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Botkyrka kommun
Yttrande: Översiktsplanen

Sid. l (2)

Grödinge den 6 mars 2014

Grödingerådets samrådsyttrande: Bo Sigerlöv.
Rättelse att ändra: sidan 126 (text) och sidan 127 (karta)
Sid. 126:
Miljökvalitetsnormer (rubrik)
Vatten (underrubrik)
Ur texten: "Samtliga grundvattenförekomster hade däremot god kemisk oclz kvantitativ
status vid klassningen år 2009."
2009 års status och klassning är inaktuell.
Botkyrka kommuns viktigaste grundvattentäkt Tullinge vattentäkt. Grundvattentäkten är även
reservvattentäkt för Huddinge- Karolinska Universitetssjukhus. Grundvattentäkten är starkt
förorenad med höga halter av PFOS som härrör från släckningsmedel från F18 f.d. flygflottilj.
(PFOS är i princip oförstörbart för alla kända abiotiska och biotiska processer)
2012 års aktuella utredningsanalys och status: Utläckage av PFOS ifrån f.d. F18 Nuläge
och möjliga åtgärder 56 sidor av Andreas Woldegiorgis, Tekn. Dr./Civ.Ing. (konsultföretag
WSP) daterad 2012.02.23.
Uppföljningsrapporten daterad 2012.05.31 PFOS Tullinge grundvattentäkt - Nulägesanalys
Slutrapport 95 sidor av A. Woldegiorgis.
stutrapporten avhandlar Grundvattenprovtagningar kring Tullinge vattentäkt och visar
mycket höga värden PFOS & PFOA. På fyra platser har uppmätts: Tabell sid.58 (ng/l) 243,
272, 346, 115. Tabell sid. 59 Huvudbrandövnigsplats 114030 PFOS & PFOA (ng/l).
Denna slutrapport är ej redovisad av Botkyrka kommun i öppna handlingar.
Kommentar:
Enligt nya BU-direktiv (se bilaga) från 2012-01-31 för högsta tillåtna ytvattenvärde värden för
PFOS, för implementeringen av EUs Vattendirektiv (god kemisk och ekologisk status av EUs
alla ytvatten till år 2021 ). 0,65 ng/l. En skärpning av gränsvärden. (med en
övergångsperiod).
Grödingerådet anser att skadan är så allvarlig och vittomfattande att det kommer att ta
mycket lång tid att återställa, Tullinge vattentäkt påverkar Botkyrka kommuns
vattenresurs och beredskapsläge samt Huddinge sjukhus reservvatten.
WSPs två utredningar ligger tidsmässigt inom översiktsplanens fastställande och skall
således ändras och redovisas i den slutgiltiga översiktsplanen.
Det allvarliga är omfattningen och återställningstiden!
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Gällande sidan 127 skall kartan markeras om: inom Tullinge och Rikstens
vattenskyddsområde (grön markering) är inte God ekologisk status!

Sid. 2 (2)

Den streckade området Tullinge, Riksten och Pålamalm är inte God kvantitativ status
grundvatten. Grundvattentäktens sydöstra del betjänar Haninge kommun.
Beträffande Haninges vattentäkt (Pålamalm) är belägen till största delen i Botkyrka och
bör redovisas som ett mellankommunalt intresse på sidan 122 och i kartan sidan 123.
Gällande Strandskyddet sidan 76 samt kartan sidan 77.
Länsstyrelsen har publicerat; 2013-12-11, nya utvidgade strandskyddet (300 meter).
Förslaget med tydliga kartor gällande Botkyrka kommun finns tillgängliga.
Länsstyrelsen och Botkyrka kommun har godkänt rorslaget som kommer att fastställas
efter den 8 apri12014. Berörda markägare bar fram till den 8 april att lämna
synpunkter till Länsstyrelsen.
Med Botkyrkas kännedom och tillgång av kartmaterialet bör det redovisas i
översiktsplanen som rorslag.
Cykelstråk och cykelvägar sidan 65.
Kartbilden visar befintliga cykelstråk, cykelvägar och platser där cykelnätet ska
iörbättras inom kort. Pilarna visar var vi ser att det på längre sikt finns behov av bättre
regionala cykelforbindelser.
Kartan har en felaktig sträckning som bör rättas till (iör kort).
Huvudcykelstråket på cykelbana som är rödmarkerad från Vårsta C. utefter väg 225.
Enligt kartan slutar cykelstråket vid Sjövretens gård. Den verkliga sträckan slutar vid
Smällan i höjd med länsväg 569 (vägen mot Skanssundet). Således skall den
rödmarkerade delen rörlängas l kilometer.
Gällande Huvudcykelstråk i blandtrafik (blå markerad) från V årsta till
södertäljegränsen samt från Smällan till Dalsta gård utefter väg 225 och över
Kagghamra tomtområde, vidare väg 569 till Smällan (en ringlinje).
G rödingerådet yrkar på att nämnda stråk tas bort från översiktsplanen då str äckan är
en dödslåila iör cyklister då dessa som oskyddade trafikanter inte är separerade från
övrig trafik.
Väg 225 är en av landets 55 farligaste vägar enligt Svevias kartläggning
(pressmeddelande 2011-09-26).
Väg 225 saknar vägrenar och är undermålig, smal och kurvig med djupa dikesslänter.
T rafikbelastningen är anmärkningsvärd hög med ett stort antal tunga fordon
(långtradare) enligt mätning år 2005 på väg 225 (1800 m öster Vårsta), 7 810 bilar per
dygn varav 660 tunga fordon. Tills dags datum har trafiken ökat väsentligt.
Det är ej försvarbart att utse ett cykelstråk där varje fordon måste väja för cyklister.
Fartvinden från långtradarna är tillräckligt iör en cyklist, att i bästa fall hamna i diket.
Rekommendationen är att oskyddade trafikanter skall separeras från övrig trafik då
hastigheten överstiger 50 km/tim. Väg 225 är hastigheten 70/km, den fiktiva hastigheten
är oftast högre. Trafikverket som är väghållare bar en låg prioritet iör en separerad
cykelväg vilket gör att kartbilden blir en falsk iörespegling.
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För Grödingerådet: Bo Sigerlöv bo.sigerlov@telia.com.
Bilaga: EUs Vattendirektiv PFOS. Svevias kartläggning 55 farligaste vägar (2 sid).

Nytt sedan 2012-01-31
EUROPEAN COMMISSION

Brussels, 31.1.201 2
COM(2011) 8i6 final

2011/0429 (CODl

l'roposal for a

DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

amending Oirectives 2000160/EC and 20081105/~:C as rcgards priority substanccs in the
field of water policy

(Text witn EEA rele vance)

{SEC(201 1) 1546 final }
{SEC(20 11} 1547 final}

Av EU-kommissionen föreslaget ytvattengränsvärde för PFOS, för implementeringen
av EUs Vattendirektiv (god kemisk och ekologisk status av EUs alla ytvatten till 2021 );

0,65 ng/l
(samt O, 13 ng/Il kustnära havsvatten)
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SVEVIJ~

