågt i förhållande till Östersjöns medelvattennivå. Osäkerheten om 
hur mycket vattenytan kommer att höjas i detta område är ganska 
stor. Enligt Klimat- och sårbarhetsutredningen kommer Östersjöns 
vattenyta att höjas under kommande decennier. Vid anläggning 
av nya bostäder ska de ligga minst 3,0 meter över Östersjöns 
medelvattennivå (+2,65 RH00) enligt klimatstrategi för Botkyrka 
kommun (maj 2009). 

Eldtomta strand till vänster och Grödinge båtklubb till höger i bild 
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Strandskydd 
Kagghamra 

I väster mot Kaggfjärden är det generellt strandskydd på 100 meter. 
Före 1975 upphörde strandskyddet automatiskt när en detaljplan 
(då stads- eller byggnadsplan) fastställdes av länsstyrelsen. Detta 
innebär att gällande detaljplanen inte omfattas av strandskydd på 
kvartersmark. 

Sibble 

I stora delar är strandskyddet utökat till 300 meter och för en mindre 
sträcka gäller generellt strandskydd på 100 meter. Strandskyddet är 
upphävt inom den detaljplanelagda kvartersmarken. 

Kaggfjärden 

Strandskydd blåmarkerat 

Eldtomta 

För området närmast Kaggfjärden gäller 300 meter strandskydd. 

Kommunal Service 
I Sibble ligger Olberga skola som är en förskola. Närmaste 
grundskola är i Malmsjö skola i Vårsta. 

Service 
Närmsta livsmedelsbutik fnns i Vårsta. I Eldtomta handel fnns ett 
café. 

Kulturmiljö och fornlämningar 
Kagghamra tomtområdes historia 

Området är beläget på södra delen av den höjdsträckning som 
ligger mellan Grödinges två markanta nord-sydliga sprickdalar. 
Terrängen är kuperad och bergbunden och det har inte lockat 
forntidens människor att bosätta sig här. Men eftersom området är 
högt beläget steg det upp ur havet redan under tidig stenålder. Det 
är därför möjligt att här fnns boplatslämningar från denna tid men 
ännu är någon sådan inte upptäckt. Även från perioderna bronsålder 
och äldre järnålder saknar planområdet kända fornlämningar. Från 
yngre järnålder/vikingatid fnns lämningar i planområdets närhet. 
På ett berg i dalgången västerut ligger två fornborgar och i södra 
delen av området fnns lämningar av två äldre gårdar, Trulltorp och 
Brubbhamra. Båda har upphört som egna gårdar, troligen redan 
på 1600-talet, och hör numera till Kagghamra. Intill Brubbhamras 
gårdstomt fnns två vikingatida gravfält vilket visar att gården 
är förhistorisk. Hela södra delen av Kagghamra tomtområde har 
tillhört Kagghamra gård. Här ligger också de till gården tillhörande 
torpen Jakobsberg och Nyboda. De fnns fortfarande kvar, men nu 
integrerade som fritidshus i detaljplanen från 1961. 
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Sibbles historia 

Sibble ligger i en sydostsluttning ut mot Kaggfjärden. Områdets 
högsta punkt är Hammaren, vars topp är belägen ca 65 m över 
havsytan. Det innebär att denna plats stack upp över havsytan som 
en liten ö för ca 7000 år sedan. Möjligen har någon stenåldersfskare 
tillfälligt landstigit här på den tiden men det har vi inga bevis för. De 
äldsta bevisen för att människor uppehållit sig i Sibble är några 5000 
år gamla stenyxor som hittats på 30 metersnivån i området. Om det 
är spår av en permanent bosättning eller ett tillfälligt besök är inte 
undersökt, men fyndplatsen vid den dåtida havsstranden ser ut att 
kunna vara en lämplig boplats. 

