
 

Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se 
www.trosa.se 

Kanslienheten 
Helena Edenborg 
Kanslichef 
0156-520 06 
helena.edenborg@trosa.se 

Kallelse 
Datum 
2020-03-04 
 

Tid: Onsdagen den 11 mars 2020, kl. 19:00 
Plats: Skärborgarnas hus, Trosa  

 
Gruppmöte: Gruppmöte Alliansen: kl. 18:30, B-salen 

Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och  
Vänsterpartiet: kl. 18:00, Pensionärernas hus 
Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl. 18:30, Grupprum 1 
 

 Kaffe och smörgås serveras vid gruppmötena/sammanträdet  
 
 
 

Kallelse till sammanträde med kommunfullmäktige 

Ärende Dnr 

1.  Upprop  

2.  Val av justerare  

3.  Kungörelse/föredragningslista  

4.  Avsägelser och val  

5.  Information om Ostlänken 
(Muntlig information från Hans-Erik Eriksson, koordinator Ostlänken) 

 

6.  Information om resultatet från medarbetarenkäten 2019 – Hållbart 
Medarbetar Engagemang (HME) 
(Muntlig information från personalchef Torbjörn Unnebäck) 

 

7.  Borgensram och borgensavgift 2020 KS 2020/28 

8.  Avtal om kommunalt övertagande av väghållarskap för väg 786 och 
787, Stensundsvägen i Trosa 

KS 2020/29 

9.  Uttag av exploateringsersättning för Stensundsvägen, Trosa KS 2020/30 

10.  Antagande – Detaljplan för del av Predikanten 3 m.fl. 
Granskningsutlåtandet publiceras inte på hemsidan 
eftersom det innehåller personuppgifter och får därför inte 
publiceras enligt GDPR, dataskyddsförordningen. 
Kontakta kanslienheten om du vill ta del av materialet som inte 
publicerats, tel. 0156-520 00 eller trosa@trosa.se 

KS 2019/110 
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11.  Antagande – Detaljplan för del av Överåda 3:1 Brotorp 

Granskningsutlåtandet publiceras inte på hemsidan 
eftersom det innehåller personuppgifter och får därför inte 
publiceras enligt GDPR, dataskyddsförordningen. 
Kontakta kanslienheten om du vill ta del av materialet som inte 
publicerats, tel. 0156-520 00 eller trosa@trosa.se 

KS 2020/31 

12.  Resultat från medarbetarenkät 2019 – Hållbar Medarbetar 
Engagemang (HME) 

KS 2020/32 

13.  Frågor KF 2020/3 

14.  Svar på motion – Vässa det förebyggande arbetet mot narkotika KF 2019/12 

15.  Svar på motion – Osakliga läromedel i skolan KF 2019/13 

16.  Svar på motion – ”Mät och sätt tydliga mål om minskad 
energianvändning i Trosa kommuns egen organisation och dess 
bolag.” 

KF 2019/11 

17.  Anmälan av inkomna motioner  

18.  Statistik över ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 
socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) 

KF 2019/1 

19.  Övriga anmälningsärenden KF 2020/2 

 
 
 
Ann Larson (M)                   Helena Edenborg 
Ordförande                              sekreterare 
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 16 Dnr KS 2020/28 
 

Borgensram och borgensavgift 2020    

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
1. Att såsom för egen skuld ingå borgen för Trosabygdens Bostäder AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 640 000 000 kr, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. 

 
2. Att såsom för egen skuld ingå borgen för Trosa Fibernät AB:s låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 67 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta 
och kostnader. 

 
3. Borgensavgift ska uttas med 0,45 % av nyttjat borgensåtagande. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Borgensåtaganden preskriberas efter tio år, det innebär att ett beslut om borgen 
inte får vara äldre än tio år när lån beviljas. Genom att årligen besluta om en ram 
för totalt borgensåtagande aktualiseras dessa och åtagandena undgår att 
preskriberas. 
 
Borgensavgiften föreslås vara oförändrad jämfört med föregående år. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-10.  
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och ekonomichef Marlene 
Bernfalk 2020-02-03. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige  
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Marlene Bernfalk 
Ekonomichef 
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Tjänsteskrivelse 
Datum 
2020-02-03 
Diarienummer 
KS 2020/28 

  

Borgensram och borgensavgift 2020 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 

1. Att såsom för egen skuld ingå borgen för Trosabygdens Bostäder AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 640 000 000 kr, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 
2. Att såsom för egen skuld ingå borgen för Trosa Fibernät AB:s 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 67 000 000 kr, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
 

3. Borgensavgift ska uttas med 0,45 % av nyttjat borgensåtagande. 
 
 
Ärendet 
Borgensram 
Det är kommunfullmäktige som har rätten att fatta beslut om upplåning. 
Kommunfullmäktige får dock enligt kommunallagen (6. kap. 33§) inte delegera 
beslutanderätten i frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt som exempelvis frågor av större ekonomisk vikt. Det råder s.k. 
delegeringsförbud för dessa ärenden. Delegeringsförbudet anses dock inte gälla om 
kommunfullmäktige fattar beslut om årliga ramar för upplåning. Då 
kommunfullmäktige angett gränserna för de ekonomiska åtagandena, anses beslut 
om upplåning inom dessa ramar inte längre ha den principiella beskaffenhet som 
endast är förbehållet kommunfullmäktige. 
 
Borgensåtaganden preskriberas efter tio år, det innebär att ett beslut om borgen 
inte får vara äldre än tio år när lån beviljas. Genom att årligen besluta om en ram 
för totalt borgensåtagande aktualiseras dessa och åtagandena undgår att 
preskriberas. 
 
Borgensavgift 
Vad som utgör en marknadsmässig borgensavgift (det vill säga en borgensavgift 
utan konkurrenssnedvridning) fick aktualitet genom lagen om allmännyttiga 
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kommunala bostadsaktiebolag som började gälla från januari 2011. Lagen innebär 
bland annat att kommunerna, i de fall de går i borgen, ska ta ut en 
marknadsmässig avgift för att kompensera för den ekonomiska fördel detta innebär 
för det kommunala bostadsaktiebolaget. På motsvarande sätt måste villkoren för 
lån från kommunen till ett kommunalt bostadsaktiebolag vara marknadsmässiga. 
Kravet på marknadsmässighet i borgensavgiften eller i villkoren för lån från 
kommunen innebär även en gräns för hur hög avgiften kan vara i syfte att förhindra 
otillåten värdeöverföring från bostadsbolaget till kommunen.  
 
Reglerna om att en kommuns lån till, eller borgen för, ett kommunalt 
bostadsaktiebolag måste vara affärsmässigt betingat, grundar sig på EU:s 
statsstödsregler. Med statsstöd avses alla insatser av ekonomisk art som snedvrider 
eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna eller ge en ekonomisk 
fördel för visst företag eller viss produktion.  
 
Borgensavgiften föreslås vara oförändrad jämfört med föregående år. 
 
 
 
Johan Sandlund  Marlene Bernfalk 
Kommunchef  Ekonomichef 
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 17 Dnr KS 2020/29 
 

Avtal om kommunalt övertagande av väghållarskap för väg 
786 och 787, Stensundsvägen i Trosa      

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till avtal mellan Trafikverket och Trosa 
kommun gällande förändrat väghållarskap för väg 786 och 787, Stensundsvägen i 
Trosa.  
 
___________ 
 
Ärendet 
Trafikverket är idag väghållare av merparten av Stensundsvägen i Trosa. Kopplat till 
vägens nuvarande underhållsnivå och utvecklingen i områdena kring vägen har 
Trosa kommun och Trafikverket gemensamt utrett förutsättningarna för ett 
kommunalt övertagande av Stensundsvägen. Ett förslag till avtal om förändrat 
väghållarskap finns nu framtaget vilket reglerar hur ett kommunalt övertagande ska 
genomföras. 
 