Pressmeddelande 2011-09-26

Här är 55 av Sveriges farligaste vägar
Region/län

l Väg

Skåne

108

Skåne

9

Skåne
Skåne

l Delsträcka

Region/län

l Väg

V17-Röstånga

Södermanland

Ystad-Simrishamn

Västmanland/Uppsala

67/72

Sala-Uppsala

104

saxtorp-Gårdstånga

UppsalaNästmanland

70

Enköping-Sala

107

Bjuv-Ängelholm

Uppsala

55

örsundsbro-Kvarnbosund

Skåne

23

Höör-Hässleholm

Stockholms län

E18

Kapellskär-iv 1030

Skåne

16

Lund-Dalby

Stockholms län

76

Norrtälje-länsgräns

Halland

41

Västra Derorne - N/0 län

Stockholms län

77

Halland

117

Genevad - Halmstad

Stockholms län

269

tpl Bro-lv 263

Halland

940

Kungsbacka-Gottskär

Stockholms län

257

Lv 549-lv 542

Stockholms län

225

Hela sträckan

V Götaland

E6/20 Norrleden, Göteborg

55

l Delsträcka
Strängnäs-Hjulsta

Rimbo-Gottröra

V Götaland

45

Göteborg-Trollhättan

Stockholms län

226

Hela sträckan

V Götaland

190

Lärjemotet- Olofstorp

Stockholms län

509

E20-Järna

V Götaland

E6

Pålen-Lugnet, Skee-Ejgst

Stockholms län

259

Gladö Kvarn-Masmo

V Götaland

E20

Alingsås -Vara

Dalarna

50

Grängesberg-Gräsberg

V Götaland

40

Då liebo-Hester

Dalarna

66

Gräns UNV Iän-Ludvika

V Götaland

41

Gräns V Götalands Iän-Borås

Dalarna

70

Borlänge-Mora

V Götaland

44

Grästorp-Götene

Gävleborg

E4

Kongberget -Gnarp/Biingsjö

V Götaland

E20

Skara-Örebro

Gävleborg

83

Sibo-Vallsta

V Götaland

49

Skövde-Tibro

Jämtland

E14

Sundsvaii-Stöde

V Götaland

160

Stenungsund-Rotvik

Västernorrland

E14

Sundsvaii-Stöde

Värmland

E18

Björkäs-Karistad

Västemorrland

E4

Ullånger-Docksta

Värmland

45

Vid Sunne

Västernorrland

E4

Njurunda-Sundsvall

Värmland

45

Vid Torsby

Västerbotten

E12

Umeå-Brännland, Brattby-Vännäs

Värmland

62

Forshaga-Munkfors

Västerbotten

372

Skellefteå-Skellefteå hamn

Värmland

63

Karlstad-Mol kom

Norrbotten

E4

Boviken-Rosvik

Örebro

51

Kvarntorp-Örebro

Norrbotten

97

Sunderbyn-Boden

Örebro

50

Lindesberg-länsgräns Dalarna
Vägavsnitten är inte rangordnade. Urvalet utgår från Trafikverkets regionindelning

:via
rmationsavdelningen
4018
04 SOLNA
~fon 08-404 1O 00
-öksadress: Hemvärnsgatan 15

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi år fokuserade på att bygga och sKöta om Sveriges vågar
och infrastruktur. Våra 2 800 medarbetare finns på 130 platser i hela Sverige och vi omsätter 7,9
miljarder kronor. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar. flygplatser.
hamnar. järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu , dygnet
runt, från norr till söder, för att sopa, ploga och sköta om landets vägar, gator. parker och torg. Vill du
följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se
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SVEVIJ~

Pressmeddelande 2011-09-26

venges 55 tarligas e
vagar art agda
l nästa nummer av tidningen På Väg* publiceras en unik sammanställning över
55 av Sveriges farligaste vägar. På dessa vägar dör hundratals människor varje år.

På Väg har bett Trafikverkets regionala och centrala trafiksäkerhetsexperter lista vilka de
farligaste vägarna är i respektive region. De farliga vägarna finns i hela landet, från Ystad
i söder till Boden i norr. Elva av de farligaste vägarna finns i Västra Götalandsregionen,
nio i Stockholms län, sex i Skåne och fem i Värmlands län.
Som den allra farligaste räknas enligt Trafikverket E20 genom Västergötland, som är en
huvudpulsåder för tunga transporter mellan stockholmsområdet och västkusten. Bara på
sträckan mellan Alingsås och Örebro har 14 personer dött och 50 skadats svårt de
senaste åren.
Gemensamt för de vägarna är att de inte är mötesfria. Om de byggdes om till mötesfria
genom mitträcken mellan körbanorna- 2+1 -vägar eller motorvägar- skulle olycksrisken
minska till en bråkdel och många av människoliv skulle kunna räddas.
Erik Lundman, chef för affärsutveckling på Svevia:
- Det är olyckligt att regeringen nu drar ner på anslagen till trafiksäkerhetsinvesteringar till
förmån för andra stora infrastruktursatsningar. Sett under en tioårsperiod skulle uppemot
tusen människor slippa skadas eller dö om dessa 55 farliga vägar gjordes mötesfria.
Dessutom skulle det skapa arbetstillfällen för tusentals vägarbetare under många år,
vilket också är viktigt med tanke på att konjunkturen ser ut att vika. Det borde finnas
utrymme i budgeten för både och.
Se hela listan med farliga vägar nedan.
*Tidningen På Väg, som ges ut av Svevia sex gånger per år, är en branschtidning inom
infrastruktur.
För ytterligre information kontakta:
Mikael Bergling, redaktör På väg, tel. 08-652 31 61 , 0705-58 51 58
Erik Lundman, chef för affärsutveckling på Svevia, te l 08-404 1O 45

SveVIa
Informationsavdelningen
Box 4018
171 04 SOLNA
Telefon 08-404 10 00
Besöksadress: Hemvärnsgatan 15

Svevia ar företaget som valt en egen väg. Vi ar fokuserade pa att bygga och skota om Svenges vagar
och infrastruktur. Våra 2 800 medarbetare finns på 130 platser i hela Sverige och vi omsätter 7.9
miljarder kronor. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser
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hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet
runt, från norr till söder, för att sopa, ploga och sköta om landets vägar, gator, parker och torg. Vill du
följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se

$Hyresgästföreningen

Ankom till Botkyrka kommun
Kommunledningsförvaltningen

2014 -03- 1o
l,(_gd.2o( ~r C,~

Dnr. ......... f.: ................. ~.... 1 .... .

Botkyrka kommun
Kommunförvaltningen
2014 03 10

Vi har fått möjlighet och nöjet att se och läsa om
förslaget till ny översiktsplan för Botkyrka kommun.
Vi är glada att vi får vara med och tycka till i frågan
Det är ju ett ganska långt tidsperspektiv det spänner
över.
Det gäller ju inte bara för dagens innevånare utan även för
morgondagens boende.
Förslaget är som vi ser det en riktig godbit som man
egentligen inte kan se sig nöjd med innan det blir av.
Vi hoppas att kommunens innevånaue blir riktigt nöjda
med det som man kommer att åstadkommna.
Vi tror att företag precis som institutioner kommer
att bli nöjda med vad som åstadkoms.
Alltså ja till en ny översiktsplan.

Hyresgästföreningen i
BotkyrkaSalem

AJ ~.J

'l!rv~Sc~tet~tJ
Ragnar Sandberg
e.u. remissansvarig.
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Ankom till Botkyrka kommun
Kommunledningsförvaltningen

2014-01-22

20; -01- z7
\U. ~~ - ?ot

SVENSKA
TURISTFÖRENINGEN

stockhol m

Dnr........ .............. :......_......... .

Botkyrka kommun
Kommunledningsförvaltningen
147 85 TUMBA

Botkyrka översiktsplan- Gröna skrivningar måste få mer substans!
STF Stockholm lämnar följande synpunkter på översiktsplanen för Botkyrka kommun. Vi har
även lämnat in synpunkter i tidigare skeden.
Botkyrka har fram till nyligen varit en av de bättre kommunerna i stockholmsområdet att få
tilllångsiktigt skydd av viktiga natur- och grönområden. Bl.a. har ni bildat naturreservat kring
Lida och Brosjöarna. I översiktsplanen finns många positiva skrivningar kring de tätortsnära
grönområdena och att försöka undvika exploatering i dessa. Så långt mycket välkommet!
För att visa att ni verkligen menar allvar med era gröna skrivningar så anser vi att Botkyrka
nu ska konkretisera det hela i översiktsplanen genom att markera de grönområden som ni har
för avsikt att inom planperioden skydda som naturreservat, så att de kan få en fortsatt positiv
utveckling. Botkyrka riskerar annars att hamna på efterkälken i skyddet av tätortsnära natur.
STF Stockholm förväntar att grönområdena mellan Hågelbyleden och Tullingesjön och
mellan Hågelby och E4/E20, som planen har som "grönt aktivitetsrum," ska skyddas och
utvecklas som naturreservat. En större ekodukt behövs även över Hågelbyleden. Detta kan
till viss del kompensera för den av oss oönskade exploateringen i Hågelby (som vi anser går
emot era åtaganden i regionplanen RUFS, som anger området som en grön kil).
Ett annat viktigt "grönt aktivitetsrum" är området mellan storvreten och Tullinge ner mot
Lida. Att långsiktigt säkra skogsområdet med alla motionsspår och orienteringsmarker från
exploatering är mycket viktigt för rekreation och friluftsliv. Att åtminstone det natursköna
området runt dammarna, och kommunens marker inom området ska pekas ut som kommande
naturreservat inom planperioden måste framgå av översiktsplanen.
I Riksten anser vi att Botkyrka ska ta över ägandet av den västliga oexploaterade delen av
fältet från Riksten Friluftsstad AB, och då i nästa steg byta marken med Delaval International
AB, som då kan avstå mark norr om järnvägen till nytt naturreservat (eller utökat Lida NR).
Den tänkta nya vägen från Rikstens friluftsstad förbi Brantbrink (Förbifart Tullinge) måste
där den korsar sandheden vid Brantbrink bli nergrävd på en sträcka av minst 400 meter, så
att motionsspåren m.m. påverkas så lite som möjligt. Detta måste framgå av text och kartor.
Lida önskas få kvarstå med en karaktär av en friluftsgård, och önskas inte bli ett större
konferenscenter.
För STF Stockholm

