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Samhällsbyggnadsnämnden 

Samrådsredogörelse för detaljplan för Sibble, Olberga 1:14 
med flera och Sibble 1:7 med flera, Grödinge i Botkyrka 
kommun. Plannummer 77–06. 
 
Ärendet 
Utbyggnaden av kommunalt vatten kan ge förutsättningar för en förbättrad 
miljö och hälsa i området, samt möjliggöra för fler friliggande enbostadshus. 
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att upphäva gällande 
fastighetsindelningsbestämmelser. Detta innebär att planbestämmelsen som 
reglerar högsta antal tomtplatser avsedda för bebyggelse tas bort för att 
möjliggöra avstyckningar av tomter som är större än 4000 m2. 
 
Samråd 
Planförslaget har varit på samråd under tiden 30 november 2020 år till 14 
december 2020. Samtliga planhandlingar har funnits tillgängliga i 
kommunalhuset samt på kommunens hemsida under denna tid. Förslaget har 
skickats till alla berörda remissinstanser, fastighetsägare och hyresgäster enligt 
upprättad sändlista.  
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Total har 65 yttranden kommit in under samrådet. Samtliga finns att tillgå i sin 
helhet på samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 

- 9 sakägare är emot förslaget 
- 7 sakägare är för planförslaget 
- 8 sakägare vill öka exploateringsgraden genom att minska minsta 

tomtstorlek. Svar: När gällande detaljplan fastställdes 1988/1995 
bedömdes minsta tomtstorlek 2000kvm som lämplig. Det kommer 
fortsätta vara 2000 kvm som minsta tomtstorlek, detta kommer inte att 
ändras. Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att upphäva 
gällande fastighetsindelningsbestämmelser. Detta innebär att 
planbestämmelsen som reglerar högsta antal tomtplatser avsedda för 
bebyggelse tas bort för att möjliggöra avstyckningar av tomter som är 
större än 4000 m2. 

- 6 sakägare vill få bort prickmark på sin fastighet. Svar: Detaljplanens 
syfte är endast att pröva möjligheten att upphäva gällande 
fastighetsindelningsbestämmelser. Kommunen vill att Sibble behåller 
sin landskapskaraktär och vill därför inte öka exploateringen 
ytterligare i området vilket man skulle göra om man tog bort 
prickmark.  
 

 
  
 
 
Inkomna yttranden inom samrådstid  
 
Nr Avsändare Datum Sida 
1 Södertörns brandförsvarsförbund 

SBF/2019:00057–10 
2020-12-07 22 

2 Sakägare, SBF/2019:00057–11 2020-12-04 5 

3 Post Nord, SBF/2019:00057–12 2020-11-30 18 

4 Sakägare, SBF/2019:00057–13 2020-12-02 6 

5 Sakägare, SBF/2019:00057–14 2020-12-01 8 

6 Sakägare, SBF/2019:00057–15 2020-11-27 8 

7 Skanova, SBF/2019:00057–16 2020-12-07 22 
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Nr Avsändare Datum Sida 
8 Sakägare, SBF/2019:00057–17 2020-12-07 17 

9 VA-enheten, SBF/2019:00057–19 2020-12-07 22 

10 Trafikförvaltningen, SBF/2019:00057–20 2020-12-08 23 

12 Sakägare, SBF/2019:00057–29  17 

13 Sakägare, SBF/2019:00057–30 2020-12-09 17 

14 Sakägare, SBF/2019:00057–31 20-12-18 6 

15 Sakägare, SBF/2019:00057–32 20-12-18 6 

16 Sakägare, SBF/2019:00057–33 2020-12-09 6 

17 Sakägare, SBF/2019:00057–34 2020-12-08 18 

 Sakägare, SBF/2019:00057–35 2020-12-08 8 

 Sakägare, SBF/2019:00057–36 2020-12-08 8 

 Sakägare, SBF/2019:00057–37 2020-12-08 6 

 Sakägare, SBF/2019:00057–38 2020-11-30 9 

 Sakägare, SBF/2019:00057–39 2020-12-02 9 

 Ingen avsändare, SBF/2019:00057–40 2020-12-03 Ingen 
komment
ar 

 Ingen avsändare, SBF/2019:00057–41 2020-12-03 Ingen 
komment
ar 

 Ingen avsändare, SBF/2019:00057–42 2020-11-30 Ingen 
komment
ar 

 Sakägare, SBF/2019:00057–43 2020-12-03 7 

 Sakägare, SBF/2019:00057–44 2020-12-01 7 

 Sakägare, SBF/2019:00057–45 2020-12-11 9 

 Sakägare, SBF/2019:00057–46 2020-12-15 18 

 Sakägare, SBF/2019:00057–47 2020-12-15 10 

 Wiad fastigheter, SBF/2019:00057–48 2020-12-16 11 

 Vattenfall Eldistribution AB, 
SBF/2019:00057–49 

2020-12-21 23 

 Lantmäteriet, SBF/2019:00057–50 2020-12-22 24 

 Sakägare, SBF/2019:00057–51 2020-12-11 7 
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Nr Avsändare Datum Sida 
 Sakägare, SBF/2019:00057–52 2020-12-11 11 

 Svenska kraftnät, SBF/2019:00057–53 2020-12-12 24 

 Sakägare, SBF/2019:00057–54 2020-12-12 12 

 Sakägare, SBF/2019:00057–55 2020-12-12 13 

 Sakägare, SBF/2019:00057–56 2020-12-13 18 

 Sakägare, SBF/2019:00057–57 2020-12-13 19 

 Sakägare, SBF/2019:00057–58 2020-12-13 19 

 Sakägare, SBF/2019:00057–59 2020-12-13 9 

 Ej sakägare, SBF/2019:00057–60 2020-12-13 19 

 Sakägare, SBF/2019:00057–61 2020-12-13 19 

 Annelöts tomtägareförening, 
SBF/2019:00057–62 

2020-12-13 14 

 SBF/2019:00057–63 2020-12-14 15 

 SBF/2019:00057–64 2020-12-14 15 

 SBF/2019:00057–65 2020-12-14 15 

 Geo info, SBF/2019:00057–66  24 

 SRV återvinning AB, SBF/2019:00057–68 2020-12-14 25 

 Trafikverket, SBF/2019:00057–69 2020-12-08 25 

 Sakägare, SBF/2019:00057–70 2020-12-14 20 

 Sakägare, SBF/2019:00057–71 2020-12-14 16 

 Sakägare, SBF/2019:00057–72 2020-12-15 21 

 Hyresgästföreningen Botkyrka-Salem, 
SBF/2019:00057-73 

2020-12-15 21 

 Sakägare, SBF/2019:00057–74 2021-01-07 16 

 MEX, SBF/2019:00057–75 2020-12-02 26 

 Sakägare, SBF/2019:00057–76 2020-12-20 21 

 Länsstyrelsen, SBF/2019:00057–78 2021-01-25 27 

 
 
 
 



BOTKYRKA KOMMUN 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Planenheten 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE   
 
2022-02-14 

5 [28] 
 
00057 

 

 

 
 
Sakägare emot planförslaget 
Sakägare, SBF/2019:00057–11 
*(1) Negativa kommentarer om utformningen av en nyligen avstyckat fastighet 
i området omkring Annelötsvägen och om utformningen och val av 
byggnadsmaterial på huset som har tillkommit på tomten.  
*(2) 250kvm BOA är för stort på en tomt om 2000kvm. 
*(3) Fastighetsägaren kommer att flytta om tomtstorlekarna på området 
Sibblevägen/Källarhagen blir mindre än 2600kvm.  
*(4) Fastighetsägaren uppskattar att Sibble är avskilt, nära naturen, har tystnad 
och inte mycket konstgjort ljus.  
*(5) Negativ kommentar om vägservitut på egen fastighet och på servitut 
generellt om det inblandar fler än stamfastigheten.  
*(6) Tomter om 2000kvm är för små med tanke på den generösa bostadsytan.  
*(7) Bussar går inte varje timme. Endast mellan kl. 16-19. 
*(8) Trädgårdsbelysning stressar vilda djur.  
*(9) Fastighetsägaren saknar tydlig, öppen och respektfull dialog mellan 
medborgaren, tjänsteman och politiker.  
 