Kaggfjärden

Fornminnen markerat med ljusröd 

Det är först under bronsåldern (ca 1000 f. Kr.) som det fanns 
en permanent befolkning i området. Gravrösena (Raä 148:1) på 
toppen av Hammaren, hällristningarna (Raä 128:2) vid Enbacken 
och ett fynd med bronsföremål är tydliga bevis för att det legat en 
bronsåldersgård någonstans i området Sibble-Snäckstavik. Om man 
studerar Sibbles fornlämningar ser man att bosättningen fortsatt 
under hela järnåldern. Vid periodens slut och under vikingatiden (ca 
1000 e. Kr.) bestod Sibble av två gårdar, Sibble och Olberga. Vid 
båda gårdstomterna ligger gravfält med typiskt vikingstida utseende. 
Olbergas gravfält (Raä 131:1) ligger i den så kallade Fornkullen 
intill Olberga skola. Det exakta läget för gården är inte känt men den 
har troligen legat i närheten av Olberga skola. Däremot visar äldre 
kartor var Sibble gård har legat. Det är i korsningen Sibblevägen/ 
Sibble backe. Gården har haft två gravfält, ett (Raä 145:1) österut på 
Hammarens sluttning ner mot Sibblevägen och ett mindre gravfält 
(Raä 139:1) nere vid den dåtida stranden. I en grav nära gårdstomten 
fann man förra seklet den så kallade Sibblekvinnan, ett silversmycke 
föreställande en kvinnofgur i fotsida kläder. 

Sibble och Olberga fanns kvar som självständiga gårdar fram 
till 1800-talet då de inköptes av Viad och blev underlydande till 
denna gård. I området fanns på 1800-talet fera torpstugor. Det var 
Enbacken, Sibblelund, Annelöt, Friskopps och Sjöstugan. Flera 
av dessa fnns fortfarande kvar fast i ombyggt skick. På 1920-talet 
började man stycka upp Sibbleområdet för fritidsboende. 

Om nya fornlämningar påträffas ska det enligt lag anmälas till 
Länsstyrelsen. 
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Radon 
Radon förekommer i områdena från lågriskområde till 
högriskområde. Lokala variationer kan förekomma. Mätning bör 
göras innan nybyggnation. I både Kagghamra och Sibble är det 
främst normalriskområde och delvis lokalt högriskområde för radon. 
I Eldtomta är det lågriskområde för radon utom vid hamnen där det 
är högriskområde. I Sibble är det fera av de enskilda vattentäkterna 
där radonhalter överstiger riktvärdet för tjänligt med anmärkning. 

Geologi 
Enligt det översiktliga geologiska kartbladet utgörs marken 
mestadels av berg i dagen samt sandig morän i Kagghamra och i 
större delen i Sibble av glaciallera. Eldtomta strand är det främst 
postglacial lera och i Eldtomta handel postglacial grovlera och 
postglacial lera. 

Trafik och vägar 
Kagghamra 

Genom Kagghamra i väst- östlig riktning sträcker sig väg 570. 
Kagghamra nås från väg 570, antingen via väg 569 från väst eller 
från väg 225 i öst. Vägarna i området är enskilda/samfällda och sköts 
genom en vägförening. 

Sibble 

I västra kanten av Sibble sträcker 
sig väg 569. Vägarna i området är 
enskilda/samfällda och sköts genom 
fera olika vägföreningar.  

väg 570 

väg 569 

Eldtomta handel 

Eldtomta strand 

väg 569 

väg 570 

Radon - Kagghamra Radon - Sibble Radon - Eldtomta 
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Eldtomta 

Eldtomta handel ligger direkt väster om väg 569. Från väg 569 
sträcker sig en väg söderut till Eldtomta strand. Vägarna i området är 
enskilda/samfällda och sköts genom en vägförening. 

Kollektivtrafik 
En busslinje går längs väg 569 med hållplatser i norra och 
södra Sibble samt vid Eldtomta handel. För Kagghamra ligger 
närmstaste hållplats antingen vid väg 569 eller vid Nynäsvägen, 
cirka 1,5 kilometer från området. Kollektivtrafken går med låg 

Busshållplats i Sibble 

frekvens (ca 1 gång/90 min), vilket bidrar till att många åker bil 
till infartsparkeringarna i Tumba och Tullinge. I dagens läge ligger 
beläggningsgraden på 100% på samtliga parkeringar. 