ar Eriksson
s relsen/omvärldsbevakning

!ng-Britt Källman
ordförande

Kopia till: SNF, Friluftsfrämjandet
Nätverket Ny Grön Våg

STF Stockholm lokalavdelning, Själagårdsgatan 13, Itr, 111 31 Stockholm

stockholmskretsen@stfturist.se
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Kommuner och landsting
Nynäshamn kommun
Stockholm läns landsting
Södertälje kommun
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1 (3)
Landstingsstyrelsen
Tillväxt- och regionplaneringsutskottet

FÖRSLAG TILL YTTRANDE
2014-03-04

LS 1401-0054

Botkyrka kommun
147 85 Tumba

Yttrande över utställning av Botkyrkas översiktsplan
Inledning
Landstinget är övervägande positivt till Botkyrkas förslag till ny
översiktsplan. Förslaget ligger väl i linje med planeringsmål och åtaganden i
den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2010.
Avsnitten Hemma i Storstaden och Utrymme för kreativitet redovisar nya
och intressanta perspektiv på samhällsplanering.
Yttrandet baseras på ett samlat regionalt utvecklingsperspektiv utifrån
landstingets roll som regionplaneorgan samt som ansvarigt för
kollektivtrafiken i länet och landstingets övergripande trafikpolitik.
Trafikförvaltningen lämnar därför inte något eget yttrande över
utställningsförslaget.
Översiktsplanens struktur och övergripande inriktning
Botkyrkas nya översiktsplan har målbild år 2040 och bygger på
grundläggande principer om mänskliga rättigheter och hållbar utveckling.
Planen tar avstamp i RUFS 2010 och såväl struktur som innehåll har ett
tydligt regionalt fokus, något som utskottet ser mycket positivt på. Då
planen inte uttryckligen beskriver sin roll i ett storregionalt perspektiv får
RUFS 2010 också fungera som länk till den storregionala och nationella
planeringen.
Genom de fem planeringsstrategierna Leva klimatsmart, Plats att växa,
Hemma i storstaden, Nära till storstadsnatur och Utrymme för kreativitet
behandlas olika sakfrågor på ett integrerat och innovativt sätt. Landstinget
ser särskilt positivt på målsättningen att skapa en resurseffektiv
bebyggelsestruktur som är tillgänglig med kollektivtrafik. Detsamma gäller
ambitionen att uppnå hållbar utveckling genom att integrera
socioekonomiska utvecklingsfrågor med fysisk planering ur ett
ekosystemtjänstperspektiv.
Leva klimatsmart
Landstinget stöder kommunens strategi Leva klimatsmart och uppskattar
hur klimatfrågan integreras i den fysiska och strategiska planeringen.
Exempel på åtaganden som presenteras är att bygga i kollektivtrafiknära
lägen, att satsa på cykel och energieffektivitet samt ansvarsfull hantering av
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vattenförsörjning och dagvatten. Områden som riskerar att drabbas av
översvämning, ras eller skred pekas också ut.
Landstingets tidigare synpunkt om att precisera riktlinjer på plankartan
kvarstår. Detta gäller framförallt områden med risk för vattenbrist.
Plats att växa
Översiktsplanen har som utgångspunkt att kommunen kommer att växa i
takt med länet. Planen ger utrymme för 20 000 nya bostäder under 30 år,
vilket motsvarar ett genomsnittligt tillskott på 650 bostäder per år. Detta
stämmer överens med RUFS 2010 och det bostadsuppdrag som
genomfördes år 2012. Landstinget ser med tillfredställelse på att
kommunen tar ansvar för att minska bostadsbristen i regionen.
Planen lyfter på ett nytänkande sätt fram ökad social sammanhållning som
ett motiv till förtätning och framhäver miljonprogramsområdenas
utvecklingspotential i samband med bostadsförsörjning och tyngdpunkter.
Vid förtätningen, som i huvudsak är förlagd till Norra Botkyrka, avser
kommunen att agera i nära samverkan med medborgarna – en process som
landstinget kommer att följa med stort intresse.
Landstinget ställer sig dock fortsatt tveksamt till kommunens förslag att
generellt tillämpa avstegsfall för buller enligt den så kallade
stockholmsmodellen, även om det är positivt att avstegen har preciserats
och förtydligats sedan samrådsförslaget.
Hemma i storstaden
I planen lyfts hemkänslan som en viktig planeringsfaktor att koppla till
infrastruktur och trafikfrågor på både lokal och regional nivå. Detta
förhållnings- och redovisningssätt är både innovativt och tänkvärt. Särskilt
intressant är beskrivningen av hur den fysiska strukturen stödjer
hemkänslan och att kreativt stadsbyggande kan skapa platser för både
väntade och oväntade möten.
Nära till storstadsnatur
Planen redovisar ett genomtänkt förhållningssätt till kommunens
naturvärden och de regionalt utpekade gröna kilarna är väl integrerade i
den strategiska planeringen. Landstinget noterar även att kommunen tagit
tidigare kommentarer i beaktande och att aktivitetsrum och utflyktsrum nu
redovisas i den fysiska planeringen.
Utrymme för kreativitet
I detta avsnitt presenteras många nya och intressanta idéer om hur
kommunen genom strategisk planering och myndighetsansvar kan skapa
utrymme för kreativitet.
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Kommunen har utvecklat beskrivningen av lägen för verksamhetsområden,
vilket kan minska risken för ytterligare utspridd bebyggelse. Landstinget
framhåller dock att utvecklingen bör följas upp noga även fortsättningsvis.
Markanvändningsstrategi
Landstinget noterar att kartmaterialet har förtydligas i utställningsförslaget
vad gäller restriktioner i markanvändningen, exempelvis
vattenskyddsområden och riskområden för markstabilitet. I
samrådsredogörelsen anger kommunen också att mer detaljerade
redovisningar för Botkyrkas olika delar kommer att konkretiseras i
efterföljande planering.
Landstinget har tidigare understrukit betydelsen av att koncentrera
nybebyggelse till kollektivtrafiknära lägen och minska spridd bebyggelse på
landsbygden. I utställningsförslaget förtydligar kommunen att man avser
vara fortsatt restriktiv till nya bostäder på landsbygden och styra byggandet
längs huvudvägarna och till stråk med kollektivtrafik, vilket också är en
förutsättning för samlad VA-utbyggnad.
Synpunkter på olika delområden
Landstinget anser att markutrymme bör reserveras för en framtida
utbyggnad av befintlig bussdepå i Eriksberg, alternativt ny depå i annat
läge.
Landstinget anser även att Natur- och sjönära boende i östra Vårsta bör
ges en sådan omfattning att underlag skapas för ny busslinje, det vill säga
minst 600 bostäder. Kommunen klargör i samrådsredogörelsen att
utformningen av området är en fråga för efterföljande planering men att
även utbyggd kommunal service kräver liknande underlag och alltså pekar i
samma riktning som synpunkten om busstrafik.
Sibble och Kagghamra ligger utanför det som i RUFS 2010 beskrivs som
regional stadsbygd och förslaget att förtäta dessa områden skapar svaga
förutsättningar för ett hållbart resande. De delar av Sibble och Kaggharma
som ligger längst bort från hållplatserna på väg 569 och 225 bör därför
undantas från att förtätas. Eftersom linje 783 har högre turtäthet än linje
727 kan ett något längre avstånd till busstrafiken accepteras i Kagghamra.
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södertälje kommun

sa mm anträdesprotokoll

2014-02-25

stadsbyggnadsnämnden

§ 32
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Yttrande över Botkyrka kommuns översiktsplanutställningsversionen