Kommentar: *(1) Det är Lantmäteriet som beslutar om hur fastigheter ska 
delas. Den slutgiltiga utformningen av huset bestäms i bygglovsprocessen. 
Vänligen kontaktar Lantmäteriet och kommunens bygglovsenhet för mer 
information. 
*(2) Enligt gällande plan får man bygga sammanlagd 250kvm byggnadsarea 
(den area som upptas på marken) inklusive alla uthus, garage eller annan 
gårdsbyggnad. Det ska inte ändras. Förhållandet mellan de relativa stor 
byggrätt och de relativt stora tomterna bidrar till att skapa Sibbles nuvarande 
karaktär. 
*(3) Enligt gällande detaljplan är minsta tomtstorlek 2000kvm. Det ska inte 
ändras.  
*(4) Noterat.  
*(5) Vänligen kontakta Lantmäteriet med frågor om hur servitut skapas.  
*(6) När gällande planen fastställdes 1988/1995 bedömdes en minsta 
tomtstorlek av 2000kvm som lämplig. Det kommer fortsätta vara 2000 kvm 
som minsta tomtstorlek, detta kommer inte att ändras. Detaljplanens syfte är 
att pröva möjligheten att upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelser. 
Detta innebär att planbestämmelsen som reglerar högsta antal tomtplatser 
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avsedda för bebyggelse tas bort för att möjliggöra avstyckningar av tomter 
som är större än 4000 m2. 
*(7) Noterat. Planbeskrivningen och undersökningen kommer att uppdateras.  
*(8) Det är inget som vi reglera i detaljplanen. Vänligen kontaktar kommunens 
miljöenhet.  
*(9) Det är beklagligt. Klagomål av den här typen kan du skicka till 
medborgarcenter@botkyrka.se 
 
 
Sakägare, SBF/2019:00057–13 
Är emot förslaget eftersom i dagsläget är Sibble ett lugnt litet samhälle. Men 
fastighetsägaren kan ändra sig eftersom de vet inte hur många tomter som 
kommer att styckas.  
 
Kommentar: På sidan 14 planbeskrivningen står det att planändringens 
genomförande möjliggör uppskattningsvis 17 nya fastigheter utöver de 12 som 
kan styckas av idag. 
 
 
Sakägare SBF/2019:00057-31 
Inte intresserad av förtätning. Hen har flyttat ut till landet och så vill hen ha 
det.  
 
Kommentar: Noterat. 
 
 
Sakägare, SBF/2019:00057–32 
Hen tycker att det är bra som det är och vill inte ha en förtätning av tomter. Har 
valt att bo på landet. Hen vill inte ha en villastad. 
 
Kommentar: Noterat. 
 
 
Sakägare, SBF/2019:00057–33 
Hen är nöjd som det är. Hen vill ej bo i en villastad, flyttade till landet för att 
slippa för mycket bebyggelse. 
 
Kommentar: Noterat 
 
 

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se
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Sakägare, SBF/2019:00057–37 
De har bott i Sibble i 51 år. Sibble är landsbygd och inget stadsplanerat 
område. Nuvarande praxis med minsta tomtstorlek på 2000kvm går bra. De är 
emot tätbebyggelse med ca 800kvm stora tomter. Detta menar de är nackdelen 
med dragning av VA i Sibble. De säger nej tack. 
 
Kommentar: Det kommer fortsätta vara 2000 kvm som minsta tomtstorlek, 
detta kommer inte att ändras. Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att 
upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelser. Detta innebär att 
planbestämmelsen som reglerar högsta antal tomtplatser avsedda för 
bebyggelse tas bort för att möjliggöra avstyckningar av tomter som är större 
än 4000 m2. 
 
 
Sakägare, SBF/2019:00057–43 
Hen motsätter mig förtätning av bebyggelse. 
 
Kommentar: Noterat 
 
 
Sakägare, SBF/2019:00057–44 
Hen vill bevara den öppna ytan kring deras fastighet. Hen tycker det är unikt 
att kunna ha så mycket natur bevarad i ett bostadsområde. Det är en del av 
Sibbles charm och värde att just kunna erbjuda stora tomter och en mer lantlig 
miljö. 
 
Kommentar: Noterat 
 
 
Sakägare, SBF/2019:00057–51 
*(1) Fastighetsägaren vill inte att området förändras till mer tätbebyggelse än 
vad det redan är idag. 
*(2) Det är redan stor belastning på vägar och gemensamma platser, speciellt 
under sommarhalvåret. 
*(3) Man bör inte stycka av tomter mindre än 2000kvm. 
*(4) Landsbygden skall bevaras. Exploatering bör göras närmre orter där det 
finns arbete och bättre kollektivtrafik. 
 
Kommentar: 
*(1) Noterat.  
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*(2) En förtätning med ca 17 nya fastigheter utöver de 12 som redan kan 
styckas av idag skulle innebär en mindre ökad belastning på gemensamma 
platser. 
*(3) I planförslaget är minsta tomtstorleken fortfarande 2000 kvm. 
*(4) Kommunen har generellt högre exploatering i kollektivtrafiknära lägen. I 
Sibble vill kommunen ta till vara landsbyggdenskaraktär och därför föreslås 
en mindre förtätning på redan ianspråktagen kvartersmark. 
 
 
Sakägare för planförslaget 
Sakägare, SBF/2019:00057–14 
*(1) Godkänner förslaget. 
*(2) Fastighetsägaren påpeka att fallande träd etcetera finns på fastigheterna 
Sibble 2:2 och 1:8. 
*(3) Plankartan stämmer dåligt med verkligheten.   
*(4)"Över vår tomt går kommunens avlopp och vattenledningar till 1:40 vilket 
inte finns reglerat i servitut, något som har påtalats för kommunen senast i 
samband med anläggande av vattenledningar. Ännu har inget hänt från 
kommunens sida. Kanske inte har med denna plan att göra men bör åtgärdas!" 
 
Kommentar: 
*(1) Noterat 
*(2) Kontakta Stadsmiljö 
*(3) Detaljplanens syfte är endast att pröva möjligheten att upphäva gällande 
fastighetsindelningsbestämmelser. Själva plankartan har därför inte ritats om. 
*(4) Kontakta kommunens VA-enhet i denna fråga.  
 
 
Sakägare, SBF/2019:00057–15 
Godkänner förslaget. 
 
Kommentar: Noterat 
 
 
Sakägare, SBF/2019:00057–35 
Godkänner förslaget 
 
Kommentar: Noterat 
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Sakägare, SBF/2019:00057–36 
Godkänner förslaget 
 
Kommentar: Noterat 
 
 
Sakägare, SBF/2019:00057–38 
Godkänner förslaget 
 
Kommentar: Noterat 
 
 
Sakägare, SBF/2019:00057–39 
Godkänner förslaget 
 
Kommentar: Noterat 
 
 
Sakägare, SBF/2019:00057–59 
*(1) Godkänner förslaget. 
*(2) Jag tycker att ni också ska undersöka om det inte är lämpligt att 
omklassificera viss Park-mark, som ligger i direkt anslutning till VA-nätet, så 
att den kan bebyggas. 
 