Syftet med detta avtal är att reglera väghållaransvar och utökat 
väghållningsområde för väg 786 Trosa-Fagerbjörk (Stensundsvägen) och väg 787 
Stensund-Åda, för att åstadkomma en väghållning som är rationell och svarar mot 
båda parters behov. Genom övertagande av väghållaransvaret får kommunen 
rådighet över vägarna så att de bättre kan anpassas till stads- och boendemiljön 
både i det korta och långa perspektivet.  
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Tommy Fogelberg (V): Bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-10.  
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson 2019-11-19. 
Avtal mellan Trafikverket och Trosa kommun gällande förändrat väghållarskap för 
väg 786 och 787. 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige   
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Avtal avseende kommunalt övertagande av väghållarskap 
för väg 786 och 787, Stensundsvägen i Trosa 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till avtal mellan Trafikverket och Trosa 
kommun gällande förändrat väghållarskap för väg 786 och 787, Stensundsvägen i 
Trosa.  
 
Sammanfattning 
Trafikverket är idag väghållare av merparten av Stensundsvägen i Trosa. Kopplat till 
vägens nuvarande underhållsnivå och utvecklingen i områdena kring vägen har 
Trosa kommun och Trafikverket gemensamt utrett förutsättningarna för ett 
kommunalt övertagande av Stensundsvägen. Ett förslag till avtal om förändrat 
väghållarskap finns nu framtaget vilket reglerar hur ett kommunalt övertagande ska 
genomföras. 
 
Syftet med detta avtal är att reglera väghållaransvar och utökat 
väghållningsområde för väg 786 Trosa-Fagerbjörk (Stensundsvägen) och väg 787 
Stensund-Åda, för att åstadkomma en väghållning som är rationell och svarar mot 
båda parters behov. Genom övertagande av väghållaransvaret får kommunen 
rådighet över vägarna så att de bättre kan anpassas till stads- och boendemiljön 
både i det korta och långa perspektivet.  
 
I och med detta avtal är parterna överens om att väghållaransvaret för väg 786 och 
787 ska övergå från Trafikverket till Trosa kommun. I och med överlämningen 
kommer det kommunala väghållningsområdet att utökas. Detta innebär att Trosa 
kommun kommer att svara för drift och underhåll för de aktuella vägsträckorna från 
och med 2020-09-01. 
 
Innan ett övertagande kan ske behöver formerna för en så kallad iståndsättning 
klargöras. Iståndsättning innebär i detta fall att Trafikverket bekostar, men inte 
genomför, en upprustning av vägen till en rimlig grundnivå. Detta handlar således 
inte om breddning eller motsvarande utan endast om att nuvarande väg rustas upp 
till acceptabel standard. I förslaget till avtal utgår en ersättning för iståndsättning 
med 9 500 000 kr från Trafikverket till kommunen för eftersatt underhåll.  
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Ärendet 
Trafikverket är idag väghållare av Stensundsvägen och underhållet av och statusen 
på vägen har under en längre tid och vid upprepade tillfällen mötts av stark kritik 
från boende i anslutning till vägen.  
 
Ett antal exploateringar har genomförts i området under de senaste tio åren och 
flera ytterligare är utpekade i förslaget till översiktsplan för Trosa kommun. Det 
ökade antalet boende i Ådaområdet och den sammantagna belastningen på vägen 
har påtagligt förändrat förutsättningarna för vägen. Detta innebär bland annat att 
ambitionen numera är att redan under 2021-2022 kunna möjliggöra kollektivtrafik 
längs Stensundsvägen. Alla dessa faktorer gör att Trosa kommun och Trafikverket 
sedan en tid diskuterat frågan om ett eventuellt övertagande av väghållarskapet 
och nu kommit överens om formerna för hur detta ska genomföras.  
 
Innan ett övertagande kan ske behöver formerna för en så kallad iståndsättning 
klargöras. Iståndsättning innebär i detta fall att Trafikverket bekostar, men inte 
genomför, en upprustning av vägen till en rimlig grundnivå. Trosa kommun och 
Trafikverket är överens om att en iståndsättning satt till 9 500 000 kr är rimlig för 
att kompensera för bristande underhåll.  
 
Vid ett kommunalt övertagande kommer det utöver iståndsättningen också finnas 
behov av en delvis höjd ambitionsnivå. Detta kan bland annat handla om nya 
busshållplatser, partiell breddning och kompletterande mötesfickor. För att 
långsiktigt säkerställa finansiering av denna uppgradering föreslås att 
exploateringsersättning tas ut av samtliga tillkommande bostäder i området. Detta 
hanteras i separat ärende.  
 
I och med detta avtal är parterna överens om att väghållaransvaret för väg 786 och 
787 övergår från Trafikverket till kommunen. I och med överlämningen kommer det 
kommunala väghållningsområdet att utökas i enlighet med förslag till avtal 
inklusive bilaga.  
 
Beslut om ändrat väghållaransvar enligt 25§ Väglagen (1971:948) eller 2§ 
Vägförordningen (2012:707) fattas av Trafikverket (Juridik- och planprövning). 
Trafikverket fattar beslut om ändrat väghållaransvar först när Trosa kommun har 
godkänt detta avtal. Trafikverket är väghållare tills dess att Trafikverkets beslut om 
ändrat väghållaransvar för väg 786 och väg 787 har vunnit laga kraft. Kommunen 
kommer att sköta framtida drift och underhåll av vägsträckorna som beskrivs i 
avtalet från och med 2020-09-01. 
 
När Kommunen har blivit väghållare har kommunen i sedvanlig ordning möjlighet 
att ansöka om statlig medfinansiering hos Trafikverket för ombyggnation av 
vägarna, till exempel med GC-passager och busshållplatser.  
 
Mats Gustafsson 
Samhällsbyggnadschef 
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Bilagor 
Bilaga 1, Avtal mellan Trafikverket och Trosa kommun gällande förändrat 
väghållarskap för väg 786 och 787. 
 
 
 
Beslut till 
Samhällsbyggnadskontoret 
Tekniska enheten 
Ekonomikontoret 
Akten 
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 18 Dnr KS 2020/30 
 

Uttag av exploateringsersättning för Stensundsvägen, Trosa       

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige godkänner föreslagna principer för uttag av 
exploateringsersättning för förbättringsåtgärder kopplade till Stensundsvägen, samt 
att fastställa 2020 års ersättningsnivå till 50 tkr per tillkommande bostad. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Trafikverket är idag väghållare av merparten av Stensundsvägen. Kopplat till 
vägens nuvarande underhållsnivå och utvecklingen i området har Trosa kommun 
och Trafikverket gemensamt utrett förutsättningarna för ett kommunalt 
övertagande av Stensundsvägen. Ett förslag till avtal om förändrat väghållarskap 
finns nu framtaget vilket reglerar hur ett kommunalt övertagande ska genomföras. 
 
Utifrån att ett kommunalt övertagande av vägen sannolikt är nära förestående finns 
ett behov av att skapa ekonomiska förutsättningar samt att tydliggöra regelverk 
och spelregler för uttag av exploateringsersättning. Uttag av 
exploateringsersättning syftar till att finansiera utveckling av Stensundsvägen samt 
därtill tillhörande kopplade behov såsom exempelvis nya busshållplatser.  
 
Framtaget förslag innebär ett tydliggörande av vilken geografisk avgränsning som 
ska gälla för uttag av exploateringsersättning samt ett förslag på ersättningsnivå till 
50 tkr per tillkommande bostad. Denna nivå kommer att justeras årligen i linje med 
Konsumentprisindex (KPI). Nivån kan också komma att justeras i exploateringsavtal 
beroende på övriga krav på ny infrastruktur. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-10.  
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson 2019-11-21. 
Kartbilaga A, områdesavgränsning för uttag av exploateringsersättning. 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige   
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Uttag av exploateringsersättning för Stensundsvägen, Trosa 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige godkänner föreslagna principer för uttag av 
exploateringsersättning för förbättringsåtgärder kopplade till Stensundsvägen, samt 
att fastställa 2020 års ersättningsnivå till 50 tkr per tillkommande bostad. 
 