Anfo~~~~:~~~~rl;a~~~:nun

Dnr SBN 2014-01051

Sammanfattning av ärendet

Botkyrka kommun har sin kommande översiktsplan ute på utställning, det sista
steget i PBL-processen inför ett antagande.
Samarbetet mellan Botkyrka kommun och Södertälje kommun är av stor vikt för
bägge kommunerna. Södertälje delar Botkyrka kommuns uppfattning att man
inte ska stimulera ökade godstransporter på väg 225.
Södertälje kommun vill slutligen poängtera vikten av fortsatt nära samarbete i
olika kommunövergripande frågor. Det kan exempelvis gälla gemensamma
frågor som vatten, både Mälaren och Östersjön.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2014-02-1 O
Botkyrkas översiktsplan, utställningsversionen:
http://www.botkyrka.se/boochbygga/oversiktsplan/oversiktsplan

stadsbyggnadsnämndens beslut

Samhällbyggnadskontorets förslag till yttrande över Botkyrka kommuns
översiktsplan godkänns.

Beslutet expedieras till:
Botkyrka kommun
Akten
Handläggaren

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

12014-03-04
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södertälje
kommun

l (2)

2014-02-10

Tjänsteskrivelse
Kontor

Handläggare

Bengt Andersson

SBK

08-52303104
Bengt.andersson@sodertatje.se

stadsbyggnadsnämnden

Yttrande över Botkyrka kommuns Översiktsplan utställningsversionen
Dnr SBN 2014-01051

Sammanfattning av ärendet

Botkyrka kommun har sin kommande översiktsplan ute på utställning, det sista steget i
PBL-processen inför ett antagande. Samarbetet mellan Botkyrka kommun och Södertälje
kommun är av stor vikt för bägge kommunerna. Södertälje delar Botkyrka kommuns
uppfattning att man inte ska stimulera ökade godstransporter på väg 225. Vi vill slutligen
poängtera vikten av fortsatt nära samarbete i olika kommunövergripande frågor. Det kan
exempelvis gälla gemensamma frågor som vatten, både Mälaren och Östersjön.
Beslutsunderlag

Botkyrkas översiktsplan, utställningsversionen
http://www.botkyrka.se/boochbygga/oversiktsplan/oversiktsplan
Ärendet

Botkyrka kommun har sin kommande översiktsplan ute på utställning, det sista steget i
PBL-processen inför ett antagande.
Samarbetet mellan Botkyrka kommun och Södertälje kommun är av stor vikt för bägge
kommunerna.
Södertälje delar Botkyrka kommuns uppfattning att man inte ska stimulera ökade
godstransporter på väg 225.

Postadress
151 89 södertälje

Tfn 08-523 010 00
sodertalje.kommun@sodertal1e.se

www. sodertalje .se
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Vi vill slutligen poängtera vikten av fortsatt nära samarbete i olika kommunövergripande
frågor. Det kan exempelvis gälla gemensamma frågor som vatten, både Mälaren och
Östersjön.
Samhällbyggnadskontorets förslag till stadsbyggnadsnämnden

Samhällbyggnadskontorets förslag till stadsbyggnadsnämnden är att godkänna kontorets
förslag till yttrande över
-at:n kommuns översiktsplan.
B o t ).y rr/:~

__,__,_,eth Hagström
Samhällsbyggnadsdirektör

Beslutet expedieras till: Akten, Bengt Andersson SBK
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Näringsliv
Företagarna Botkyrka-Salem

23/54

Från:
Till:
Ärende:
Datum:
Bilagor:

Anders Eriksson
Översiktsplan
Remissyttrande Botkyrkas nya översiktsplan
den 10 mars 2014 11:02:07
Remissyttrande_Botkyrka Översiktsplan.pdf

Hej,
Bekräftar att vi tagit del av Botkyrka nya översiktsplan.
Då vi inte funnit några större förändringar från föregående översiktsplan har vi 2014-03-10 varit
i telefonkontakt med planeringschef Lars Olsson och fått detta bekräftat.
De allmänna synpunkter vi framfört i vårt remissyttrande 2013-06-28 gällande föregående
översiktsplan kvarstår, bifogas.
Vänliga hälsningar
Styrelsen Företagarna Botkyrka-Salem
genom
_______________________________________________
Anders Eriksson
Företagarna Botkyrka-Salem
Hans Stahles väg 7
147 41 Tumba
Tel: 08-400 159 10
Mobil: 070-744 04 91
e-post: anders@bfc.se
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Företagarna Botkyrka-Salem vill härmed lämna följande remissyttrande gällande
-

Botkyrkas översiktsplan – Samrådsförslag mars 2013

-

Analys av miljöaspekter och inledande miljöbedömning – Samrådshandling 2013-02-12.

Allmänt vill vi framhålla att översiktsplanen är en väl sammanställd, kommunikativ och illustrativ plan
innehållande stora möjligheter och utmaningar men också behäftad med stora risker och hot bl.a. beroende
på stor påverkansgrad av beslut som ligger utanför Botkyrka kommuns mandat och kontroll såsom många
infrastrukturella projekt.
Vi vill poängtera särskilt följande:
-

Det borde i planen finnas en beskrivning på de viktigaste förändringarna från den tidigare
översiktsplanen för Botkyrka som aktualitetsförklarades 2006 för kontinuitetens skull.

-

Mycket viktigt för ett hållbart företagande är att infrastrukturen utvecklas så att företagen inte
hämmas in sin utveckling.

-

Att det finns tillräckligt med tomter för exploatering för nya företag och företag som vill expandera.
Detta gäller även kommunens beredskap, att genom väl fungerande tvärsektoriella arbetsprocesser,
svara upp med korta handläggningstider för att fatta nödvändiga beslut kring bygglov,
tillståndsgivning etc. Tidsaspekten är vid inkommande etableringsförfrågningar till kommunen oftast
helt avgörande för om etableringen kommer att ske i Botkyrka eller om vi går miste om den till
förmån för någon annan kommun.

-

Vi måste möjliggöra för de som bor och/eller driver företag i glesbygden att kunna vara
klimatsmarta. Utökat antal bussturer samt fler infartsparkeringar på olika håll i kommunen.

-

All planering görs med största möjliga miljöhänsyn.

-

Att en mer omfattande riskanalys med konsekvensbeskrivningar tas fram för olika scenarios
framförallt orsakat av beslut som ligger utanför Botkyrka kommuns mandat och kontroll såsom
många infrastrukturella projekt.

Vänliga hälsningar
Företagarna Botkyrka-Salem
Styrelsen
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Privatpersoner
Anders Eriksson
Folke Eriksson
Inger och Per Savås
Ingrid Söderlund
Mikael Forsberg
Tommy Johansson
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Från: Anders Eriksson <anders@bfc.se>
Skickat:
den 10 mars 2014 11:08
Till: Översiktsplan
Ämne: Remissyttrande Botkyrkas nya översiktsplan
Hej,
Som deltagare i Botkyrka Näringslivsforum bekräftar jag att jag tagit del av Botkyrkas nya översiktsplan.
Mina synpunkter sammanfaller med lämnade synpunkter från Företagarna Botkyrka-Salem 2014-03-10.
Vänliga hälsningar
Anders
_____________________________________________________
Anders Eriksson
Företagarna Botkyrka-Salem/BFC AB (Swedish Federation of Business Owners)
Hans Stahles väg 7
SE-147 41 Tumba
Sweden
Phone: +46-8-400 159 10
Mobile: +46-70-744 04 91
Mail: anders@bfc.se
www.foretagarna.se/botkyrka-salem
(Eng.: http://www.foretagarna.se/-In-english-/About-Foretagarna/)
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Botkyrka kommun
147 85 Tumba
Kommentarer avseende Botkyrkas översiktsplan .
Sida 125/97 Väg 225
Ett av Vårsta-bornas främsta önskemål är att den tunga trafiken måste bort från Vårsta centrum. l
översiktsplanen nämns inget alls om att kommunen under de kommande fem åren kommer att agera
för att lösa problemet. Åtgärder i denna fråga måste ingå i planen.
Sida 92. Område 17
Här bör man se över avloppen för ytvattnet som idag förorenar Trollsjön.
Område 18 Fritidshus.
Det är viktigt att invånarna har tillträde till olika strandområden. Plats för fritidshus ser ut att saknas i
planen men skulle till exempel kunna skapas vid Ribacken i Vårsta.
Sida 109. Punkt 18
Varför finns ej utbyggnad av Bremora med ? Ett förslag har tidigare presenterats men förkastats av
de boende i området. Det finns plats för fler bostäder i området och under de kommande fem åren
bör andra alternativ för området utredas. Ett annat område i Vårsta som skulle kunna vara lämpligt
för småhus finns bakom vattentornet med infart därlillmalmsvägen korsar Sörmlandsieden (österut
mot lida ). Vatten och avlopp torde redan vara framdraget till denna punkt.
Sida 117 Punkt 26:1
"Bejakar en utveckling" Till vad ?
Infartsparkering ser inte ut att vara nämnt. Parkeringsmöjligheter speciellt vid stationerna är ett stort
behov speciellt för de invånare som bor i kommunens ytterområden där bussförbindelserna är
mindre goda. Många arbetar i stockhalm eller andra tätorter och måste med bil ta sig till en station.