Gång- och cykeltrafik 
Det fnns inga separata gång- och cykelbanor till eller inom 
områdena. 

väg 569 

väg 570 

Kaggfjärden

Traf kverketsväg markerat med brun och de enskilda vägarna i de respektive 
områdena markerat med gul 
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Buller 
Riktvärdena utomhus vid fasad samt rekreationsytor i tät bebyggelse 
är 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå och70 dB(A) maxnivå. Enligt en 
kartläggning från 2006 överskreds maximala nivåerna vid fasad för 
en del bostäder längs med väg 569 i Sibble och Eldtomta. 

Värme 
Fjärrvärme fnns inte utbyggt i områdena. Husen värms upp genom 
olika enskilda anläggningar. 

Vatten och avlopp 
Kagghamra 

I Kagghamra fnns varken kommunalt vatten eller avlopp. De 
enskilda avloppen består av många olika lösningar. Bad-, disk- och 
tvättvatten avleds idag till stenkistor, infltrationer, markbäddar eller 
slutna tankar. Det fnns risk för vattenbrist och saltvatteninträngning 
när vatten transporteras bort från området. Toaletterna består till 
exempel av torrtoaletter, förmultningstoaletter eller vattentoaletter 
anslutna till infltration eller sluten tank. 
Sibble 

Sibble är anslutet till kommunalt avlopp men inte till kommunalt 
vatten. 

Orange - kommunalt avlopp 
Eldtomta Grön - kommunalt vatten och avlopp 
En del av fastigheterna för Eldtomta har redan kommunalt vatten 
och/eller avlopp. En fastighet är ansluten till kommunalt vatten, tre 
fastigheter till avlopp och två fastigheter har både kommunalt vatten 
och avlopp. 

Blå - kommunalt vattenKommunala anslutningar i Eldtomta 
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VA-kollektiv och Särtaxa 
Bakgrund 

I Sverige tillgodoses behovet av vatten- och avloppstjänster i tätorter 
oftast av en allmän anläggning som kommunen ansvarar för. 
VA-verksamheten är ett monopol och kunderna kan inte välja vem 
som ska leverera vattentjänster, utan det fnns bara en leverantör. 
VA-verksamheten lyder därför under en speciallagstiftning. Denna 
lagsstiftning reglerar bland annat prissättningen. 

En allmän förutsättning för VA-verksamheten är kommunallagens 
självkostnadsbegrepp. De avgifter som får tas ut av VA-kollektivet 
(fastighetsägarna som är anslutna till den allmänna anläggningen) 
är endast avgifter som täcker nödvändiga kostnader för de 
levererade tjänsterna. Det är fullt tillåtet att skjuta till pengar till 
VA-verksamheten (t ex skattemedel) men det är inte tillåtet för VA-
verksamheten att skjuta till medel till annan verksamhet. 

Den första januari 2007 trädde ”Lagen om allmänna vattentjänster” 
i kraft. Lagen är en uppdatering av 1970 års VA-lag. En nyhet är att 
lagen nu reglerar att den ekonomiska redovisningen ska ske särskilt 
för VA-verksamheten. Motivet är att tillgodose behovet av den 
information, som krävs för att kontrollera om de avgifter som tas ut 
är korrekta. 

Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster 

Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller 
miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större 
sammanhang för en viss befntlig eller blivande bebyggelse, ska 
kommunen: 
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller 
vattentjänsterna behöver ordnas. 
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet fnns kvar, 
tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän vatten- och 
avloppsanläggning. 