Sammanfattning 
Trafikverket är idag väghållare av merparten av Stensundsvägen. Kopplat till 
vägens nuvarande underhållsnivå och utvecklingen i området har Trosa kommun 
och Trafikverket gemensamt utrett förutsättningarna för ett kommunalt 
övertagande av Stensundsvägen. Ett förslag till avtal om förändrat väghållarskap 
finns nu framtaget vilket reglerar hur ett kommunalt övertagande ska genomföras. 
 
Utifrån att ett kommunalt övertagande av vägen sannolikt är nära förestående finns 
ett behov av att skapa ekonomiska förutsättningar samt att tydliggöra regelverk 
och spelregler för uttag av exploateringsersättning. Uttag av 
exploateringsersättning syftar till att finansiera utveckling av Stensundsvägen samt 
därtill tillhörande kopplade behov såsom exempelvis nya busshållplatser.  
 
Framtaget förslag innebär ett tydliggörande av vilken geografisk avgränsning som 
ska gälla för uttag av exploateringsersättning samt ett förslag på ersättningsnivå till 
50 tkr per tillkommande bostad. Denna nivå kommer att justeras årligen i linje med 
Konsumentprisindex (KPI). Nivån kan också komma att justeras i exploateringsavtal 
beroende på övriga krav på ny infrastruktur. 
 
Ärendet 
Trafikverket är idag väghållare av Stensundsvägen och underhållet av och statusen 
på vägen har vid upprepade tillfällen mötts av stark kritik från boende i anslutning 
till vägen. Detta i kombination med ett starkt bebyggelsetryck i området och 
inriktningen att möjliggöra kollektivtrafik längs vägen gör att Trosa kommun och 
Trafikverket nu kommit överens om formerna för ett förändrat väghållarskapet för 
Stensundsvägen.  
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Innan ett övertagande kan ske behöver en så kallas iståndsättning ske vilket 
innebär att Trafikverket bekostar en upprustning av vägen till en rimlig basnivå. 
Detta handlar således inte om breddning eller motsvarande utan endast om att 
nuvarande väg rustas upp till acceptabel standard.  
 
Vid ett kommunalt övertagande finns utöver iståndsättningen också behov av en 
delvis höjd ambitionsnivå. Detta kan bland annat handla om nya hållplatser, partiell 
breddning och kompletterande mötesfickor. För att finansiera denna uppgradering 
föreslås att exploateringsersättning tas ut av samtliga tillkommande bostäder inom 
det område som är redovisat i kartbilaga A. Utgångspunkten är att kommunens 
kommande kostnader ska täckas av den typen av exploateringsintäkter. 
 
Principer för uttag av exploateringsersättning 
Principerna för den geografiska avgränsningen är att all exploatering som nu eller 
på sikt är beroende av angöring från Stensundsvägen utanför nuvarande 
avgränsning av Trosa tätort ska bidra till den kommande uppgraderingen. Detta 
tydliggörs i kartbilaga A.  
 
Grundprincipen för uttaget av exploateringsersättning är att alla aktörer som 
genomför exploateringar i någon del av detta område ska belastas med ett uttag på 
50 tkr per bostad. Detta gäller självklart större exploateringar men föreslås också 
gälla för mindre kompletteringar via exempelvis förhandsbesked. Undantaget från 
denna regel är privata bostadsfastigheter som endast styckas i ytterligare en tomt. 
I samband med förhandsbesked i dessa områden kommer exploateringsavtal att 
tecknas för att reglera dessa frågeställningar. 
 
Tillkommande bostäder inom aktuella områden 
En grov bedömning av antalet tillkommande bostäder inom det aktuella området är 
att ca 300 bostäder bör kunna tillskapas under den kommande 20-årsperioden. 
 
Detta är en grov bedömning och utbyggnadstakt är beroende av hur konjunkturen 
utvecklas men sett över en längre tidsperiod bedöms detta vara ett rimligt 
antagande om utbyggnadstakt. 
 
 
Mats Gustafsson 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
Bilagor 
Kartbilaga A, områdesavgränsning för uttag av exploateringsersättning. 
 
Beslut till 
Samhällsbyggnadskontoret 
Ekonomikontoret 
Akten 
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Kommunstyrelsen 2020-02-26 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 19 Dnr KS 2019/110 
 

Antagande – Detaljplan för del av Predikanten 3 m.fl.        

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Predikanten 3 m.fl. 
 
___________ 
 
Ärendet 
I samband med arbetet med kommunens översiktsplan som antogs 2015 
identifierades fastigheten Predikanten 3 i anslutning till vårdcentralen som ett 
område lämpligt för kompletterande bostadsbebyggelse. Under våren 2017 bjöd 
kommunen in till en markanvisningstävling för att ge olika exploatörer möjlighet att 
visa hur marken bäst kan utvecklas. Utifrån det vinnande förslaget har ett förslag 
till en ny detaljplan tagits fram. 
 
Efter granskning och godkännande av detaljplanen har ärendet återremitterats till 
Samhällsbyggnadsnämnden för att justera planförslaget i de delar där byggnader 
föreslogs vara fem våningar eller högre. Ett reviderat förslag har varit ute på ny 
granskning och ett slutligt förslag föreslås nu godkännas och sedan antas av 
kommunfullmäktige.  
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-10. 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-01-28, § 14.  
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2020-01-14 
Tjänsteskrivelse med bilagor från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och 
planchef Linda Axelsson 2020-01-03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige   



TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 18(21) 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-01-28 

 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 14      SBN 2017/32 
 

 

Antagande – detaljplan för del av Predikanten 3 m.fl.  

Beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till granskningsutlåtande och ny 
detaljplan för del av Predikanten 3 m.fl. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Predikanten 3 m.fl. 
 
___________ 
 
Ärendet 
I samband med arbetet med kommunens översiktsplan som antogs 2015 
identifierades fastigheten Predikanten 3 i anslutning till vårdcentralen som ett 
område lämpligt för kompletterande bostadsbebyggelse. Under våren 2017 bjöd 
kommunen in till en markanvisningstävling för att ge olika exploatörer möjlighet att 
visa hur marken bäst kan utvecklas. Utifrån det vinnande förslaget har ett förslag 
till en ny detaljplan tagits fram. 
 
Efter granskning och godkännande av detaljplanen har ärendet återremitterats till 
Samhällsbyggnadsnämnden för att justera planförslaget i de delar där byggnader 
föreslogs vara fem våningar eller högre. Ett reviderat förslag har varit ute på ny 
granskning och ett slutligt förslag föreslås nu godkännas och sedan antas av 
kommunfullmäktige. 
 
Planen handläggs som ett standardförfarande. 
 
Ärendets beredning 
– Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2020-01-14 
– Tjänsteskrivelse med bilagor från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och 
planchef Linda Axelsson 2020-01-03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen  
 



 

Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se 
www.trosa.se 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadskontoret 
Linda Axelsson  
Planchef 
0156-520 37 
linda.axelsson@trosa.se 

Tjänsteskrivelse 
Datum 
2020-01-03 
Diarienummer 
SBN 2017/32 

  

Antagande - detaljplan för del av Predikanten 3 m.fl. 
 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till granskningsutlåtande och ny 
detaljplan för del av Predikanten 3 m.fl.  
 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Predikanten 3 m.fl. 
 
Ärendets bakgrund 
I samband med arbetet med kommunens översiktsplan som antogs 2015 
identifierades fastigheten Predikanten 3 i anslutning till vårdcentralen som ett 
område lämpligt för kompletterande bostadsbebyggelse. Under våren 2017 bjöd 
kommunen in till en markanvisningstävling för att ge olika exploatörer möjlighet att 
visa hur marken bäst kan utvecklas. Utifrån det vinnande förslaget har ett förslag 
till en ny detaljplan tagits fram.   
 