--

Grödinge 2914,02.24
.

~ \AA~-- -~
Ingenjör
FOLKE ERJKSSON
Videvägen 24
14771 GRÖDINGE

D 08-530 255 36

18.
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Från: Inger Savås <inger@savas.se>
Skickat:
den 10 mars 2014 20:25
Till: Översiktsplan
Ämne: Tullinges utbyggnad
Synpunkter på översiktsplanen
Vi som bor i Tullinge vill inte att våra villatomter ska bli föremål för exploatering och förtätning.
Det blir fallet om planen antas.
Enligt löfte av socialdemokraterna 2010, ska vi inte drabbas av vägavgifter och delning av tomter, det har
vi tagit fasta på.
All redovisning i planen är för luddigt hållen för att vi ska känna oss trygga med att kommunen håller det
man lovat.
Hos oss finns det inget behov av förtätning i befintlig bebyggelse utan vi vill att man tar annan mark i
anspråk. Så att hela Tullinge blir en sammanhållen enhet.
Vi kommer att motsätta oss planer som vi inte känner oss delaktiga av.
Att smyga på oss stadsbebyggelse gör inte att vi litar mer på de som har makt.
Inger o Per Savås
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Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Ingrid Söderlund
Översiktsplan
Synpunkter
den 10 mars 2014 23:06:22

Först många vackra ord om att bevara naturen och jordbruksmarken och
med mycket argument för det. Sedan emotsägelsefullt om att exploatera en
del av marken. När den delen är exploaterad blir det nästa steg med att
exploatera en del av det som då finns kvar o s v?
Det ser så harmlöst ut i texten om att spara nästan allt. Men var slutar det?
Bara att man börjar knapra på det som man säger sig vilja bevara visar på
att viljan att bevara inte är så stor utan att andra intressen går före. Var
istället den klimatsmarta kommun som ni säger att ni vill vara och bevara
naturen och jordbruksmarken! Exploatera där det inte skadar någon natur
eller kulturmiljö! Eller avstå!
På samma sätt vackra ord och vilja att värna kulturmiljön. Men om det
sedan blir aktuellt med ”kreativa stadsbyggande” så ska man acceptera
förändringar om man är modern?
Men vad innebär ”förändringar”? Rivningar? Stora förfulande ändringar
och tillägg? Eller små fina förändringar som smälter väl in i miljön och att
man ändå uppnår målet?
Fina förändringar har nog ingen något emot.
Vad menar ni med ”modern syn på kulturmiljöer? Vi som förespråkar
bevarande menar verkligen inte att allting ska vara helt oförändrat och att
verksamhet ska bedrivas på ett näst intill omöjligt sätt i gamla lokaler!
Däremot menar vi att man ska ta stor hänsyn till kulturmiljön när man gör
förändringen. Avvägningar måste göras för varje enskild situation,
avvägningar som en byggnadsantikvarie/bebyggelseantikvarie ska göra och
gör i dialog med övriga berörda.   
Istället kräver det verkligen kreativitet att hitta utformningar som både blir
varsamt och samtidigt tillfredsställer behov av modernisering som säkert
kan göras, men kanske inte riktigt på det sätten man först tänkt sig.
Se det fina i kulturmiljön och något som ni inte vill förstöra genom
ovarsamhet och att det inte är besvärligt att ta hänsyn till dem! Att
kulturmiljön är något unikt som kommunen kan skryta om just därför att
det är bevarat, vilket är bättre än att kunna skryta om någon stor
exploatering där den unika, fina kulturmiljön gått förlorad för alltid!
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Man känner sig hemma bara när man är i en miljö som är välbekant och
oförändrad sedan länge, som man själv och andra som levt länge där har
minnen av. Om allt förändras snabbt raderas ”hemmet”.
Ni har ingen bebyggelseantikvarie/byggnadsantikvarie vad jag kan förstå.
Sådana personer har kompetensen för att göra lämpliga avvägningar så att
både kulturmiljön och ”det moderna” får sitt. De som arbetar med
byggnadsvård har också specialistkompetens på hur man vårdar gamla hus
på ett sätt som har många fördelar gentemot modernt byggande men som
många inte känner till. Likaså att det faktiskt går att göra saker som
avfärdas av andra. Om ni anställer/anlitar en
byggnadsantikvarie/bebyggelseantikvarie så har ni kompetensen i
kommunen, t e x för att ta fram kulturmiljövårdsprogrammet!
Även i bebyggda områden finns miljöer som är känsliga och som man
måste låta bli att förstöra! Men när alla bostäderna i de bebyggda områdena
är byggda finns det väl inte mer plats att bygga där. Då om inte tidigare
”måste” det byggas i naturen om trycket fortsätter? Kommer det verkligen
att bli trivsamt om vi hela tiden ska ta tillfredsställa ett högt
inflyttningstryck? På sikt kommer ni till en punkt med fortsatt högt
inflyttningstryck men det inte går att bygga mer? Visst är det på ett sätt
smickrande att folk vid flytta till Botkyrka och givetvis ska man vara öppen
för tillskott som princip. Men inte på bekostnad av boendemiljön för både
vi och de nya grannarna! Låt t e x Hamringe få förbli så fint som det är!
Till bostäder knyts ju en hel som också måste byggas. All byggnation är
inte ”utveckling” och Familjeparken är ett stort frångående av alla vackra
ord om skydd av naturen i denna översiktsplan. Inget kan kompensera de
ingrepp som den innebär!
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Botkyrka kommun
Kommunledningsförvaltningen
147 85 Tumba

Grödinge den 7 Mars 2014

SYNPUNKTER ÖVER UTSTÄLLNINGSFÖRSLAGET TILL NYA ÖVERSIKTSPLANEN

Jag heter Mikael Forsberg och är tredje generationen som driver skogs- och lantbruk på
Syrsta Gård, Byrsta 1:7 i G röd inge. Den föreslagna översiktsplanen upplever jag som
genomtänkt och dynamisk. Man lyckas få ihop en mängd olika behov, förväntningar och
aspekter på ett både klokt och kreativt sätt. Inte minst att de olika gröna aspekterna lyfts
fram starkt.
Min synpunkter har med bostadsbyggande att göra och då specifikt ut efter väg 225 i
Grödinge. Med tanke på efterfrågan för nya bostäder från människor som vitl bo på
landsbygden är väldigt stor anser jag att det positivt att man välkomnar ytterligare
bebyggelse längs den sträckningen. Jag förstår i sammanhanget att de föreslagna
avgränsningarna är grovt dragna och man behöver pröva varje enskilt fall. ·
Med utgångspunkt från detta så vill jag föreslå en möjlig byggplats nära väg 225 på Byrsta
1:7 vid Kärrhagen, som dessutom har ytterligare fördelar, då den ligger högre upp och är
mer skyddat från vägbuller etc. Platsen ligger samtidigt i anslutning till befintlig
bebyggelse.
Jag skulle vilja föreslå att den görs möjlig genom att det redan föreslagna stråket längs
väg 225 utökas så att den föreslagna platsen faller innanfor markeringen. Jag har
markerat den vid pilen på den bifogade kartan (bilaga 1). Eftersom jag numera även äger
Byrsta 8:1 finns också goda möjligheter att dra fram en egen anslutningsväg över den
marken direkt till väg 225.
Avslutningsvis ser jag det som viktigt att kommunen, gärna uttalat, uppmuntrar till mer
ekologiskt bostadsbyggande inte minst på landsbygden. Det finns tydliga tecken på "en ny
grön våg" och ett framsyntsätt att möta den efterfrågan är genom ett smart ekologiskt
byggande som harmoniseras med både landskap och kulturmiljö. Där har också ekobyar
en spännande framtid som gärna får uppmuntras och studeras närmare.
Jag ser av flera skäl det som värdefullt att även mindre fastighetsägare och byggherrar får
bygga bostäder. Det skapar mångfald, ökat demokratisk inflytande, en lokal värdefull
förankring samt gynnar det lokala mindre företagandet