Kommentar: 
*(1) Noterat 
*(2) Detaljplanens syfte är endast att pröva möjligheten att upphäva gällande 
fastighetsindelningsbestämmelser. 
 
 
8 sakägare vill öka exploateringsgraden genom att bland annat vilja 
minska minsta tomtstorlek och se över prickmarken. 
Sakägare, SBF/2019:00057–45 
*(1) Fastighetsägaren vill att minsta tomtstorlek blir 1200m2. 
*(2) Planbestämmelserna bör minska andelen prickmark mot väg och 
grannfastigheter. 
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Kommentar: *(1) Det kommer fortsätta vara 2000 kvm som minsta 
tomtstorlek, detta kommer inte att ändras. Detaljplanens syfte är att pröva 
möjligheten att upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelser. Detta 
innebär att planbestämmelsen som reglerar högsta antal tomtplatser avsedda 
för bebyggelse tas bort för att möjliggöra avstyckningar av tomter som är 
större än 4000 m2. *(2) Kommunen vill att Sibble behåller sin 
landskapskaraktär och vill därför inte öka exploateringen ytterligare i området 
vilket man skulle göra om man tog bort prickmark.  
 
 
Sakägare, SBF/2019:00057–47  
(1) Sibble blev en tätort enligt SCB:s statistiska regler 1995 och har nu fått sin 
tekniska försörjning utbyggd likt de övriga tätorterna i kommunen. 
(2)  Gäller planändringen endast de fastigheter som är större än 4000kvm? 
(3) I vilka tätorter med yngre detaljplaner i Botkyrka kommun existerar 
arealkravet minimum 2000kvm på en avstyckad tomt?  
(4) Den här planutredning bör kompletteras med studie över vilka fastigheter 
som är lämpliga att avstyckas mellan 1500-2000kvm. Förutsättningarna bör 
vara att, de har enkel direkt anslutning till infart och va-förbindelsepunkt, plan 
mark, fri från huvudbyggnad med centralt läge på tomten. Detta kan även 
skapa en bättre jämnhet i områdets bebyggelse.  
(5) Några fler goda och lämpliga avstyckningar skapar även flera 
kostnadsbärare till den kostsamma VA-utbyggnaden. 
(6) Ska sista stycket i Konsekvenser/Bebyggelse, sid 14 i Planbeskrivningen, 
kunna tolkas så att en avstyckning på 1500-2000kvm kan prövas om kriterier i 
stycket uppfylls? 
 
Kommentar: 
(1) Noterat. 
(2) Ja. 
(3) Sök på detaljplaner i Botkyrkas webbkarta.  
(4) Detaljplanens syfte är endast att pröva möjligheten att upphäva gällande 
fastighetsindelningsbestämmelser. Kommunen vill att Sibble behåller sin 
landskapskaraktär och vill därför inte öka exploateringen ytterligare i 
området.  
(5) Se svar ovan. 
(6) Nej.  
 
 
 



BOTKYRKA KOMMUN 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Planenheten 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE   
 
2022-02-14 

11 [28] 
 
00057 

 

 

 
Wiad fastigheter, SBF/2019:00057–48 
*(1) Fastighetsägaren har uppfattat att fem fastigheter kan skapas genom 
planändringen och ifrågasätter om det var intentionen när översiktsplanen togs 
fram.  
*(2) Fastighetsägaren föreslår 1500 kvm som minsta tomtstorlek och vill att 
kommunen motiverar en maximal tomtstorlek på 2000 kvm. 
*(3) Planbeskrivningen innehåller felaktigheter. På sidan 5 står det att 
"Vägnätet ägs och sköts av flera olika samfällighetsföreningar inklusive Sibble 
Vägförening, och en stor del av strandområdet ägs av Sibble Strand 
Tomtförening." Detta stämmer inte. Vägar och strandområdet sköts av väg- 
och tomtföreningar. Vägnätet och strandområdet är gemensamt ägt i flera 
samfälligheter (Olberga S:1, Sibble S:1, Sibble S2 och Sibble S:3). 
*(4) I samrådsyttrande för detaljplaneprogram (2013) skriver kommunen att 
Wiads önskemål kommer prövas i kommande detaljplanearbete. När kommer 
detaljplan för Eldtomta? 
 
Kommentar:  
*(1) På sidan 14 i planbeskrivning står det att "Planändringens genomförande 
möjliggör uppskattningsvis 17 nya fastigheter utöver de 12 som kan styckas av 
idag."  I översiktsplanen bejakar kommunen en utveckling och omvandling av 
Sibble som tar vara på landsbygdskaraktären och värdefulla natur- och 
kulturmiljövärden. Kommunen vill genom nya detaljplaner pröva möjligheten 
till större byggrätter och avstyckningar, i samband med utbyggnad av 
kommunalt VA. Förvaltningens bedömning är att planförslaget går i linje med 
översiktsplanen. 
*(2) Detaljplanens syfte är endast att pröva möjligheten att upphäva gällande 
fastighetsindelningsbestämmelser. Kommunen vill att Sibble behåller sin 
landskapskaraktär och vill därför inte öka exploateringen ytterligare i 
området. 
*(3) Detta ska korrigeras. 
*(4) Detaljplanens syfte för Sibble är endast att pröva möjligheten att upphäva 
gällande fastighetsindelningsbestämmelser. Kommunen vet inte idag när 
detaljplanearbetet för Eldtomta kommer att komma i gång.  
 
 
Sakägare, SBF/2019:00057–52 
*(1) Fastighetsägarna argumenterar för att prickmarken på fastigheten Sibble 
1:34 minskas med ca 6-7m på den syd/sydöstlig sidan av fastigheten för att 
möjliggöra tänkta avstyckningar. 
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*(2) Fastighetsägarna jämför med andra fastigheter i planområdet; Sibble 1:30, 
1:59, 2:68 och 2:74, och vill att prickmarken "korrigeras" till en nivå med de 
övriga fastigheterna för att uppnå rättvisa. 
 
Kommentar:  
*(1) Detaljplanens syfte är endast att pröva möjligheten att upphäva gällande 
fastighetsindelningsbestämmelser. Kommunen vill att Sibble behåller sin 
landskapskaraktär och vill därför inte öka exploateringen ytterligare i 
området.   
*(2) Det är svårt att jämföra olika fastigheter eftersom alla har olika 
förutsättningar. Sibble 1:59, 2:68 och Sibble 2:74 gränsar mot parkmark 
(skog), en väg och andra fastigheter. Sibble 1:30 gränsar också mot parkmark 
och en annan fastighet. Er fastighet, Sibble 1:34 gränsar mot detaljplanegräns 
(åkermark), väg, en mindre del park och en annan fastighet. Om man jämföra 
med fastigheter i samma kvarter som också ligger vid plangränsen, har 
fastigheten Sibble 1:34 i princip en lika stor remsa prickmark mot 
åkern/plangränsen. 
 