Efter granskning och godkännande av detaljplanen har ärendet återremitterats till 
Samhällsbyggnadsnämnden för att justera planförslaget i de delar där byggnader 
föreslogs vara fem våningar eller högre. Ett reviderat förslag har varit ute på ny 
granskning och ett slutligt förslag föreslås nu godkännas och sedan antas av 
kommunfullmäktige.  
 
Planen handläggs som ett standardförfarande.  
 
 
Mats Gustafsson    Linda Axelsson 
Samhällsbyggnadschef   Planchef 
 
Bilagor 

1. Länk till planområdet: https://www.google.se/maps/@58.9018614,17.5576528,19.1z  

2. Planbeskrivning 
3. Plankarta 
4. Granskningsutlåtande 

 
 

https://www.google.se/maps/@58.9018614,17.5576528,19.1z


Postadress: 619 80 Trosa • Besöksadress: Västra Långgatan 4‐5 • Tel: 0156‐520 00 Fax: 0156‐520 17   
E‐post: trosa@trosa.se www.trosa.se 
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Inledning 

Planprocessen enligt Plan‐ och bygglagen 
Detaljplanering regleras av Plan‐ och bygglagen 2010:900 och består av olika skeden vilka redovisas i 

nedanstående bild. Mellan planuppdrag och samråd arbetas en planhandling fram. Den samråds sedan med 

sakägare, myndigheter, föreningar m fl. Efter samrådet redovisas och bemöts inkomna synpunkter i en 

samrådsredogörelse och ett reviderat förslag skickas ut på granskning. Efter granskningen redovisas och 

bemöts inkomna synpunkter igen och ett slutligt reviderat förslag antas därefter av Kommunfullmäktige. När 

detaljplanen vunnit laga kraft kan genomförandet påbörjas och planen gäller till dess att den i framtiden 

eventuellt ändras. Nedan redovisas var den här detaljplanen befinner sig i planprocessen. 

 

Planhandlingar: 

▪ Plankarta med bestämmelser 

▪ Planbeskrivning (denna handling) 

Övriga handlingar: 

▪ Samrådsredogörelse 

▪ Granskningsutlåtande (från granskning 1 och från granskning 2) 

▪ Fastighetsförteckning  

Utredningar: 

▪ Strukturplan, Larsson Arkitekter, 190919 

▪ PM Geoteknik, Inhouse Tech, 171124 

▪ Markteknisk undersökningsrapport (MUR/GEO), Inhouse Tech, 171120 

▪ Beräknings PM Geoteknik, Inhouse Tech, 181031 

▪ Trafikbullerutredning, Soundcon, 171018 

▪ Dagvattenutredning, Geosigma AB, 171206 

▪ PM parkering, Larsson Arkitekter, 190919 

▪ Utredning brand, Larsson Arkitekter, 190919 

▪ Utredning avfall, Larsson Arkitekter, 190919 

▪ Solstudie, Larsson Arkitekter, 190917 

▪ Utlåtande berg, Tyréns, 180828 

▪ Höjdsättning, Tyréns 181002 (Framtagen i tidigt skede, höjdsättningen ersätts av höjder i utredningen 

”Skyfallshantering”) 

▪ Skyfallshantering, Tyréns 190410 

▪ PM Predikanten 3 (kompletterande utredning för skyfallshantering), Tyréns 191016 

Utdrag ur ovanstående utredningar redovisas i planbeskrivningen och finns i sin helhet i akten för detaljplanen 

hos Samhällsbyggnadskontoret Trosa.   

Förfrågan om 

planuppdrag 

Plan‐

uppdrag  

Laga 

kraft 
Samråd  Granskning 

Antagande av 

detaljplanen 
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Detaljplanen är upprättad enlig PBL (2010:900) – Standardförande. Detaljplanen består av plankarta med 

bestämmelser samt en planbeskrivning. Planbeskrivningen ska underlätta förståelsen av planförslagets 

innebörd samt redovisa de förutsättningar och syften planen har. Den har ingen egen rättsverkan. Avsikten är 

att den ska vara vägledande vid tolkningen av planen. Till planen hör ett antal övriga handlingar. Efter samråd 

har en samrådsredogörelse över inkomna synpunkter tillkommit och efter den första granskningen upprättades 

ett granskningsutlåtande över inkomna synpunkter.  

Den första granskningsomgången genomfördes under år 2018 med granskningstiden 2018‐11‐23 till 2018‐12‐

14. Med anledning av inkomna synpunkter genomfördes en ny granskning 19‐11‐04 till 19‐11‐25. Ändringarna 

gällde huvudsakligen en skalförändring i detaljplaneområdets östra del. Här ersattes de tidigare punkthusen i  

4‐6 våningar av radhusbebyggelse i 2‐3 våningar. Detta för att koppla an till den lägre småhusbebyggelsen i de 

östra delarna av Trosa. I kvarteret väster om dessa radhus höjdes istället två av volymerna med en våning för 

att skapa en fin rytm i våningsvariationen längs Stensundsvägen. Som konsekvens av att förslaget nu innehåller 

färre bostäder kunde två av tre parkeringsgarage tas bort vilket ger större möjlighet för infiltration av 

dagvatten inom detaljplaneområdet. Detta kan i sin tur underlätta hantering av dagvatten, skyfall och 

höjdsättning. Med anledning av att förändringarna skapade mer gynnsamma förhållanden omarbetades inte 

allt underlagsmaterial utan endast solstudier, volymstudier och utredningar av skyfallshantering, parkering, 

avfall och brand. 

Planens syfte, huvuddrag och bakgrund 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder och verksamhetslokaler i anslutning till Trosa 

vårdcentral och Stensundsvägen. 122 bostäder föreslås i lamellhus och radhus. Planförslaget innebär även en 

förändring av Stensundsvägens gatusektion inom detaljplaneområdet med en tillkommande busshållplats och 

en ny gestaltning av gatan. Entré och tillfart till den befintliga vårdcentralbyggnaden och dess olika 

verksamheter kommer också att förändras och tydliggöras.  

I samband med arbetet med kommunens översiktsplan som antogs år 2015 identifierades området som 

lämpligt för kompletterande bostadsbebyggelse. Under våren 2017 bjöd kommunen in till en 

markanvisningstävling för att ge olika exploatörer möjlighet att visa hur marken bäst kan vidareutvecklas. 

Förslaget till detaljplan utgår ifrån det vinnande förslaget ”Östra Tomtaklint, Stadsliv med omtanke”.  

Trosa kommun har tidigare påbörjat planläggning i den östra delen av det föreslagna planområdet för LSS‐

boende och bostäder i flerbostadshus. I samband med start av nu aktuellt planuppdrag har det tidigare 

planuppdraget avslutats.  

Läge, areal och markägoförhållanden  
Detaljplaneområdet är beläget i den nordöstra delen av Trosa tätort, längs Stensundsvägen i anslutning till 

Trosa vårdcentral. Detaljplaneområdet har en area om cirka 25 650 m2 och omfattar del av fastigheterna 

Predikanten 3, Trosa 10:64 och Trosa 11:21, som alla ägs av Trosa kommun.  

Gällande planer och tidigare ställningstaganden  

Översiktsplan  
I gällande översiktsplan för Trosa kommun (Översiktsplan 2015) är detaljplaneområdet markerat som strategisk 

mark, tänkbart område för nytt boendeområde. Området kring vårdcentralen beskrivs som glest utnyttjat och 

att det kan utredas för förtätning. 

Detaljplaner  
Större delen av detaljplaneområdet omfattas av gällande stadsplan P75‐8, för del av STG 293 F med flera. 

Planen medger byggnation för allmänt ändamål samt park eller plantering i de västra delarna. 

Riksintressen  
Detaljplaneområdet omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv och riksintresse för kust och skärgård. 

Planförslaget bedöms ej stå i konflikt med dessa riksintressen.   
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Strandskydd 
Området omfattas inte av strandskydd.  