Mf~~~ä~älsningar,

y_al("~~ ---Mikael

Forsb~

Byrsta Gård 1, 147 91 Grödinge
mikael.forsberg@yahoo.com, 073-7070678
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Från: Tommy Johansson <tommy.johansson@mbox379.swipnet.se>
Skickat:
den 3 mars 2014 14:40
Till: Översiktsplan
Ämne: Synpunkter
Hej!
Min synpunkt är att vi inte behöver någon sk idehus i Tullinge
Mvh
Tommy
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Statliga myndigheter
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Yttrande
HÖGKVARTERET

Datum

Beteckning

2014-02-13

FM2014-1158:2

Ert tjänsteställe, handläggare

Ert datum

Er beteckning

Carin Wanbo

2014-01-15

4012-583-2014

Vårt tjänsteställe, handläggare

Vårt föregående datum

Vår föregående beteckning

PROD INFRA Camilla Bramer, 08-7889587,
camilla.bramer@mil.se

Sida 1 (1)

14-2004

Utställning Botkyrka ÖP, Botkyrka kommun, Stockholms
län
Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende.
Träff, Lars
C Produktionsledningens Infrastrukturavdelning
Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem.

Sändlista
Länsstyrelsen Stockholms län

stockholm@lansstyrelsen.se

Kopia till
Botkyrka kommun

oversiktsplan@botkyrka.se

(CBR)
Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-post, Internet

Högkvarteret
107 85 Stockholm

Lidingövägen 24

08-788 75 00

08-788 77 78

exp-hkv@mil.se
www.forsvarsmakten.se/hkv
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10mars 2014

Dnr 13SV202
Ert Dnr KS/2013:701
Er ref Heidi Pintamo-Kenttälä

T.f:STOCKHOLM-

vatten tJI~
~

Ledningsnät
Utredning
Bo W estergren
Tel 08-522 122 20
bo.westergren@stockholmvatten. se

REMISSVAR

Till:

Kommunledningsförvaltningen
Botkyrka kommun
147 85 Tumba
E-post: oversiktsplan@botkyrka.se

Ang:

Remissvar på
Utställning- förslag till Botkyrkas nya översiktsplan.
Dnr KS/2013:701

Med anledning av Er skrivelse, daterad 2014-01-08, till Stockholm Vatten med begäran om
synpunkter på "Utställning - förslag till Botkyrkas nya översiktsplan", Ert Dnr
KS/2013:701, kan följande anföras.
Inom Botkyrka kommun ligger Stockholm Vattens vattenverk Norsborg,
huvudvattenledningar som distribuerar dricksvatten från Norsborgs vattenverk till
Stockholm, Huddinge, Botkyrka, Salem, Haninge, Nynäshamn, Tyresö, Nacka, Värmdö,
Lidingö och Ekerö samt till del av Solna.

--

--

-

Bild: Huvudvattenledningar i Botkyrka

Stockholm Vatten AB
106 36 Stockholm

Org nr 556210 -6855 Styrelsens säte Stockholm

Besök Torsgatan 26

stockhol m vatten@stockho l m v att en. se

Tel 08-522 120 00 Fax 08- 522 120 0 2
www. stockho l m vatten. se
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Alla huvudvattenledningar måste utan problem kunna driftas, underhållas, repareras,
renoveras och omläggas. De befintliga tre huvudvattenledningarna (dimension 1400/1200
mm och 2 st 1000 mm) som går mellan Norsborgs vattenverk till Alby och Fittja är av
speciellt intresse. stockholmsregionen växer kraftigt och speciellt i en stor del av ovan
nämnda kommuner kommer Stockholm Vatten på sikt att behöva fårstärka aktuellt
huvudvattennät för att säkra leveransen av dricksvatten. Med fårstärkning avses att
dimensionera upp befintliga huvudvattenledningar eller att anlägga en till fjärde parallell
ny huvudvattenledning mellan Norsborgs vattenverk - Alby - Fittja.

Dagvattenhantering:
Stockholm Vatten är mycket positivt inställd till planerna på dagvattenåtgärder i Fittja och
Alby där bland ett av syftena är att göra det möjligt för nya tekniska lösningar som ska
skydda Östra Mälarens vattenskyddsområde. Om möjligt är det önskvärt att
sedimenteringsanläggningarna dimensioneras för minst 36 timmars uppehållstid inklusive
oljeavskiljning. Där farliga transporter eller oljehantering och motsvarande fårekernmer
bör haveri-/katastrofskydd utföras som även dimensioneras för att klara brand/ släckvatten.
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Bild: Dagvattenåtgärder i Fittja
Stockholm Vatten har dock huvudvattenledningar som nära gränsar till de tre aktuella
fårslagen till detaljplaner (Fittja III, Fittja V och Alby 15:32), se nedan.
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Bild: Områden med huvudvattenledningar i Pittja och Alby
Reparation av läcka på alla dessa huvudvattenledningar måste gå snabbt for undvikande av
leveranssvårigheter respektive att en läcka drar med sig lermassor och skadar sidaliggande
ledningar eller byggnader.
Stockholm Vatten behöver plats på sidan av ledningarna på minst 3m på ena sidan och 5 m
på andra sidan for att utan problem kunna åtgärda/reparera och underhålla huvudvattenledningar, ventilkammare och ventiler. Se ledningsrättsområde.
I forslaget till detaljplaner måste det finnas inlagt ett u-område som möjliggör drift,
underhåll och åtgärdande av befintliga huvudvattenledningar. Möjlighet, utrymme, måste
även finnas till förstärkning, således att dimensionera upp befintliga huvudvattenledningar
eller att anlägga en till fjärde parallell ny huvudvattenledning.
Det bör observeras att huvudvattenledningarna ligger relativt grunt forlagda i marken samt
att de är känsliga for markrörelser (sättningar m.m.) och yttre påverkan, t.ex. via
belastningar/stötar i markplanet eller nedforande av föremål i marken. Inom
ledningsrättsområde (u-område) eller inom andra områden där Stockholm Vattens
huvudvattenledningar är förlagda får det således inte förekomma tung trafik eller
schaktning i mark. Där Stockholm Vatten har markforlagda huvudvattenledningar (uområde, ledningsrättsområde mm) måste även restriktioner finnas avseende
markanvändning, t.ex. vilka typer av växter som får sättas/odlas.
Inom ledningsrättsområde:
Allmänt: Inom Ledningsrättsområde så har i princip Stockholm Vatten många rättigheter
och alla andra skyldigheter. Kortfattat kan sägas att ingen får inom Ledningsrättsområdet
vidta åtgärder som riskerar att skada Stockholm Vattens anläggningar eller försvåra
utövandet av ledningsrätten (d.v.s. bibehålla, underhålla, förnya) . Vad respektive var man
inte får schakta, fylla upp eller bygga m.m. ska vara angivet i ledningsrätten.
Ledningsrätten och ledningsrättsområdet kan erhållas av Göran Thimberg,
goran.thimberg@stockholmvatten.se , 08- 522 121 14.
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Utanför ledningsrättsområde:
Utanför Ledningsrättsområde så gäller skadeståndsrättsliga o.s.v. regler, t.ex.
skadeståndslagen. Stockholm Vatten har ingen juridisk rätt att varken ställa krav eller ange
restriktioner. Vi kan bara förutsätta att gällande lagstiftning och förordningar efterföljs.
Sen är det självklart så att Stockholm Vatten ska ha en stor påverkan på vad som kan ske
utanför ledningsrättsområdet om det finns risk för att ledningarna skadas. I vissa fall kan
det finnas skäl att utöka Ledningsrättsområdet men då måste det vara rimlig omfattning.
Det gäller bland annat för anläggande av en till fjärde huvudvattenledning mellan
Norsborgs vattenverk - Alby - Pittjasundet

Norsborgs vattenverk, Mälaren och Bornsjön:
De föreskrifter och bestämmelser som finns enligt vattenskyddsområde för Östra Mälaren
och vattenskyddsområde för Bomsjön måste följas. För Bomsjöns del gäller även att ingen
tillkommande bebyggelse, förtätning/exploatering eller verksamhet får genomföras inom
tillrinningsområdet.