 
Sakägare, SBF/2019:00057–54 
*(1) Jag vill att det ska vara tydligt att de inritade parkområdena inte skall 
bebyggas och att förslaget endast gäller styckning av befintliga tomter och inte 
nybildade tomter intill detaljplanområdet. 
*(2) Jag tycker att det ska finnas större flexibilitet gällande byggyta än det som 
nu står i planen, framför allt gällande garage/uthus 
*(3) Det är otydligt vilket är den minsta tillåtna tomtytan. Jag tycker att tomter 
ner till 1000 kvm kan vara ok. 
*(4) Om området förtätas måste kommunen ta över driften av vägnätet då det 
fungerar mycket dåligt idag. 
* (5) Det ska vara frivillig anslutning till det kommunala vattennätet som idag. 
 
Kommentar: *(1) Parkområdena kommer inte bebyggas. Ändring av 
detaljplan prövar endast möjligheten att upphäva gällande 
fastighetsindelningsbestämmelse. 
*(2) Enligt gällande detaljplan får huvudbyggnad jämte uthus, garage eller 
annan gårdsbyggnad icke uppta större sammanlagd byggnadsarea än 250 
kvm. Uthus, garage eller annan gårdsbyggnad får ej uppta större sammanlagd 
byggnadsarea än 60 kvm. Enskild uthusbyggnad får dock ej uppta större 
byggnadsarea än 40 kvm. Gällande bestämmelser ger relativt stor flexibilitet. 
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*(3) I planförslaget finns inga planer på att förändra minsta tomtstorleken 
från 2000kvm. Förhållandet mellan den relativt stor byggrätt på totalt 250kvm 
BYA och den också relativ stor minsta tomtstorlek bidrar till att skapa Sibbles 
karaktär.  
*(4) Kommunen kommer inte ta över driften av vägnätet.  
*(5) Det beror på om det är verksamhetsområde för VA, är det 
verksamhetsområde och förbindelsepunkt finns måste man inte ansluta sig men 
avgift måste betalas. Om inte miljöenheten anser att fastigheten måste ansluta 
sig till kommunalt avlopp på grund av otillräcklig enskild avloppslösning. 
 
 
Sakägare, SBF/2019:00057–55 
*(1) Med tanke att det numera finns kommunalt vatten i området borde det 
vara möjligt att ha en minsta tomtyta närmare 1000 kvadratmeter. 
*(2) För tomter som är större borde det finnas bättre möjligheter att ha större 
byggnader än vad som idag tillåts, även i det fallet borde det viktigaste vara att 
byggnationerna passar in i området och inte stör grannarna på ett orimligt sätt.  
*(3) Det är också viktigt att den parkmark som finns idag bevaras.  
*(4) Om antalet permanent boende i området växer borde kommunen ta över 
ansvaret för vägnätet. 
*(5) När det gäller anslutning till kommunalt vatten anser jag att det även 
fortsättningsvis ska vara frivilligt att ansluta sig under förutsättning att man 
inte behöver borra ny brunn. 
 
Kommentar:  
*(1) Detaljplanens syfte är endast att pröva möjligheten att upphäva gällande 
fastighetsindelningsbestämmelser. Kommunen vill att Sibble behåller sin 
landskapskaraktär och vill därför inte öka exploateringen ytterligare i 
området. 
*(2) Se svar ovan  
*(3) Parkområdena ska inte bebyggas.  
*(4) Kommunen kommer inte ta över driften av vägnätet.  
*(5) Det beror på om det är verksamhetsområde för VA, är det 
verksamhetsområde och förbindelsepunkt finns måste man inte ansluta sig men 
avgift måste betalas. Om inte miljöenheten anser att fastigheten måste ansluta 
sig till kommunalt avlopp på grund av otillräcklig enskild avloppslösning. 
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Annelöts tomtägarförening, SBF/2019:00057–62 
*(1) Med hänvisning till beslut från 2013-11-21, ifrågasätter vi varför man var 
tvungen att genomföra detaljplanen för Sibble med enkelt planförfarande.   
Nu ska man uppdatera detaljplanen och ta in synpunkter från berörda men 
återigen med enkelt planförfarande. Det innebär ju att det inte är någon idé att 
tycka till eftersom hur man än gör så går det inte att påverka/förändra 
detaljplanen. Det innebär att den demokratiska processen är satt ut spel. 
Det borde ju ligga i kommunens intresse att det finns möjlighet till 1–2 nya 
avstyckningar på Sibble 2:4 då ambitionen är ju att kommunen vill förtäta 
området. Området används inte alls idag och kan heller inte ses som 
rekreationsyta. 
Vi hänvisar återigen till vår skrivelse från 2013-06-24 och begär ett särskilt 
planförfarande för Sibble 2:4 samt att den s.k. väg som finns markerad på 
kommunens karta ska tas bort från offentliga kartor. Vi förutsätter också att 
detta inte medför någon kostnad för Annelöts tomtägareförening som äger 
fastigheten Sibble 2:4, då kommunen tidigare omvandlade kvartersmark till 
parkmark utan godkännande från Annelöts tomtägareförening. 
*(2) Generellt sätt anser vi att infrastrukturen med vägar och kommunikationer 
måste följa med förtätningen inom området och med omnejd. Detta gäller 
främst den mycket smala olycksdrabbade väg 569 som redan idag med tanke 
på överbelastningen med den ofta snabba täta trafiken med stora lastbilar med 
ofta miljöfarlig last men även avseende vanlig trafik med bilar och MC. Den 
mycket smala och slingriga väg 569 är i dåligt skick och är inte säker och 
anpassad för den tunga och täta trafik den utsätts för.  
*(3) Den dåliga busstätheten med buss 727 kvarstår redan nu som mycket stort 
problem.  
*(4) Sibble saknar återvinningsstation på nära håll som fanns tidigare. 
Närmaste återvinningsstation finns i Vårsta och Rosenhill vilket innebär långa 
resor och man måste åka bil dit vilket heller inte är miljövänligt. 
*(5) Frånvaro av gång/cykelbana omöjliggör alternativa säkra transport och 
gångvägar. Det utlovades tidigare av kommunpolitikerna att en 
gång/cykelbana skulle etableras bredvid väg 569 men så blev det inte. Vad 
hände med det löftet? 
 
Kommentar: 
*(1) Detaljplanens syfte är endast att pröva möjligheten att upphäva gällande 
fastighetsindelningsbestämmelser. Kommunen vill att Sibble behåller sin 
landskapskaraktär och vill därför inte öka exploateringen ytterligare i 
området. Om Annelöts tomtägarförening önskar ytterligare förändringar i 
området får föreningen ansöka om planbesked.  
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*(2) Om föreningen har åsikter om väg 569 får föreningen kontakta Vägverket 
eftersom det är deras väg. 
*(3) När det gäller busstrafiken får ni vända er till Stockholms Lokaltrafik.   
*(4) Detaljplanens syfte är endast att pröva möjligheten att upphäva gällande 
fastighetsindelningsbestämmelser. Den kommer inte att utreda behovet av en 
ytterligare återvinningsstation.  
*(5) Kommunen hoppas att på sikt bygga ut gång- och cykelvägarna i 
Grödinge.  
 
 
Sakägare, SBF/2019:00057–63 
Vill minska prickmarken. 
 
Kommentar: Detaljplanens syfte är endast att pröva möjligheten att upphäva 
gällande fastighetsindelningsbestämmelser. Kommunen vill att Sibble behåller 
sin landskapskaraktär och vill därför inte öka exploateringen ytterligare i 
området vilket man skulle göra om man tog bort prickmark. 
 
 
Sakägare, SBF/2019:00057–64 
Hej! Jag äger fastigheten Sibble 1:35 med en totalyta på 3740kvm. Skulle vilja 
stycka den men det fattas alltså 260kvm enl. förslaget att tomterna skall vara 
2000kvm. Undrar om det finns en möjlighet att få göra det? Tomterna skulle 
således bli 1870kvm/styck, eller 1st 2000kvm + 1st 1740kvm. Eller kanske 
något annat alternativ.  
 