Behovsbedömning för miljökonsekvensbeskrivning  
Kommunen har gjort en behovsbedömning vilken har samråtts med Länsstyrelsen. Genomförandet bedöms 
inte innebära risker för människors hälsa. Miljökvalitetsnormer kommer inte att överskridas. Detaljplanens 
genomförande bedöms inte påverka gällande riksintressen negativt. Planförslaget medger ingen verksamhet 
som finns uppräknad i MKB‐förordningens bilaga 1 eller 3. Frågor avseende gestaltning och landskapsbild, 
trafiklösningar, geoteknik, dagvatten, skyfall etcetera har utretts under detaljplaneprocessen. Detta ryms inom 
befintliga plandokument. Med utgångspunkt i ovanstående samlade bedömning, anses detaljplanen inte 
riskera att medföra betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt 
Miljöbalkens, 6 kap. § 11 har därför inte tagits fram. 

Planeringsförutsättningar  

Mark och vegetation  
Området är idag obebyggt och utgörs dels av parkeringsytor tillhörande Trosa vårdcentral m fl och dels den 

angränsande naturmarken sydost om vårdcentralen utmed Stensundsvägen. Denna yta sluttar svagt upp mot 

naturområdet i öster med en lågpunkt längs Stensundsvägen, söder om vårdcentralens entré. Nivåskillnaden 

mellan denna lågpunkt och detaljplaneområdets östra del är knappt 3,5 meter. Naturmarken är slybevuxen i 

väster och utgörs av öppen ängsmark med inslag av berg i dagen i öster. Utmed parkeringsytan finns fullstora 

träd och inom naturmarken en mindre träddunge. I mötet mellan ängsmark och berg i öster finns ett bryn med 

buskvegetation. Det skogbeklädda berget bildar en tydlig avgränsning i öster.  

     
Detaljplaneområdets sydvästra del.                Detaljplaneområdets östra del. 

 

 
Vårdcentralbyggnaden och infarten från Tomtaklintgatan. 
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Fornlämningar/kulturmiljövärden  
Det finns inga kända fornlämningar eller särskilt utpekade kulturmiljövärden inom detaljplaneområdet. 

Naturvärden  
Det finns ingen särskilt utpekad värdefull natur inom eller i direkt anslutning till detaljplaneområdet. 

Befintlig bebyggelse  
I norr gränsar området till en envåningsbyggnad där det finns ett flertal verksamheter. Vårdcentral, 

barnavårdscentral, Folktandvård, fotvård och Ängsgårdens särskilda boende och dagverksamhet har 

tillsammans ett stort antal besökare. Socialtjänsten och SSIH (specialiserad sjukvård i hemmet) har kontor i 

byggnaden men får även besök. Verksamheterna har behov av besöksparkering, personalparkering, angöring 

för funktionshindrade och andra transporter samt dagligen återkommande leveranser som angör byggnaden. 

Det finns flera entréer som vetter mot den föreslagna bebyggelsen. Hur dessa entréer möter den framtida 

strukturen är omhändertaget i förslaget. 

I väster avgränsar Tomtaklintgatan och Stensundsvägen utgör detaljplaneområdets södra avgränsning. Söder 

om Stensundsvägen finns ett befintligt villaområde i sydost och i sydväst finns flerfamiljshus i tre våningar. I 

väster, på andra sidan Tomtaklintgatan, har en detaljplan nyligen vunnit laga kraft. Detaljplanen möjliggör för 

flerbostadshus i upp till fyra våningar med cirka 24 lägenheter. 

Service   
Området ligger inom den struktur av service och kommunikationer som Trosa tätort erbjuder. 

Detaljplaneområdet har nära till flera förskolor (Tomtaklint, Tomtahill och Skärgårdens förskolor), skola 

(Tomtaklintskolan årskurs 7‐9 och Skärlagsskolan årskurs F‐6 inom 500 meter) samt vårdcentral, folktandvård 

och det särskilda boendet Ängsgården, för dementa. Livsmedelsbutiker finns cirka 1 km från 

detaljplaneområdet, dels vid Trosaporten samt dels i centrala Trosa.  

Trosa kommun arbetar aktivt med att säkerställa en långsiktig lokalförsörjning. Det handlar både om att ha 

framförhållning när det gäller förskola och skola men också att garantera möjlighet för expansion av 

exempelvis Ängsgården. Vid behov finns möjlighet att inom befintlig byggnad expandera verksamheten i 

framtiden. Kommunen för även en aktiv dialog med Region Sörmland samt privata aktörer att etablera en 

vårdcentral i Vagnhärad. En etablering i Vagnhärad skulle innebära en avsevärd förbättring i tillgänglighet och 

utbud av primärvård såväl i Trosa tätort som i hela kommunen. 

Friytor och rekreation   
Genom detaljplaneområdet längs Stensundsvägens norra sida går Sörmlandsleden och den regionala 

cykelleden Näckrosleden. En kilometer nordost om detaljplaneområdet ligger naturreservatet 

Tomtaklintskogen. Detta rekreationsområde kan nås på ett tryggt sätt med gång‐ och cykelvägar längs 

Tomtaklintgatan och Stiftsgatan. 

Naturområdet öster om detaljplaneområdet är kuperat med branta bergssluttningar mot väster. Naturområdet 

nås enklast via en stig som ansluter till Stensundsvägen strax öster om detaljplaneområdet och som slingrar sig 

ner till detaljplaneområdets marknivå öster om vårdcentralbyggnaden. 

Utöver de möjligheter till lek som intilliggande skol‐ och förskolegårdar erbjuder finns en lekplats norr om 

detaljplaneområdet och Spindelparken i centrala Trosa, båda cirka 800 meter från detaljplaneområdet. 

Idrottshall och friidrottsanläggning finns i anslutning till Tomtaklintskolan i norr. 
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Geotekniska, bergtekniska och hydrogeologiska förhållanden   
Detaljplaneområdet utgörs av postglacial finlera, glacial lera och berg. Stabiliteten bedöms vara tillfredställande 

för den föreslagna bebyggelsestrukturen under förutsättning att grundläggning och marknivåer enligt 

framtagna geotekniska utredningar efterföljs. 

Enligt utförd geoteknisk utredning (Inhouse Tech 2017) varierar jorddjupet till fast botten mellan cirka 2 och 20 

meter under markytan. Störst jorddjup återfinns i områdets centrala del och djupen avtar mot väst, öst och 

norr. I den västra delen av planområdet uppgår jorddjupen till mellan 2 och 5 meter och jorden består av siltig 

lera omväxlande med lerig silt ovan friktionsjord på berg. I den östra delen av planområdet uppgår jorddjupen 

till mellan 0 och 6 meter och där består jorden av siltig lera ovan friktionsjord på berg. I den centrala delen 

uppgår jorddjupet till cirka 20 m och där består jorden av gyttjig lera som på djupet övergår till siltig lera. Leran 

vilar på friktionsjord ovan berg.  

Ett utlåtande gällande berg inom detaljplaneområdet har utförts (Tyréns 180828) och i samband med detta ett 

platsbesök. Berg i dagen förekommer inom områdets östra del. Dels finns där en låg, långsträckt berghäll på 

den öppna markytan, dels gränsar planområdet i nordöst till ett högre bergparti. Bergpartiet följer 

skogsdungens rand och reser sig brant uppåt innanför träden. Bergmassan i området utgör normalt och hållfast 

berg av god kvalitet, med goda bergtekniska förutsättningarna för befintliga samt framtida förhållanden. 

Betydande svagheter i berget eller framträdande lerslag påträffades inte vid platsbesöket. I utlåtandet 

poängteras dock att det finns en svaghetszon i nordväst‐sydostlig riktning vid bergområdets utkant och skogens 

avtagande, som sannolikt har berg med nedsatt bergkvalitet. Svaghetszonen kommer främst att påverka typ av 

grundläggning för de tänkta fastigheterna.  