\l
, n.

'

. . r-::=- •.

.[Jy ..,- ;

Bild: Del av Bomsjöns vattenskyddsområde och tillrinningsområde

Bild: Markanvändning ÖP område 13 Sandstugan

Markanvändningsområdet 13 ser ut att delvis ligga inom tillrinningsområdet till Bomsjön
och inom influensområdet till Bornsjön, se bild nedan.
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Bomsjön omfattas även av bestämmelser enligt några riksintressen och ett naturreservat.
Dessutom har länsstyrelsen lagt ett förslag till område av riksintresse för vattenförsörjning
inklusive influensområde kring detta. Området "Norsborgsverket och Bomsjön"
omfattar Norsborgs vattenverk (verk, intagsledningar och omgivande buffertzon) och
Bomsjön samt ett influensområde enligt bild nedan.
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Bild: Länsstyrelsens förslag till Riksintresse vattenförsörjning
I länsstyrelsens förslag till beslut står det:
"Delinfluensområdet Bomsjön följer Östra Mälarens vattenskyddsområde i norr. I övrigt
sammanfaller det i huvudsak med Bomsjöns tillrinningsområde. I områdets sydöstra del
har influensområdet en större utbredning än tillrinningsområdet för Bomsjön på grund av
ett grundvatteninflöde i isälvsavlagringen med grundvattenmagasinet S :t Botvid med
utflöde vid Bomsjöns strand, se "Dricksvattenförekomster i Stockholms län Prioriteringar för ett långsiktigt skydd" (Kommunförbundet i Stockholms Län,
Länsstyrelsen Stockholm ochRegionplane-och trafikkontoret 2009)".
I länsstyrelsens förslag till beslut står det vidare:
"En fråga som många kommuner framfört är hur riksintressena för vattenförsörjning,
inklusive influensområdena, ska hanteras i planeringssammanhang och vid prövning och
tillsyn av olika verksamheter mm. Länsstyrelsen anser att det är en väsentlig fråga som bör
hanteras i den fortsatta processen där Hav kommer att genomföra en samlad bedömning
och göra ett urval av inkomna förslag på riksintressen från landets länsstyrelser.
Förslagsvis bör någon form av vägledning, rekommendationer eller allmänna råd lämnas i
samband med utpekandet av riksintressena".
Stockholm Vatten anser också att den frågan bör klarläggas.
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I förslaget till översiktsplan finns under avsnittet "Klimatsmart bebygelse" finns en karta
visande på "Riktlinjer för översvämningsområden. Gällande säkerhetsavstånd till stränder
för ny bebyggelse".
Kartan visar bland annat på ett område mellan Norsborgs vattenverk till Sturehovs slott där
ny bebyggelse ska ligga minst 2,0 m över Mälarens medelvattennivå. Se bild nedan:
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Aktuellt område ligger inom förslag till riksintresse vattenförsörjning, inom
vattenskyddsområde för Östra Mälaren (se bild nedan och inom naturreservat.
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Stockholm Vatten förutsätter att någon ny bebyggelse ej planeras eller i framtiden kommer
att planeras inom aktuellt område. Ny bebyggelse får således ej tillkomma inom detta
område.
Övrigt:
Vid anläggande av planerade dagvattenanläggningar i Pittja och Alby. Se Stockholm
V attens skrifter:
"Allmänna bestämmelser och anvisningar för markarbeten inom och intill
jordförlagda anläggningar (ledningar, pumpstationer etc.) tillhörande Stockholm
Vatten VA AB
http://www.stockholmvatten .se/commondata/infomateriai/Ledningar/AIIm%20best%20
i%20berg%20090603. pdf

Samlingskarta vid grävningsarbeten i allmän mark,
http ://www.stockholmvatten .se/Foretag/Samlingskartan/

5 V A M A 2013
Stockholm Vattens Allmänna Material- och Arbetsbeskrivning för lednings- och
markarbeten. Erhålls av Lars-Åke Lyckhult, larsake.lyckhult@stockholmvatten.se,
08-522 122 14.
Dagvattenstrategi för Stockholms stad.
http://www.stockholmvatten .se/commondata/rapporter/avlopp/Dagvatten/dagvattenstr
ategi.pdf

Anmärkning: En ny dagvattenstrategi for Stockholms stad är nästan klar.
Information om den nya dagvattenstrategin kan erhållas av
Eva Vall, 08- 522 122 22 l 073-914 22 22,
eva.vall@stockholmvatten.se

Kontakt måste tas med Stockholm Vatten avseende alla planer och arbeten inom och intill
befintliga huvudvattenledningar, u-områden och ledningsrättsområden.

Med vänliga hälsningar

Kopia: VD, SI, L, V, I, VN, VB, LR, LT, LU
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Från: Bo Westergren [mailto:bo.westergren@stockholmvatten.se]
Skickat: den 10 mars 2014 20:40
Till: Översiktsplan
Ämne: Remissvar på förslag till Översiktsplan Botkyrka
Till Botkyrka kommun,
Kommunledningsförvaltningen,
147 85 Tumba,
E-post: oversiktsplan@botkyrka.se
Angående: Remissvar på förslag till ny Översiktsplan Botkyrka
Stockholm Vatten har idag den 10 mars ej möjlighet att översända et underskrivet remissvar på förslag till ny
Översiktsplan Botkyrka.
Ett underskrivet remissvar översänds snarast möjligt.
Anmärkning: Av speciellt intresse för Stockholm Vatten är
Östra Mälarens vattenskyddsområde
Riksintresset Norsborgsverket och Bornsjön
Vattenskyddsområde Bornsjön , tillrinningsområde Bornsjön och naturreservat Bornsjön
Huvudvattenledningar Norsborgsverket – Alby – Fittja/Albysjön inkl möjlighet att förstärka/bygga ut dessa
huvudvattenledningar
Huvudvattenledning Norsborgsverket – Salem – södra Botkyrka
Dagvattenhantering, dagvattenstrategi Botkyrka
Byggplaner/exploateringar i närhet av Norsborgs vattenverk o Mälaren uppströms vattenverk.
Med vänliga hälsningar
Bo Westergren
08-522 122 20
bo.westergren@stockholmvatten.se
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SVENSKA
KRAFTNÄT
Koncessioner och kommunikation
Mark och tillstånd
Samhällsplanerare
Jens Knutsson
08-475 82 10
jens.knutsson@svk.se

2014-03-10

2013/488

Botkyrka kommun
oversiktsplan@botkyrka.se
Länsstyrelsen Stockholm
stockholm@lansstyrelsen.se

YTTRANDE

Yttrande angående Översiktsplan för Botkyrka kommun
Ert diarienummer: KS/20i3:70i
Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har inga
ytterligare synpunkter än de som framförts 2012-07-10.
Vi vill dock revidera vårt yttrande gällande nulägesbeskrivningen över ledningar i
Botkyrka kommun. I tidigare yttrande angav vi att vi hade en 400 kV-ledning samt en
220 kV-ledning i kommunen. Svenska kraftnät har dock en 400 kV-ledning och tre
220 kV-ledningar i kommunen (Se kartbilaga).
För ytterligare information rörande Svenska kraftnäts framtida planer för stamnätet
för el hänvisar vi till Perspektivplan
2025. Detta dokument finns publicerat via vår
hemsida:
http://www.svk.se/Global/02_Press_Info/Pdf/20130429-Perspektivplan2025.pdf

Med vänliga hälsningar

Å
/!
Jans Knutsson

SVENSKA KRAFTNÄT

BOX 1200
172 24 SUNDBYBERG
STUREGATAN 1
WWW.SVK.SE
REGISTRATORBSVK.SE
TEL 08 475 80 00
FAX 08 475 89 50
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Information angående remisser till Svenska kraftnät
Svenska kraftnät önskar att ni vid remittering av kommande ärenden sänder
fullständigt material till oss via: registrator@svk.se alternativt till: Svenska kraftnät,
Box 1200172 24 Sundbyberg.
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© Lantmäteriet, Svenska kraftnät
- Geodatasamverkan

Svenska kraftnäts ledningar
Botkyrka kommun

Teckenförklaring:
400 kV luftledning

Datum: 2014-02-28
Skala:
1:116 355

0 0,5 1

2

300 kV luftledning

3

4 Kilometer

220 kV luftledning
0 kV luftledning
Kommungräns
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Länsstyrelsen AB-län

Kopia till:
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\!j TRAFIKVERKET

Diariet
Botkyrka kommun

Utställning av förslag till Botkyrkas nya översiktsplan
Trafikverket har mottagit rubricerade översiktsplan på utställning och vill härmed framföra
följande synpunkter.