Kommentar: Nej det kommer tyvärr inte vara möjligt. Detaljplanens syfte är 
endast att pröva möjligheten att upphäva gällande 
fastighetsindelningsbestämmelser. Kommunen vill att Sibble behåller sin 
landskapskaraktär och vill därför inte öka exploateringen ytterligare i 
området. 
 
 
Sakägare, SBF/2019:00057–65 
Vid utskick till berörda fastighetsägare sida 1(2) 1995-01-11 och sida 2(2) 
1994-01-11, angående: Ändring av detaljplan för SIBBLE, Olberga 1:14 och 
Sibble 1:7 m fl i Grödinge (Pl 77-06) SAMMRÅD Står det bl. a. Under 
rubriken MINDRE AVVIKELSE Att genomföra en översyn av den mark som 
inte får bebyggas ock medföljande ändring av plankartan har däremot ansetts 
alltför arbetskrävande. På de relativt stora tomterna bör det vara möjligt att 
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uppföra byggnader som fungerar för permanentboende. Skulle någon i enstaka 
fall behöva bygga på den s k prickmarken, kan mindre avvikelse i vissa fall 
godtas vid bygglovsprövning. Är avvikelsen allt för stor kan man i speciella 
fall göra en planändring för den berörda fastigheten. En sådan planändring kan 
genomföras i anslutning till bygglovsprövningen. 
Vid ansökan om bygglov för garage placerat 8m från tomtgräns avslogs 
ansökan med motivering att byggnaden var placerad helt på prickad mark. 
Fastigheten är till ca 50% prickmarkerad, Vid prövning av ärendet, beviljades 
bygglov. Samrådsbrevet (1995-01-11, 1994-01-11), och kartor finns bifogat 
D:nr LOV 10-268-1. Jag undrar varför rättas inte problemet med prickmarken 
till i den nya planen? Jag tänker glasa in en altan i anslutning till entrén. Skall 
jag åter behöva begära en planändring för fastigheten då större delen av 
byggnaden hamnar på prickad mark ca 15-18m från tomtgräns. Jag är inte 
ensam om problemet med prickad mark. 
 
Kommentar: Detaljplanens syfte är endast att pröva möjligheten att upphäva 
gällande fastighetsindelningsbestämmelser. Kommunen vill att Sibble behåller 
sin landskapskaraktär och vill därför inte öka exploateringen ytterligare i 
området vilket man skulle göra om man tog bort prickmark.  
 
 
Sakägare, SBF/2019:00057–71 
Anser att man måste se över prickmark. 
 
Kommentar: Detaljplanens syfte är endast att pröva möjligheten att upphäva 
gällande fastighetsindelningsbestämmelser. Kommunen vill att Sibble behåller 
sin landskapskaraktär och vill därför inte öka exploateringen ytterligare i 
området vilket man skulle göra om man tog bort prickmark. 
 
 
Sakägare, SBF/2019:00057–74 
Jag fick informationsbrev om förslaget om ändring av detaljplan för Sibble. 
Jag missade sedan att skicka in mina synpunkter, men godkänner förslaget. 
Jag har dock en fråga om min fastighet Sibble 2:33. 
En del av fastigheten är s.k. prickad mark. Kan det ändras på något sätt? 
 
Kommentar: Detaljplanens syfte är endast att pröva möjligheten att upphäva 
gällande fastighetsindelningsbestämmelser. Kommunen vill att Sibble behåller 
sin landskapskaraktär och vill därför inte öka exploateringen ytterligare i 
området vilket man skulle göra om man tog bort prickmark. 
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Sakägare, SBF/2019:00057–76 
*(1) Vill att minsta tomtstorlek ska vara 1500m2, eller att hen får öka sin tomt 
utanför planområdet på åkermark. 
*(2) Samrådstiden är för kort. 
 
 
Kommentar: *(1) Detaljplanens syfte är endast att pröva möjligheten att 
upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelser. Kommunen vill att Sibble 
behåller sin landskapskaraktär och vill därför inte öka exploateringen 
ytterligare i området.  
*(2) Samrådstiden inte reglerad och därför får anpassas efter det enskilda 
ärendet. Det var vår bedömning att två veckor var tillräckligt. 
 
 
  
Övriga åsikter från sakägare 
Sakägare, SBF/2019:00057–17 
Fastighetsägarna vill inte att prickmarken på fastigheten Sibble 2:32 ändras. 
 
Kommentar: Prickmarken kommer inte att ändras.  
 
 
Sakägare, SBF/2019:00057–29 
*(1) Vad gäller busstrafiken har ni felaktigt angivet att buss 727 avgår varje 
timme. Mellan 05:28 - 22:13 finns 12 avgångar. V.g kolla tidtabell.  
*(2) Den hårt belastade vägen kommer med ännu hårdare trafik! Stora 
containerbilar och tankbilar på denna smala och krokiga väg!! Händer ofta att 
de ligger i diken!! 
 
Kommentar: 
*(1) Detta kommer att korrigeras. 
*(2) Noterat. Åsikter om väg 569 ska förmedlas till Trafikverket.   
 
 
Sakägare, SBF/2019:00057–30 
Innan ni överhuvudtaget fundera på att förtäta Sibble se till att infrastrukturen 
fungerar, vägarna är alldeles för smala för all den tunga trafik som går i 
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skytteltrafik från reningsverket + all annan tung trafik: Räta ut vägen (Gör 
vägen 1-2m bredare) ifrån Grödinge golf till Skansundet, gör även en cykelväg 
parallellt. 
 
Kommentar: Åsikter om väg 569 ska förmedlas till Trafikverket.  Kommunen 
hoppas att på sikt bygga ut gång- och cykelvägarna i Grödinge.  
 
 
Sakägare, SBF/2019:00057–34 
Förtydligande. Förslaget gäller möjlighet att stycka av tomter större än 4000 
kvm, alltså befintlig tomtmark och inte parkområden, allmänningar, 
skogsfastigheter eller åkermark, stämmer det? Kommer samtliga allmänningar 
att förbli som i dagsläget? 
 
Kommentar: Ja det stämmer, inga förändringar kommer att ske på 
parkområden, allmänningar, skogsfastigheter eller åkermark. 
 
 
Sakägare, SBF/2019:00057–46 
Delning av tomter har redan beviljads enligt nuvarande detaljplan så vari ligger 
skillnaden? Är vägarna dimensionerade för en förtätning av området? kommer 
kommunen åtaga sig skötseln av vägarna? Dessutom kan väl 4,5 regeln till 
granne fortfarande inte gälla bör, vara minst 12m. Mycket dåligt förslag. 
 
Kommentar: Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att upphäva 
gällande fastighetsindelningsbestämmelser, inte ändra minsta tomtstorlek eller 
4,5 meters regeln. Detta innebär att tomter större än 4000 kvm kommer att 
kunna styckas. Kommunen kommer inte åta sig skötseln av vägarna.  
 
 
Sakägare, SBF/2019:00057–56 
Fastigheten är på drygt 4000 kvm, alltså är den avstyckningsbar. Bakom vårt 
hus/tomt löper en parkväg mellan Annelötsvägen och Sibble backe som idag är 
infartsväg till några fastigheter i början från Annelötsvägen. Vår önskan är att 
infart till den avstyckade delen av tomten skulle vara från den vägen. Skulle 
det vara möjligt? 
 