Verksamhetsområde är det område där kommunen bestämmer vad 
som ska fnnas till respektive fastighet som vatten, dagvatten och 
spillvatten. 
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Riktlinjer och förutsättningar för kommande detaljplanearbete 

Markanvändning 
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp görs för att förbättra 
miljön och hälsan. För att hålla kostnaderna nere för de boende i 
programområdet har möjligheten till att förtäta områdena utretts. 
Kostnaden kan då slås ut på fer fastigheter i programområdet. En 

Sibble 

Kagghamra 

Eldtomta handel 

Väg 569 

Kaggfjärden 

Eldtomta strand 

väg 570

förutsättning vid förtätning är att behålla den befntliga karaktären i 
områdena. Förtätningen begränsas av vad befntligt gatunät klarar, 
topografn, fornlämningar, lågt liggande områden, strandskydd 
med mera. Efter dessa avvägande kan det bildas cirka 75-80 nya 
fastigheter i programområdet. 

Programområdesgräns 

Kraftledning 

Fornlämningar 

Naturvärdesområden klass 4 

Naturvärdesområden klass 3 

Riksintresse 

Lågt liggande område 

Strandskydd 

Förtätning 

Kaggfjärden 
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Kagghamra 

De festa fastigheterna i området har en minsta tomtstorlek på cirka 
2000m². Att minska minsta tomtstorlek för att på så sätt få fram 
nya fastigheter genom styckning bedöms inte lämpligt eftersom 
topografn i området är väldigt kuperad, vilket ofta gör det svårt 
att angöra och att placera nya huvudbyggnader i området. På ny 
kvartersmark inom området kan annan fastighetsstorlek prövas. 

Kvartersmarken föreslås istället utvidgas genom att ta delar av 
parkmarken i anspråk där det är lämpligt. Förtätning av Kagghamra 
begränsas främst av topografn och fornlämningar. Delar av de 
gröna kilar som fnns genom området kommer att bevaras så att 
möjligheten att röra sig i och genom området fnns kvar. Med en 
förtätning inom området möjliggörs det för cirka 30 nya fastigheter 
på befntlig parkmark. Med denna förtätning behöver inga nya 
vägdragningar göras utan befntligt vägnät kan användas. Allmän 
platsmark tas i anspråk för förtätning av ny bebyggelse, vilket 
innebär att 113§ BL förordnande behöver upphävas. 

I den östra delen av väg 570 vid Dalsta möjliggörs för nya 
fastigheter. Här kan det bli aktuellt att samordna utfarterna till väg 
570. Strax norr om föreslagna tomter sträcker sig en bäck. 

För den norra och södra delen krävs nya detaljplaner för att 
möjliggöra förtätning och för Dalsta krävs en ny detaljplan 
för ny bebyggelse. För de nya fastigheterna föreslås en minsta 
fastighetsarea på cirka 1500m². Antalet lämpliga nya fastigheter 
kommer prövas och utredas mer i detaljplaneskedet. 

I gällande detaljplan får huvudbyggnaden ha en maximal 
byggnadsarea på 80m². Vid ny planläggning görs en prövning med 
möjlighet till viss utökning av byggnadsarean för huvudbyggnaden. 

väg 570 

Kagghamra 

Skördevägen 

Kaggvägen 

N
yb

od
av

äg
en

 

Kraftledning 

Kraftledning 

K
raftledning 

Möjliga förtätningar i Kagghamra, markerat med lila 
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Sibble 

Utbyggnad av Sibble begränsas främst av strandskydd, riksintresse, 
fornlämningar, naturklassad jordbruksmark och befntligt vägnät. 
I den gällande detaljplanen är den minsta tomtstorleken 2000m², 
vilket den föreslås att fortsätta vara. I området är det fera fastigheter 
som är större än 4000m², om de fastigheterna delas skulle det 
innebära en ökning med cirka 30 nya fastigheter. 

I befntlig detaljplan fnns det en bestämmelse som styr antalet 
fastigheter per kvarter. Genom att ta bort denna bestämmelse 
möjliggörs det för styckning av de fastigheter som är större 
än 4000m². Den byggnadsarea på 250m² som tillåts i gällande 
detaljplan kräver stora fastigheter för att områdets karaktär ska 
bevaras. 