Inledning
Planen är lättläst och överskådlig och tar hänsyn även till sådant som påverkar utanför
kommungränsen. Planen har tydliga skrivningar avseende arbetsmarknad, tillgänglighet och
sociala kopplingar och omfamnar kommunens socio-ekonomiska verklighet bra. Kommunen
visar en hög ambition vad gäller bostadsbyggande.
Planens trafikstrategi behandlar olika typer av resesätt beroende på vilken relation det handlar
om. Trafikverket saknar dock ett resonemang om hur olika trafikantgrupper påverkas av planen.
Trafikverket saknar också en koppling till de transportpolitiska målen.

Hållbar planering
Trafikverket står fast vid synpunkterna frå n samrådsskedet angående att
markanvändningskartan anger utbyggnad av "medeltät" till "gles" bebyggelse, vilket motsäger
ambitionen att öka andelen resor till fots, med cykel och med kollektivtrafik.

Riksintressen
Trafikverket anser att översiktsplanen ska kompletteras med avstånd till infrastruktur av
riksintresse, enligt Trafikverkets samrådsyttrande.

Vägar
I översiktsplanens strategi Hemma i storstaden under delen Rörelse skapar· mötenövergr·ipande trafikstrategi nämns tillgänglighete n till Södertörnsleden, i ett sammanhang som
antyder att södertörnsleden är en befintlig väg. I stycket efter kommer en lista över viktig
infrastruktur för den regionala utvecklingen, där finns inte s ödertörnsleden med. Detta kan
skapa viss förvirring. Tvärförbindelse södertörn (ett omtag av det som tidigare kallades
Södertörnsleden) finns med i forslag till Nationell plan för transportsystemet 2014- 2025.
Vad gäller Förbifart Tullinge och ny dragning av Hågelbyleden kvarstår Trafikverkets
synpunkter från samrådsyttrandet. Ny infrastruktur genererar generellt ökad trafik och
kommunen bör överväga vilka nya problem som kan uppstå med de önskade satsningarna, inte
bara vilka problem som löses.

Farligt gods/Risker
Kommunen framfor en önskan om att inget ytterligare gods ska transporteras på Västra
stambanan genom Tumba. Då gods får transporteras på samtliga järnvägar (med ett fåtal
undantag) kan inget sådant löfte ges. Prognoserna visar snarare på en ökning, om än liten, av

Trafikverket
172 90 Sundbyberg
Besöksadress: Solna strandväg 98

Texttelefon: 010-123 50 00
Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
WNW. trafikverket.se

Ulrika Abrahamsson
Samhälle Region Stockholm
Direkt: 010-123 23 92
ulrika.abrahamsson@trafikverket.se
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gods på Västra stambanan och Trafikverket behöver ha handlingsfriheten att planera tåglägen
efter hur efterfrågan ser ut och vilken kapacitet som finns.
Miljö
Trafikverket önskar att planen tydligare identifierar och lyfter fram vilka synergier, men även
målkonflikter, som finns i kommunen mellan de olika miljöområdena som pekats ut, till
exempel mellan miljömålet får begränsad klimatpåverkan (förtätning) och god bebyggd miljö
(buller/luftkvalitet).
Buller

Trafiken är en betydande bullerkälla. Eftersom trafikmängden ökar va !je är anser Trafikverket
att det är missvisande att i översiktsplanen redovisa en karta över bullerutbredning frän 2006.
Då ny bebyggelse planeras ska hänsyn tas till trafikbuller beräknad utifrån prognosår 2030.
Vad gäller Trafikverkets förhållningssätt till avsteg från bullerriktvärden hänvisas till
Trafikverkets samrådsyttrande för översiktsplanen.
Luft

I en översiktsplan bör strävan efter en god luftkvalitet, formulerat i preciseringar i
miljökvalitetsmålet Frisk luft, föras in och analyseras, alltså inte enbart miljökvalitetsnormerna.
Översiktsplanen lyfter problemet med dålig luftkvalitet i Alby, och pekar ut vägarna E4/E2o och
Hågelbyleden som den främsta orsaken. Som lösning anser kommunen bland annat att
Hägelbyledens läge ska flyttas till väster om Eriksberg. Trafikverket anser att det ska göras en
åtgärdsvalsstudie får luftkvaliten i Alby innan någon åtgärd av den storleken genomförs. Ny
infrastruktur genererar i allmänhet en ökad biltrafik vilket skulle motverka översiktsplanens
strävan mot ett mer klimatsmart samhälle.
Den förtätning som planen beskriver innebär att en del av den befintliga stadsnära
grönstrukturen kommer att försvinna. Förtätning av områden som är utsatta för dålig
luftkvalitet bör ske ytterst restriktivt, både för att bevara den grönstruktur som finns och för att
fler människor inte ska utsättas får dålig luft.

Sammanfattningsvis
Trafikverket vill särskilt trycka på vikten av att hänsyn tas till riksintressena i kommunen samt
att de skyddsavstånd för vägar och järnvägar som anges ovan hålls.
Trafikverket anser också att det är viktigt att planen utvecklas vad gäller målkonflikter och att
ett resonemang förs kring klimatarbetet i förhållande till planerade utbyggnader av bebyggelse
och infrastruktur.

För Trafikverket
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Helena Sundberg
1
Regionchef Trafikverket Stockholm

Trafikverket
172 90 Sundbyberg
Besöksadress: Solna strandväg 98

Texttelefon: 010-123 50 00
Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se

Ulrika Abrahamsson
Samhälle Region Stockholm
Direkt: 010-123 23 92
ulrika.abrahamsson@trafikverket.se
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Botkyrka kommun
Kommunledningsförvaltningen
147 85 TUMBA

Handläggare:

Tobias Häggblom
072 - 514 04 53
planochbygg.solna@vattenfall.com

Kopia Länsstyrelsen Stockholms län

Yttrande angående Förslag till Botkyrkas nya översiktsplan
Ert dnr: KS/2013:701
Vårt DMS: 1002598229

Vattenfall Eldistribution AB, nedan kallad Vattenfall har tagit del av
granskningshandlingarna för rubricerad översiktsplan och lämnar följande yttrande.
Vattenfall har under samrådet redogjort för ledningsnät i Botkyrka kommun och
denna information gäller alltjämt.
Vattenfall hänvisar till tidigare yttrande som lämnats under samrådet och
understryker att de uppgifter som där lämnats om ledningsnät från 70 kV och uppåt
visar att dessa kräver ett fysiskt utrymme som bör beskrivas i översiktsplanen.
Utöver samrådsyttrandets synpunkter och uppgifter har Vattenfall ej något ytterligare
att erinra.

Med vänlig hälsning,
Vattenfall Eldistribution AB

Tobias Häggblom
Samhällsplanerare, Tillstånd och rättigheter

VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB
ADRESS

ORG NR

Vattenfall Eldistribution AB, RU 2560, 169 92 Stockholm

556417-0800

BESÖKSADRESS

PUBLIKT BOLAG (publ)

Evenemangsgatan 13, 169 56 Solna
www.vattenfall.se

TELEFON

08 - 739 50 00

Stockholm
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