Utförda hydrogeologiska undersökningar inom planområdet (Markteknisk undersökningsrapport (MUR/GEO), 

Inhouse Tech, 171120) visar på en grundvattennivå på 0.81 meter under markytan i den centrala delen och på 

4.01 meter under markytan i den östra delen. I den västra delen är ingen nivåundersökning gällande 

grundvatten utförd. 

Radon  
En markradonkarta finns tillgänglig på kommunens Samhällsbyggnadskontor. Ingen högrisk för radon råder i 

området. 

Förorenad mark  
Inga kända markföroreningar finns inom detaljplaneområdet. 

Översvämningsrisk och dagvatten  
Enligt kommunens VA‐policy ska dagvatten omhändertas lokalt. Trosaån är recipient för dagvattnet från 

detaljplaneområdet. 

Enligt utförd skyfallsanalys (Länsstyrelsen i Södermanland) ligger detaljplaneområdet inom ett område som 

riskerar omfattande översvämning i samband med extremnederbörd. Större delen av detaljplaneområdet 

riskerar att påverkas men framförallt den yta som idag utgörs av parkering i detaljplaneområdets centrala del. 

Ett förslag till höjdsättning togs fram efter samråd (Tyréns 181002) för att säkerställa vattenavledningen vid 

stora regn. Efter granskning har en fördjupad utredning gällande skyfallshantering tagits fram (Tyréns 190410) 

samt en kompletterande utredning inför ny granskningsomgång till följd av förändringar i bebyggelsestrukturen 

(Tyréns 191016). I utredningarna föreslås en lösning för att skydda bebyggelse inom och i angränsning till 

detaljplaneområdet från skador på grund av översvämning. Föreslagna marknivåer i de senare utredningarna 

ersätter den första höjdsättningsutredningen.  

Dagvattnet från parkeringsytor och g/c‐bana leds idag via öppna och kulverterade dagvattendiken till 

anslutningspunkt (dagvattenbrunn) för befintligt dagvattennät i den södra delen av planområdet. Dagvatten 

från befintlig parkering söder om vårdcentralbyggnaden samt från gatan i den norra delen av planområdet leds 

genom kantstenar till en dagvattenbrunn i gatan (befintlig infartsgata till vårdcentralbyggnaden). På 

planområdets gröna ytor sker naturlig infiltration. Ett externt tillskott av dagvatten till planområdet kommer 

från det skogbeväxta höjdpartiet i öster. 
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Buller  
De störningar som förekommer utgörs av trafikbuller från Stensundsvägen. Uppgifter om trafikflöde på 

Stensundsvägen har erhållits från Trafikverket. Senaste mätning är utförd 2009 och då uppmättes ÅDT 

(årsdygnstrafik) till 490 fordon. I genomförd bullerberäkning (Trafikbullerutredning, Soundcon, 171018) har 

trafiken räknats upp till en framtidsprognos för år 2037 baserat på Trafikverkets uppräkningstal EVA för 

regionen. För att ta hänsyn till den tillkommande trafiken som föreslagen bebyggelse genererar har ytterligare 

750 fordonsrörelser adderats. 

Vägar och trafik  
Detaljplaneområdet angörs idag via Tomtaklintgatan i väster. Befintlig korsning mellan Tomtaklintgatan och 

Stensundsvägen har nyligen omvandlats till en cirkulationsplats i samband med exploateringen av 

Trosalundsberget. 

Gång‐ och cykeltrafik  
Separata gång‐ och cykelvägar finns norrut utmed Tomtaklintgatan och i öst‐västlig riktning utmed 

Stensundsvägens norra sida. Idag finns två övergångsställen över Stensundsvägen utmed detaljplaneområdet. 

Dels i väster vid korsningen med Tomtaklintgatan och Trosalundsgatan, dels i öster i närheten av korsningen 

med Måsgatan som leder in i villaområdet i sydost. 

Kollektivtrafik  
Närmaste busshållplats ligger vid Trosa vårdcentral. Härifrån går bussen såväl till centrala Trosa som till 

Vagnhärad.  

Teknisk försörjning  

Dag‐, färsk‐ och spillvatten 

Dagvattenledningar finns i anslutning till och inom detaljplaneområdet utmed västra delen av Stensundsvägen 

och Tomtaklintgatan.  

Kommunens spill‐ och färskvattensystem är utbyggt i Tomtaklintgatan och i Stensundsvägen väster om 

korsningen Stensundsvägen/Tomtaklintgatan. 

Värme 

Statkrafts fjärrvärmeledningar finns cirka 100 meter norr om detaljplaneområdet, norr om vårdcentralen samt 

cirka 100 meter sydväst om detaljplaneområdet utmed Trosalundsgatan. 

El, tele och bredband  

Vattenfall har elledningar utmed Tomtaklintgatan och Stensundsvägen.  

Fiberledningar (IP‐Only) finns inom detaljplaneområdet, utmed Stensundsvägens norra sida samt en bit in på 

Tomtaklintgatan. Telenor har ledning för kabel‐TV som passerar genom detaljplaneområdets västra del utmed 

del av Stensundsvägen och Tomtaklintgatan.  

Även Skanova har ledningar inom detaljplaneområdet, utmed Stensundsvägen och Tomtaklintgatan. 

Avfall 

Korslöt återvinningscentral ligger 7,5 km norr om detaljplaneområdet. Nyängens återvinningsstation finns 1 km 

nordväst om detaljplaneområdet. Avfall ska hanteras i enlighet med kommunens reglemente.  
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Planförslaget och dess konsekvenser 
Planförslaget innebär 122 nya bostäder i varierande storlekar, i olika slags bebyggelse som skapar varierade 
boendemiljöer. Föreslagen bebyggelse är i 2‐4 våningar. Bebyggelsen reser sig mot omgivande gatustruktur och 
vänder sig inåt med en lägre skala mot intima gårdsrum och mot den befintliga låga vårdcentralbyggnaden och 
lägre småhusbebyggelse i de östra delarna av Trosa.  

Förslagets bebyggelsestruktur kan grovt delas in i fyra kvarter. Kvarter A är beläget i väst mellan 
Tomtaklintgatan och ett föreslaget parkeringstorg (TORG1 på plankartan). Här föreslås lamellhus i 3‐4 våningar 
och kvarteret är öppet mot vårdcentralen. Öster om parkeringstorget ansluter ett mindre kvarter B med 
lamellhus i fyra våningar mot parkeringstorget, radhus i tre våningar mot Stensundsvägen och radhus i två 
våningar mot vårdcentralen i norr. Kvarter C består dels av en radhuslänga och ett gemensamt växthus närmast 
vårdcentralen och ett kvarter som är underbyggt med garage ovan mark. Mot Stensundsvägen föreslås här 
lamellhus i varierande höjder, 3‐4 våningar. I den norra delen av kvarteret föreslås radhus ovan garaget med 
huvudentréer via trappor från gårdsgatan. Kvarter D är beläget vid skogshöjdens fot och består av radhus i 
varierande våningsantal, 2‐3 våningar.  

Bebyggelsen föreslås ha aktiva bottenvåningar med lokaler, uteplatser, förgårdsmark, entréer och 
gemensamma utrymmen som förstärker stadslivet. Verksamhetslokaler föreslås i bebyggelsens bottenvåning 
vid parkeringstorgets sydöstra hörn och i anslutning till korsningen Stensundsvägen/Tomtaklintgatan. 
Parkeringsgaraget ska placeras ovan mark och byggnaderna kommer inte att förses med källare. 

 

 
Situationsplan (Larsson arkitekter).  