Kommentar: Denna nuvarande ändring av detaljplan prövar möjligheten att 
upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelse men det är Lantmäteriet 
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som beslutar om en fastighet kan delas, hur fastigheten ska delas, om servitut 
och angöring mm.  
 
Sakägare, SBF/2019:00057–57 
*(1) Det jag främst oroar mig för är att det ruckas på strandskyddet med 
exploatering av till exempel bostäder. Vi flyttade hit bl. a för just ”öppna 
vidder” – det har mycket stort värde! 
 
Kommentar: Strandskyddets omfattning påverkas inte av föreslagen ändring 
av detaljplan. 
 
 
Sakägare, SBF/2019:00057–58 
Jag tycker att det är mycket viktigt att behålla det strandskydd som finns. Det 
framgår inte några förslag till ändringar av det i förslaget. Men jag vill ändå 
trycka på vikten av att behålla det strandskydd som finns. Det är viktigt för 
miljön och för att behålla den karaktär som området har idag. 
 
Kommentar: Strandskyddets omfattning påverkas som sagt inte av föreslagen 
ändring av detaljplan. 
 
 
Sakägare, SBF/2019:00057–60 
Vill starkt understryka att de för styckning aktuella fastigheterna med 
fornlämningar kommer att behövas utredas av antikvarisk kompetens, liksom 
andra markytor inom området där eventuella framtida ingrepp planeras. 
 
Kommentar: Samtliga fornlämningar är skyddade enlig kulturmiljölagen 2 
kap. Det är förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller 
ändra eller skada en fornlämning. Avstyckningar där fornlämningar berörs 
kan vara svåra att genomföra vid en lantmäteriförrättning. Länsstyrelsen kan 
överklaga en förrättning om de bedömer att förrättningen strider mot 
allmänna intressen, där fornlämningar ingår. Lantmäteriet kan även välja att 
samråda med Länsstyrelsen under förrättningens gång.  
 
 
Sakägare, SBF/2019:00057–61 
Infrastrukturen måste ses över, då vi har många ungdomar och barn i området, 
det innebär säkrare vägar, gång/cykelbana utbyggda vägar som klarar av den 
tunga trafiken, tätare bussturer, nu går de 12 gånger/dygn, det är inte 
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tillräckligt. I övrigt hänvisar vi till skrivelse från Annelöts tomtägareförening 
och skriver under på det inlägget. 
Kommentar: Åsikter om väg 569 ska förmedlas till Trafikverket och åsikter 
om busstrafik till Stockholms Lokaltrafik. Kommunen hoppas att på sikt bygga 
ut gång- och cykelvägarna i Grödinge. 
 
 
Sakägare, SBF/2019:00057–70 
*(1) Vill stycka sin fastighet, fornlämning 132:1 finns på fastigheten men 
kommer inte bli påverkad av styckningen.  
*(2) Varför har inte kommunen kommunicerat att det finns mindre 
aktsamhetsområden för skred i finkorniga jordarter utspridda inom 
planområdet? Vår tomt gränsar till Viads åker och där har vi sett under alla år 
att det konstant kommer upp stenar i åkern som Viad måste ta bort när de plöjt 
och innan sådden. Har detta något med den finkorniga jordarten att göra? 
*(3) På kommunens hemsida har vi tidigare konstaterat att vår tomt ligger i ett 
normalriskområde när det gäller Radon. Vi har skickat vattenprover som visar 
att vår borrade brunn inte har några radonproblem. 
*(4) Tror inte att det kommer vara några problem med buller på fastigheten 
som kan styckas av från väg 569. 
 
Kommentar: *(1) Samtliga fornlämningar är skyddade enlig kulturmiljölagen 
2 kap. Det är förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över 
eller ändra eller skada en fornlämning. Avstyckningar där fornlämningar 
berörs kan vara svåra att genomföra vid en lantmäteriförrättning. 
Länsstyrelsen kan överklaga en förrättning om de bedömer att förrättningen 
strider mot allmänna intressen, där fornlämningar ingår. Lantmäteriet kan 
även välja att samråda med Länsstyrelsen under förrättningens gång. 
Eftersom ni har en registrerad fornlämning på eran fastighet kan det bli svårt 
att genomföra en förrättning.  
*(2) Det finns väldigt många så kallade aktsamhetsområden i kommunen. Det 
innebär att det utifrån några kända data på platsen som till exempel jordart 
och lutning finns en teoretisk risk för ras eller skred. I de flesta fall visar sig 
denna risk vara liten eller ingen alls, särskilt om markanvändningen inte 
ändras. I samband med nya detaljplaner uppmärksammas och utreds 
aktsamhetsområden geotekniskt där det är relevant. Att stenar kommer upp i 
åkrar har med så kallad uppfrysning att göra och påverkas av tjäle. Det är 
troligen vanligare i finkorniga jordarter. 
*(3) Kommunens radonriskkarta visar risken för att få in radon i 
inomhusluften i bostäder i olika områden. Generellt är risken högst i områden 
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med grova jordarter som sand och grus och lägst i områden med till exempel 
lera. När det gäller radon i brunnsvatten så är brunnarna oftast borrade ner i 
berget under jordarna. Därför säger radonriskkartan oftast inget om risken för 
radon i brunnsvatten. 
*(4) Husen som ligger närmast vägen mot Skansundet ligger strax under 55 
dBA ekvivalent ljudnivå och den maximala ljudnivån överskrider för några hus 
70 dBA. Eftersom kommunens bullerkartläggning är från 2006 så är säkert 
bullernivån högre idag. Men eftersom en ökning av ljudnivån med tre decibel 
motsvarar en fördubbling av trafiken så borde alla hus klara 
trafikförordningens krav även idag. Om uteplatserna inte är lokaliserade på 
trafiksidan så klarar kommunen kraven. 3§ Buller från spårtrafik och vägar 
bör inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, 
och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats 
om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 
 
 
Sakägare, SBF/2019:00057–72 
Vägar, trafikmiljö och kommunikationer(buss) hit till Sibble är inte anpassade 
för en utökning av ännu fler hushåll. Speciellt inte för barnfamiljer. Trafiken 
genom området har ökat, liksom bullret. Hastighetsbegränsningar hålls inte. Vi 
saknar övergångsställen till förskola, busshållplatser. Trottoar saknas genom 
området. Vid busshållplats Annelötsvägen får skolbarn kliva av i vägrenen och 
passera vägen där bilar kör alldeles för fort. Det borde vara fartgupp och 30 
km/timmen där. Helst genom hela vårt område. Borde man inte se över och 
åtgärda dessa problem innan man utökar antalet hushåll? T.ex. 10 hushåll till = 
10–20 bilar. Det går inte att cykla till Vårsta då vägen är alldeles för farlig med 
den trafiken som är redan nu. Cykelbana behövs.  
 
Kommentar: Åsikter om väg 569 ska förmedlas till Trafikverket och åsikter om 
busstrafik till Stockholms Lokaltrafik. Kommunen hoppas att på sikt bygga ut 
gång- och cykelvägarna i Grödinge. 
 
 
Hyresgästföreningen Botkyrka-Salem, SBF/2019:00057–73 
Har inga synpunkter på förslaget 
 
 
Sakägare, SBF/2019:00057–76 
*(1) Vill att minsta tomtstorlek ska vara 1500m2, eller utöka tomten utanför 
planområdet på åkermark. 
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*(2) Samrådstiden är för kort. 
 