I norra delen av Sibble fnns det även möjlighet att bilda 2-3 nya 
fastigheter norr om gällande detaljplan i lämpligt läge. Området 
är inte detaljplanelagt idag och behöver då detaljplaneläggas för 
att kunna medge ny bebyggelse. Antalet lämpliga nya fastigheter 
kommer prövas och utredas mer i detaljplaneskedet. 

Sibblevägen 

Annelötsvägen 

Sibble 

Väg 569 

Möjliga förtätningar i Sibble, markerat med lila 
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Eldtomta 

I Eldtomta är förtätningsmöjligheterna väldigt begränsade, eftersom 
största delen av Eldtomta strand ligger mindre än 3 meter över 
Östersjöns medelvattennivå, och inom den gränsen ska ingen ny 
bebyggelse planläggas enligt klimatstrategin. Området begränsas 
även av strandskydd och naturklassad jordbruksmark. 

Möjlighet fnns till att cirka 5-6 nya fastigheter förläggs på 
jordbruksmark vid Eldtomta handel. De befntliga fastigheterna har 
en tomtstorlek på mellan 1500m²-3500m². De nya fastigherna bör få 
en minsta tomtstorlek på cirka 1500-2000m². Antalet lämpliga nya 
fastigheter kommer prövas och utredas mer i detaljplaneskedet. 

Eldtomta handel 

Eldtomta strand 

Väg 569 

Möjliga förtätningar i Eldtomta, markerat med lila 

Landskapsbild 
Bebyggelsen blir tätare i östra Kagghamra och Sibble jämfört med 
idag. Viss förändring av landskapsbilden vid Eldtomta med de nya 
fastigheterna på befntlig jordbruksmark. 

Strandskydd 
Delar av områdena ligger inom strandskyddat område och är av 
intresse för naturskyddet och djurlivet vilket måste beaktas vid 
eventuellt upprättande av nya detaljplaner. Vid framtagande av 
ny detaljplan återinförs strandskyddet och ett upphävande måste 
kunna motiveras utifrån de särskilda skälen. 

Trafik och vägar 
Kommunen föreslår att vägarna fortsatt ska skötas av de olika 
samfälligheterna med enskilt huvudmannaskap. Detta för att hålla 
nere kostnaderna för de boende i områdena. Kommunen bedömer 
att vägnätet klarar en begränsad förtätning. 

Följande förslag rör vägföreningarna och inget som kommunen 
ansvarar över. Mötesplatser bör anläggas där siktförhållanden är 
dåliga samt där vägarna är trånga (mindre än 5 meter bred väg). 
Detta kan eventuellt kräva en omprövning av anläggningsbeslutet 
hos Lantmäteriet. Infarter från huvudvägen till bostadsområdena 
bör göras mer tydliga och det bör rensas upp bland träd och 
buskage. I det fortsatta planarbetet ses de befntliga vägområdena 
över. 

Angöringen till de olika områdena sker via Trafkverkets vägar. 
Diskussioner med Trafkverket kommer att ske under det fortsatta 
planarbetet. 
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Kollektivtrafik
Kommunen är positiv till en ökad turtäthet till Grödingeområdet, 
eftersom detta kommer att bidra till att fl er väljer att resa kollektivt. 
Fortsatta diskussioner kommer att föras med SL.

Dagvatten
Dagvatten ska tas om hand lokalt (LOD) enligt kommunens 
dagvattenstrategi. Diken och lutningen på vägarna bör ses över så att 
dikena klarar avrinningen från vägarna. 

VA-Utbyggnad
Gemensamhetsanläggning

En gemensamhetsanläggning ska tillgodose ändamål av 
stadigvarande betydelse för de fastigheter som har andelar i 
anläggningen. Gemensamhetsanläggningen ska vara av väsentlig 
betydelse för de fastigheter som ska vara med. De ekonomiska 
fördelarna, eller andra fördelar, av anläggningen ska överväga de 
kostnader och andra olägenheter som anläggningen medför. 