   
Till vänster; Vy från sydväst med högre bebyggelse längs Stensundsvägen och Tomtaklintgatan. Till höger; Radhus ovan 
garage. Entrén mot gårdsgatan nås via en trappa. Trappan ligger i anslutning till ett förråd med ovanliggande terrass.  
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Gestaltning  
För den tillkommande bebyggelsen föreslås karaktäristiska fasadlösningar och smidesdetaljer. Genomgående 

föreslås trämaterial, tydliga gavlar, burspråk och väl omhändertagna fönster‐ och balkonglösningar med en 

modern tolkning av snickarglädje och burspråk. Detta för att knyta an till befintlig bebyggelse i Trosa. För 

bebyggelsen föreslås olika sorters träfasader i möjligaste mån. Högre byggnader kan tillåtas ha putsfasad vid 

förekomst av brandproblematik. För lägre byggnader föreslås träspån, både raka träspån och träspån med 

avrundad kant. Träspån föreslås även på sockelvåning på högre byggnader för att skapa ett varmare möte mot 

gatan. Stående träpanel kan används på de högre byggnaderna för att markera vertikalitet.  

Kulörmässigt föreslås klassiska pastelltoner, inspirerade av de klassiska centrala delarna av Trosa. Tak ska 

utföras i svart plåt, grå plåt, aluzink eller i material med motsvarande uttryck. Alternativt att taken används för 

solceller eller gröna tak där detta är möjligt utifrån takets vinkel. Smide till balkongräcken utförs i 

mässing/anodiserad aluminium eller i svart kulör. Plåtdetaljer föreslås utföras i svart eller grå/aluzink eller 

motsvarande uttryck. Plåtdetaljer och smiden föreslås som ornamenterade med inspiration av snickarglädjen 

som återfinns i bebyggelsen kring Trosaån. Burspråk föreslås vara plåtinklädda vilket ger en modern känsla men 

även blickar bakåt till äldre bebyggelse på orten. Plattsättning föreslås göras av tegel eller betongsten. 

Bebyggelsens tydliga gavelmotiv är ett viktigt inslag i förslaget, varför takvinkel är reglerat på plankartan.  

           
Till vänster; Tydliga gavlar, trämaterial och smidesdetaljer. Till höger och nedan; Karaktäristiska fasadlösningar, 

omhändertagna fönster‐ och balkonglösningar. 

 

Huvudbyggnader utmed Stensundsvägen och infarten från Tomtaklintgatan ska i möjligaste mån förläggas i 

nära anslutning till gräns mot gata för att bidra med en stadsmässighet till de offentliga rummen (p1 på 

plankartan). För att undvika att slutna sockelvåningar (exempelvis ytterväggar till garage) möter gator och torg 

har garagens utbredning på plankartan begränsats till att garage samt in‐ och utfarter till garage maximalt får 

utgöra 15 % av sockelvåningens fasad inom ett kvarter. 
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Trygghet 
Området bedöms ha god tillgänglighet och möjligheten att skapa lättillgängliga, trygga och säkra stråk inom 

samt till och från området anses kunna uppfyllas. För att bidra till liv och rörelse i det offentliga rummet samt 

bidra till en trygghetskänsla ska entréer till huvudbyggnader vändas mot allmän plats (generell bestämmelse på 

plankartan). Rörelsestråken inom föreslagen struktur är i huvudsak belägna där entréer till bostäder och 

entréer till verksamheter är belägna. På så vis befolkas dessa stråk i möjlig mån. Strukturen möjliggör även för 

alternativa rörelsestråk. 

Landskapsbild   
En utveckling inom detaljplaneområdet med bebyggelse med en stark karaktär kan stärka det idag glest 

bebyggda närområdet. Bebyggelsen i 3‐5 våningar längs Stensundsvägen definierar områdets kant och ramar in 

den småskaliga, inre miljön. Bebyggelsen och den föreslagna nya gatusektionen skapar en ny entré till Trosa 

österifrån längs Stensundsvägen där mötet mellan landsbygd och stad förstärks. Föreslagen bebyggelse 

förhåller sig till småhusbebyggelse i de östra delarna av Trosa med lägre radhusbebyggelse i 2‐3 våningar, likaså 

mot den låga vårdcentralbyggnaden i norr. Inom övriga delar av detaljplaneområdet är bebyggelsen något 

högre, 3‐4 våningar och motiveras av närheten till bebyggelsen kring Trosalundsberget och tillkommande 

flerbostadshus inom det intilliggande kvarteret Liturgen i väster.  För byggnadsvolymen i det sydvästra hörnet 

föreslås en tydlig gavel som annonserar det nya området västerifrån (se vy från sydväst nedan).                                                          

 
Vy från sydost. 

 
Vy från sydväst. 
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Natur, vegetation och offentliga platser 
Planförslaget innebär en utveckling av Stensundsvägen som ges en grönare karaktär med trädrader. Även 

parkeringstorget är tänkt att planteras med träd. Likaså infarten från Tomtaklintgatan. 

Inom den östra delen av detaljplaneområdet finns partier av berg i dagen och anslutande vegetation som 

föreslås bevaras inom gårdsgatumiljön. 

I det västra kvarteret föreslås byggnaden närmast cirkulationsplatsen ha en karaktäristiskt utskjutande gavel 

över ett litet torg där det finns möjlighet till verksamhet. I den sydöstra delen av parkeringstorget föreslås en 

formgiven vattenspegel och en del av torget avsedd för uteservering för café‐ eller restaurangverksamhet i 

intilliggande byggnad. 

Solförhållanden 
Genomförd solstudie visar att den nya bebyggelsen inte påverkar den befintliga vårdcentralbyggnaden 

nämnvärt förutom under vintersolståndet då solen står mycket lågt och långa skuggor skapas. Inte heller 

bebyggelse söder om planområdet påverkas av skuggor från tillkommande bebyggelse. 

 

   
Solstudie juni månad kl 12:00 till vänster och kl 15:00 till höger. 

 

    
Solstudie juni månad kl 17:00 till vänster och kl 19:00 till höger. 

 

   
Solstudie september månad kl 17:00 till vänster och solstudie december månad 12:00 till höger.  
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Lek och rekreation  
Då området angränsar till skog ges naturliga möjligheter för promenader och utflykter. I förslaget finns en 

ambition om att i öster tillgängliggöra naturområdet direkt från bebyggelsen genom uppbyggnad av gårdarna 

ovanpå garage i markplan. Mellan grupperna av radhus ska passager för fotgängare tillskapas för rörelser 

mellan gårdsgatan och naturområdet i öster (markerat med x på plankartan). 

Inom detaljplaneområdets östra del föreslås en öppen struktur med en utemiljö mellan bebyggelsen som är 

tänkt att utformas som en gårdsgata (GATA2 på plankartan) där vistelse och lek möjliggörs. Närlek föreslås även 

på de två bostadsgårdarna. Kvarteret i väster är öppet och här blir gårdsmiljön tillgänglig även för besökare. 

Mellan den östra delen av föreslagen struktur och vårdcentralbyggnaden föreslås odlingslotter och i anslutning 

till dessa ett gemensamt växthus för de boende (B1 på plankartan). Odlingslotterna är föreslagna i mötet med 

det särskilda boendets utemiljö. Detta kan innebära ett positivt inslag för de boende på demensboendet med 

en tilltalande och livfull miljö att omges av. Dessa odlingslotter ingår inte i detaljplaneområdet utan löses inom 

ramen för gällande detaljplan och marken upplåtes genom avtal.  

Växthuset som är tänkt till de boende kan användas för gemensamma växtprojekt och som samlingslokal. 

Genom att samla flera gemensamma anläggningar skapas möjlighet till spontana möten och integration 

grannar emellan.  

Gator och trafik  
I planförslaget angörs bebyggelsen dels via befintlig infart från Tomtaklintgatan men även via tillkommande 

infarter från Stensundsvägen. Den östra delen av bebyggelsen angörs via gårdsgatan. Här sker trafik på 

fotgängarnas villkor och särskilda gång‐ och cykelbanor krävs därför inte. 

Stensundsvägen föreslås omvandlas till en grön stadsgata. Föreslagen sektion innefattar dubbelriktad trafik, 

gångbanor på båda sidorna, dubbelriktad cykelbana på den norra sidan, trädplantering på båda sidor av gatan 

och kantstensparkering. Körbanans befintliga mittlinje behålls för att ansluta till omkringliggande vägstruktur. I 

en planteringszon på vardera sida om vägen varvas trädplantering, dike med växtbäddar, belysning, 

parkeringsfickor och busskurer. Ytan av Stensundsvägen i förlängningen av parkeringstorget föreslås utformas 

som gångfartsområde, en upphöjd yta där busshållplats och passage för fotgängare och cyklister förläggs 

(TORG2 på plankartan).   