Kommentar: *(1) Detaljplanens syfte är endast att pröva möjligheten att 
upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelser. Kommunen vill att Sibble 
behåller sin landskapskaraktär och vill därför inte öka exploateringen 
ytterligare i området.  
*(2) Samrådstiden är inte reglerad och får därför anpassas efter det enskilda 
ärendet. Det var vår bedömning att två veckor var tillräckligt. 
 
 
Remissinstanser 
Södertörns brandförsvar, SBF/2019:00057–10 
Inga synpunkter 
 
Post Nord, SBF/2019:00057–12 
Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras 
postlådan i en lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta 
emot sin post i en fastighetsbox på entréplan. En placering som inte är godkänd 
leder till att posten inte börjar delas ut till adressen. 
 
Kommentar: Noterat 
 
 
Skanova, SBF/2019:00057–16 
Skanova har inget att erinra mot detaljplanen. Tvingas Skanova vidta 
undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering 
förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 
 
Kommentar: Noterat 
 
 
VA-enheten, SBF/2019:00057–19  
*(1) Det framgår inte av planhandlingen om det ska tecknas servitutsavtal eller 
ledningsrätt för VA-ledningar, den allmänna platsmarken inkl. gatunätet är 
enskilt vad vi förstår. 
*(2) Den dagvattenutredning som nämns i planbeskrivningen saknas? 
 
Kommentar: *(1) Det är allmän plats med enskilt huvudmannaskap så u-
område behöver inte ritas in på plankartan. Kommunen har rätt att söka 
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ledningsrätt för kommunalt VA utan planstöd. Dvs kommunen kan söka 
ledningsrätt hos lantmäteriet innan eller efter att planen är antagen. 
*(2) Kommunen ser i dagsläget inget behov av en dagvattenutredning, detta 
ska korrigeras i planbeskrivningen. Detaljplanen innebär inga större 
ändringar av markanvändningen så belastning på recipienten kan antas vara 
tämligen lika efter planens genomförande och flödesberäkningar visar att 
ökade flöden framför allt kan härledas till klimatfaktorer. Markens 
genomsläpplighet är till största del god. En lågpunktsanalys visar att det inte 
finns några problem med instängda områden och planen innebär inte att 
några befintliga avrinningsvägar skulle skäras av. 
 
 
 
Trafikförvaltningen, SBF/2019:00057–20 
*(1)"Området trafikeras av linje 727 mellan Tumba station och Skanssundet 
med 13 turer på vardagar respektive 8 turer på helger i vardera riktningen. 
Planområdet ligger i sin helhet inom 900 meter från två hållplatser för linje 
727." 
*(2) För att underlätta för hållbart resande till och från planområdet föreslår 
trafikförvaltningen att kommunen planerar för cykelparkering med möjlighet 
till ramlåsning intill hållplatserna Olberga och Enbacken i den mån utrymme 
för detta finns. I övrigt har trafikförvaltningen har inga synpunkter på 
ändringarna i planen. 
 
Kommentar: *(1) Planbeskrivningen kommer att kompletteras med den här 
informationen.  
*(2) Kommunen hoppas att på sikt kunna förbättra för cykelparkering intill 
busshållplatserna i Grödinge.  
.  
 
Vattenfall Eldistribution AB, SBF/2019:00057–49 
Vattenfall Eldistribution AB har elnätanläggningar inom område och inom 
närområde för aktuell detaljplan bestående av 24 kV markkabel, turkos 
streckad linje i karta nedan, 24 kV nätstation, svart kvadrat, 0,4 kV markkabel, 
mörkblå streckad linje, 0,4 kV hängkabel, blå linje samt kabelskåp, svart 
rektangel. Elnätanläggningarnas läge i kartan är ungefärligt. (se kartan i 
Public360) 
I detta yttrande finns en bifogad plankarta där det pekas ut tre befintliga 
nätstationer, där plankartan behöver kompletteras med E-områden (E- 
nätstationer) för att legalisera befintliga nätstationer. E-områden måste täcka 
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hela befintlig nätstation samt hålla ett säkerhetsavstånd runt hela stationen. I 
den bifogade plankartan finns mått som Vattenfall Eldistribution AB kräver. 
Inga byggnader eller brännbara objekt får placeras närmare än 5 meter från 
nätstationen.  
Det är även utritat ett tillkommande E-område som krävs för att leverera den 
elförsörjningen för hela utbyggnadsområdet. Nuvarande eldistributionsnät är 
endast dimensionerat för nuvarande bebyggelse.  
Takten på utbyggnaden av eldistributionsnätet kommer att styras av i vilken 
takt planen genomförs och därav ökade effektbehovet. 
Om möjligt bör schaktarbetena utmed vägarna i området samordnas med 
Vattenfall Eldistribution AB. 
 
Kommentar: Detaljplanens syfte är endast att pröva möjligheten att upphäva 
gällande fastighetsindelningsbestämmelser. Några ytterligare ändringar inom 
den här detaljplaneprocessen kommer inte att ske. Om Vattenfall anser att det 
behövs en planändring för att legalisera befintliga nätstationer så får 
Vattenfall ansöka om planbesked hos kommunen. 
 
 
Lantmäteriet, SBF/2019:00057–50 
*(1) Omprövning av gemensamhetsanläggningar behöver inte nödvändvis ske. 
*(2) Som Lantmäteriet uppfattar det gäller 39 § i 1959 års byggnadsstadga 
(SFS 1959:612) för den befintliga byggnadsplanen avseende huvudbyggnader, 
dvs att sådana ska placeras 4,5 meter eller längre från gräns mot annan tomt. 
 
Kommentar: *(1) Noterat. Detta kommer att korrigeras i planbeskrivningen.  
*(2) Noterat.  
 
 
Svenska kraftnät, SBF/2019:00057–53 
Inga synpunkter 
 
 
Geoinfo, SBF/2019:00057–66 
Föreslår flera ändringar i plankartan. 
 
Kommentar: Detta kommer att korrigeras 
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SRV återvinning AB, SBF/2019:00057–68 
SRV:s målsättning är att, i enlighet med kommunens avfallsplan och 
renhållningsföreskrifter, skapa kundvänliga möjligheter för boende att 
källsortera sitt avfall. Beskrivna förändringar i detaljplanen ska inte påverka 
SRV:s möjligheter att erbjuda hushållen detta. 
SRV:s målsättning är samtidigt att hämtning av avfall skall ske med så liten 
interaktion med de boende som möjligt. Det är därför viktigt att väg- och 
gatunät anpassas för att möjliggöra detta. 
SRV ser positivt på att kunna delta i den fortsatta processen. 
 