Förvaltning av samfälligheter

En samfällighetsförening kan bildas för att förvalta samfälligheter, 
exempelvis gemensamhetsanläggningar. Ägarna av de fastigheter 
som har andel i en samfällighet är automatiskt medlemmar 
i samfällighetsföreningen. En samfällighetsförening är en 
juridisk person som har ett organisationsnummer. Den kan 
förvärva rättigheter och skyldigheter samt träffa avtal och ingå 
andra rättshandlingar, se lagen (1973:1150) om förvaltning av 
samfälligheter. Vad samfällighetsföreningen förvaltar framgår 
av dess stadgar som normalt hänvisar till det anläggningsbeslut 
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som lantmäterimyndigheten fattat. En samfällighetsförening 
har en utsedd styrelse som sköter den löpande förvaltningen. 
Om en samfällighetsförening inte bildas sköts förvaltningen av 
gemensamhetsanläggningen genom så kallad delägarförvaltning. 
Detta innebär att samtliga delägare måste vara delaktiga och överens 
gällande samtliga beslut.

Rödlinje – Endast spillvatten
Orangelinje – Vatten och spillvatten

Blålinje –  Vatten 
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Motivering till enskilt huvudmannaskap
Enskilt huvudmannaskap innebär att det är de boende som bekostar 
och ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll av allmänna platser. 
Kommunalt huvudmannaskap innebär att det är kommunen som 
ansvarar för utbyggnad och drift och underhåll av allmänna platser.  
Kommunen kan då ta ut gatukostnader av de boende i samband med 
utbyggnad av vägar. 

Konsekvenserna vid kommunalt eller enskilt huvudmannaskap 
skiljer sig åt både ekonomiskt och praktiskt. Målet är dock alltid att 
skapa hållbara och väl fungerande lösningar.

Enligt 4 kap 7§ Plan- och bygglagen ska kommunen vara huvudman 
för allmänna platser. Kommunen får dock om det fi nns särskilda skäl 
för det, i detaljplanen bestämma att kommunen inte ska vara huvud-
man för en eller fl era allmänna platser.

Vägar

•  Områdenas befi ntliga karaktär bevaras.

•  I områdena fi nns idag fungerande vägföreningar. Genom 
vägföreningen har de boende stor möjlighet att påverka 
väghållningen i sin närmiljö. 

•  Vägarna i områdena är idag enskilda och föreslås fortsätta vara 
det. 

Nästa steg
I Kagghamra kan det bli aktuellt med 1-2 nya detaljplaner som 
ersätter två befi ntliga detaljplaner. I Dalsta 1 ny detaljplan. De två 
detaljplaneprocessen kan ske parallellt.

I Sibble är det aktuellt med ett tillägg till detaljplanen där 
bestämmelsen för begränsning av antalet tomter inom varje 
kvarter stryks. Detta görs genom ett tillägg till befi ntlig detaljplan 
och hanteras med ett enkelt planförfarande. 

Vid Eldtomta handel kan det bli aktuellt med en ny detaljplan för 
att kunna möjligöra nya fastigheter. 

Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp sker efter att 
detaljplanerna vunnit laga kraft. Utbyggnad av ledningen från 
Vårsta beräknas börja under 2014. Färdigt utbyggt vatten- och 
avlopp i  Kagghamra, Sibble och Eldtomta beräknas till 2016.
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Förutsättningar

Plangräns

Kraftledning

Fornlämningar

Naturvärdesområden klass 1

Naturvärdesområden klass 1

Riksintresse för kulturmiljövård

3,0m över Östersjöns medelvattennivå

Strandskydd 



 

Jordartskarta

Plangräns

Berg i dagen

Glacial lera

Gyttja, torv, kärr, mosse

Isälvssediment

Morän, sandig

Postglacial grovsilt

Postglacial lera

Postglacialt Sand o Grus

Svallsediment sand

Svämsediment

Sankmark normal



 

Föreslagen markanvändning

Plangräns

Kraftledning

Fornlämningar

Naturvärdesområden klass 1

Naturvärdesområden klass 1

Riksintresse för kulturmiljövård

3,0m över Östersjöns medelvattenniv

Strandskydd 

Möjlig förtätning
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