Kommentar: Noterat 
 
 
Trafikverket, SBF/2019:00057–69  
*(1) Väg 569 är en sekundär länsväg. Årsdygnstrafiken förbi planområdet är 
uppmätt till ca 1085 (mätår 2015). Gång- och cykeltrafik är inte separerad från 
övrig trafik på övervägande del av sträckan inom tätortsområdet. Trafikverket 
har fått in synpunkter från allmänhet om behov av åtgärder utmed väg 569 
varav många är kopplade till upplevd problematik kring trafiksäkerhet på 
grund av höga hastigheter och avsaknad av gång- och cykelväg med mera. Det 
finns två busshållplatser i närheten av området. Enligt Trafikverkets 
dokumentation är ingen av dessa tillgänglighetsanpassad. Trafikverket har 
även noterat behov kopplat till bärighetsproblem med slitna vägrenar med 
mera. I nuläget planerar inte Trafikverket för några utredningar eller åtgärder 
för ombyggnad av sträckan.  
Trafikverket anser generellt att ny bebyggelse för bostäder ska tillkomma i 
områden med närhet till viktiga funktioner och där det finns goda 
förutsättningar att på ett trafiksäkert sätt kunna gå och cykla till viktiga 
målpunkter, barn och ungas förutsättningar ska även beaktas.  
Trafikverket saknar en analys och beskrivning av förutsättningar att på ett 
trafiksäkert sätt ta sig till målpunkter och vilka åtgärder som kan aktualiseras 
för att möjliggöra detta. En sådan analys bör genomföras. Trafikverket har som 
nämns ovan inga planer på några specifika åtgärder eller utredningar för 
oskyddade trafikanter. Det finns även stora utmaningar för Trafikverket att 
utifrån befintliga medel och prioriteringar kunna genomföra sådana. 
Trafikverket anser även att nya eller ändrade detaljplaner som skapar behov av 
åtgärder på det statliga vägnätet ska bekostas aktuell kommun. 
*(2) Tre fastigheter (varav två blir avstyckningsbara) uppges påverkade av 
trafikbuller från väg 569. Någon trafikbullerutredning har inte tagits fram i 
samrådsskedet vilket Trafikverket anser ska genomföras. Trafikverket 
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förutsätter att en trafikbullerutredning tas fram inför gransknings-
/antagandeskedet och att resultatet redovisas i planhandlingarna. Trafikverkets 
basprognos för år 2040 bör användas. Eventuellt behov av bullerreducerande 
åtgärder ska kunna genomföras utanför vägområde för väg 569 och inte 
påverka dess funktion eller förutsättningar att underhålla vägsträckan negativt.  
 
*(3) Detaljplanen redovisar utökat vägområde längs väg 569 samt befintlig 
anslutning av Annelötsvägen till väg 569. Trafikverket anser att det är viktigt 
att säkerställa att det område som planläggs som väg motsvarar det område 
som är vägområde utifrån faktiska förhållanden på platsen. Det som utgör 
vägområde ska inte heller planläggas för annat ändamål. Det bör göras en 
översyn om det finns sådana ytor. Generell information om vägområdets 
utbredning finns på Trafikverkets hemsida och en kontakt med Trafikverket 
kan även tas för diskussion om vägområdets utbredning på aktuell plats.  
Vad gäller redovisning av väg 569 i planbestämmelser och plankarta bör 
allmän väg där Trafikverket är väghållare redovisas som väg för genomfart.  
*(4) Om åtgärder planeras i anslutningar eller kan påverka väg 569 behöver 
detta diskuteras med Trafikverket. Är anslutningsåtgärder inte redovisade i 
plankarta behöver tillstånd sökas.  
 
Kommentar: *(1) Botkyrka kommun hoppas att på sikt bygga ut gång- och 
cykelvägarna i Grödinge. 
*(2) Husen som ligger närmast vägen mot Skansundet ligger strax under 55 
dBA ekvivalent ljudnivå och den maximala ljudnivån överskrider för några hus 
70 dBA. Eftersom kommunens bullerkartläggning är från 2006 så är säkert 
bullernivån högre idag. Men eftersom en ökning av ljudnivån med tre decibel 
motsvarar en fördubbling av trafiken så borde alla hus klara 
trafikförordningens krav även idag. Om uteplatserna inte är lokaliserade på 
trafiksidan så klarar kommunen kraven. 3§ Buller från spårtrafik och vägar 
bör inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, 
och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats 
om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 
*(3) Detaljplanens syfte är endast att pröva möjligheten att upphäva gällande 
fastighetsindelningsbestämmelser. Själva plankartan kommer inte att ritas om.  
*(4) Inga åtgärder inom planområdet planeras i anslutning till väg 569.   
 
 
MEX, SBF/2019:00057–75 
*(1) Användningsgräns verkar saknas för park och gata för del av 
planområdet? Se t ex rött inringat område. 
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*(2) Hur ska man förhindra allmänheten att inte köra över parkremsan? Se rött 
inringat område. 
*(3) Bör det vara ledningsrätt (u-område) i allmänna gator och natur (enskilt 
huvudmannaskap)? Vi gjorde på MEX tolkningen att det inte behövs då det är 
enskilt huvudmannaskap 
*(4) Inom hur stor del av planområdet av kommunalt VA är utbyggt och hur 
mkt kommer byggas ut inom närmsta tiden?  
 
Kommentar: *(1) Detta kommer korrigeras. 
*(2) Detaljplanens syfte är endast att pröva möjligheten att upphäva gällande 
fastighetsindelningsbestämmelser. Själva plankartan kommer inte att ritas om.  
*(3) Det är allmän plats med enskilt huvudmannaskap så u-område behöver 
inte ritas in på plankartan. Kommunen har rätt att söka ledningsrätt för 
kommunalt VA utan planstöd. Dvs kommunen kan söka ledningsrätt hos 
lantmäteriet innan eller efter att planen är antagen. *(4) Delar av området är 
verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten. Vissa fastigheter har 
enskilda ledningar och kommer fortsätta att ha enskilda ledningar. Det är inte 
verksamhetsområde för dagvatten. Det kommunala avloppsnätet kommer inte 
att byggas ut. Styckar man nya tomter kommer kommunen bygga ut nya 
serviser(anslutningar).  
 
 
Länsstyrelsen, SBF/2019:00057–78 
För närvarande har Länsstyrelsen inga synpunkter på planförslaget enligt 5 
kap. 14 § PBL. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planens 
genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 
Länsstyrelsen har dock följande rådgivande synpunkter samt medskick inför 
kommande prövning: 
*(1) Dagvatten, Länsstyrelsen anser att kommunen bör förtydliga 
beskrivningen av dagvattenhanteringen i planbeskrivningen och vid behov 
genomföra en dagvattenutredning. 
*(2) Fornlämningar, Länsstyrelsen bedömer att avstyckning där fornlämning 
berörs är olämplig. De lämningarna, i form av gravfält och större gravar, som 
ligger på några av de berörda tomterna lämpar sig inte för avstyckningar 
som exempelvis kan innebära att ett gravfält delas. 
 
Kommentar: *(1) Kommunen ser i dagsläget inget behov av en 
dagvattenutredning, detta ska korrigeras i planbeskrivningen. Detaljplanen 
innebär inga större ändringar av markanvändningen så belastning på 
recipienten kan antas vara tämligen lika efter planens genomförande och 
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flödesberäkningar visar att ökade flöden framför allt kan härledas till 
klimatfaktorer. Markens genomsläpplighet är till största del god. En 
lågpunktsanalys visar att det inte finns några problem med instängda områden 
och planen innebär inte att några befintliga avrinningsvägar skulle skäras av. 
*(2) Planbeskrivningen är förtydligad med följande: ”Samtliga fornlämningar 
är skyddade enlig kulturmiljölagen 2 kap. Det är förbjudet att utan tillstånd 
rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller ändra eller skada en fornlämning. 
Avstyckningar där fornlämningar berörs kan vara svåra att genomföra vid en 
lantmäteriförrättning. Länsstyrelsen kan överklaga en förrättning om de 
bedömer att förrättningen strider mot allmänna intressen, där fornlämningar 
ingår. Lantmäteriet kan även välja att samråda med Länsstyrelsen under 
förrättningens gång. De fastigheter där avstyckningar kan bli svåra att 
genomföra p.g.a. registrerade fornlämningar är Olberga 1:19, Olberga 1:20, 
Olberga 1:21, Sibble 1:25, Sibble 2:32 och Sibble 2:27.  
 
 
 
 
 
 
 
 
” 
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