 

 

Föreslagen sektion för Stensundsvägen, sett österifrån.  
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Infarten från Tomtaklintgatan föreslås få en ny sektion med parkeringsplatser och gångbana inom kvartersmark 

på södra sidan och parkering längs den norra sidan. Mellan parkeringsplatserna och vårdcentralbyggnaden 

finns utrymme för snöupplag och gångbana.  

 
Föreslagen sektion för infarten från Tomtaklintgatan, sett österifrån.  

 

Huvudstråk för gång‐ och cykeltrafik löper utmed Stensundsvägen och Tomtaklintgatan. Inne i den 

tillkommande bebyggelsestrukturen sker cykeltrafik i gata och gångtrafik på gångbana utmed infarten från 

Tomtaklintgatan och i övrigt i blandtrafik på gårdsgator och gångfartsytor. Här sker rörelser på gångtrafikantens 

villkor.  

Höjdskillnader mellan gård (ovanpå garage) och gatunivå tas upp med trappor i kombination med hissar för att 

klara av tillgängligheten. Entréer nås i huvudsak från gata och kan angöras från gata. Tillgänglighet till radhusen 

ovanpå garage löses med hiss via flerbostadshusen och kvarterets gårdsmiljö. I övrigt finns inga större 

höjdskillnader inom detaljplaneområdet som kräver särskilda lösningar.  

Parkering 

Kommunens gällande parkeringsnorm eller gällande riktlinjer ska följas. I föreslagen struktur är 

parkeringsbehovet beräknat utifrån ett parkeringstal på 1,2 bilplatser per bostad. I dagsläget finns cirka 80 

parkeringsplatser söder om vårdcentralen. De 20 av dessa parkeringsplatser som används som 

personalparkering förläggs istället norr om vårdcentralbyggnaden. Övriga av befintliga parkeringsplatser flyttas 

och förläggs främst inom det föreslagna parkeringstorget söder om vårdcentralens entré men även utmed 

infarten till området från Tomtaklintgatan.  

Parkering för tillkommande bostäder tillgodoses i parkeringsgarage (ovan jord) men även genom mindre ytor 

av markparkering inom kvartersmark och kantstensparkering inom allmän platsmark utmed Stensundsvägens 

båda sidor och längs infarten från Tomtaklintgatan. Parkeringsfickorna ger en stadsmässig stadga åt gatorna 

och bidrar till sänkning av hastigheter.  

Cykelparkering löses utomhus, nära entréer under tak samt vid behov kompletteras i garage. 

Parkeringstorget är tänkt att kunna användas flexibelt över tid, exempelvis som marknadsplats under tider då 

vårdcentralen inte har öppet. 

För att skapa en effektiv parkeringslösning föreslås att några av parkeringsplatserna inom allmän plats utmed 

infarten från Tomtaklintgatan samnyttjas. Detta innebär att en och samma parkeringsplats används för olika 

ändamål under olika tider av dygnet. Som allmän parkering för bland andra Folktandvården under dagtid och 

som boendeparkering under kvälls‐ och nattetid. För att undvika konkurrens om tillgänglig parkering kan 

reglering användas för att prioritera den användning som parkeringen är avsedd för. 
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Kollektivtrafik   

Ett nytt centralt läge för busshållplats föreslås i direkt anslutning till parkeringstorget, med en närhet till 

vårdcentralens entré. Hållplatsen föreslås utformas med väderskydd och saxade lägen på vardera sida av 

Stensundsvägen. Detta skulle ge samtliga bostäder inom detaljplaneområdet högst 150 meter till närmaste 

busshållplats. Hållplatsen förväntas få ett större antal påstigande i riktning ut från Trosa varför det föreslås en 

hållplats med bussficka på Stensundsvägens södra sida. Utmed vägens norra sida föreslås istället en enkel 

stopphållplats utan bussficka. 

Buller   
En trafikbullerutredning har tagits fram för detaljplaneområdet (Soundcon, 171018). Utredningen visar att de 

ekvivalenta ljudnivåerna blir som högst 57 dBA vid byggnadsfasaderna och riktvärdet 60 dBA vid 

bostadsfasader uppfylls således. Bebyggelsen är alltså fullt möjlig att bygga ur ett bullerperspektiv trots 

närheten till Stensundsvägen. Riktvärden för uteplatser (där den ekvivalenta ljudnivån ej bör överstiga 50 dBA 

och den maximala ljudnivån 70 dBA) uppfylls på den skyddade sidan av bebyggelsen, i direkt anslutning till 

bostaden eller med gemensam uteplats. 

 

 
Bilaga 3 till bullerutredning, ekvivalent ljudnivå 1,5 m över mark. Bullerutredningen är gjord på det tidigare förslaget med 

punkthus i den östra delen, men även nu föreslagna radhus bedöms klara riktvärden för buller.  

 

Brand, risk och förorenad mark  
Det finns inga rekommenderade transportleder för farligt gods i detaljplaneområdets närhet. Det finns heller 

inga potentiellt förorenade markområden inom detaljplaneområdet. 

Brand 

Utrymning av byggnader upp till fyra våningar sker via bärbara utskjutsstegar, vilket gäller samtliga byggnader 
inom förslaget.  
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Risk för översvämning 

Med föreslagen lösning för hantering av skyfall riskerar inte angränsande bebyggelse eller gatustruktur 

översvämmas till följd av planförslaget. Befintliga bostadsområden i söder är tydligt avgränsade genom 

Stensundsvägen liksom omfattande allmänna ytor, parkeringsytor och vallar. Tomtaklintgatan ingår inte i 

aktuell detaljplan och Stensundsvägens sträckning genom detaljplaneområdet hanteras inom ramen för 

detaljplanen. Den befintliga vårdcentralbyggnaden riskerar inte heller att översvämmas. Parkeringstorget 

centralt inom planområdet samt gårdsytan inom det västra kvarteret är dedikerad för och höjdsatt som 

översvämningsyta. Även i den östra delen av detaljplaneområdet finns en större allmän yta för gatumark som 

kan fungera som översvämningsyta vid behov. Längs detaljplaneområdets östra gräns ska ett avskärande dike 

anläggas inom kommunal naturmark öster om tillkommande bebyggelse.  

Teknisk försörjning  

Dagvatten 

Den förändrade markanvändningen medför en högre andel hårdgjorda ytor inom detaljplaneområdet, vilket 

resulterar i högre dagvattenflöden och föroreningsbelastning. Recipient för dagvatten från området är 

ytvattenförekomsten Trosaån, som på grund av höga halter kvicksilver och bromerade difenyletrar inte uppnår 

god kemisk status. Trosaån har klassningen måttlig ekologisk status på grund av höga fosforhalter. För att 

förtydliga lösningsförslag och för att skapa mer representativa flödesberäkningar utifrån detaljplaneområdets 

karaktär har detaljplaneområdet i utredningen delats in i tre delområden.  

Delområde 1 motsvarar de södra delarna, inkluderande Stensundsvägen med tillhörande gång‐ och cykelbanor. 

Dagvatten som bildas inom Delområde 1 föreslås ledas till biofilterlösningar utmed Stensundsvägen som renar 

och fördröjer avrinnande dagvatten ner till nivåer understigande nuvarande nivåer. 

Delområde 2 motsvarar de västra delarna av detaljplaneområdet. Dagvatten som bildas inom Delområde 2 

föreslås ledas till skelettjordar belägna i anslutning till det planerade parkeringstorget (inom kvartersmark). 

Skelettjorden renar och fördröjer dagvattnet till nivåer understigande nuvarande förhållanden. 

Delområde 3 motsvarar de östra delarna av detaljplaneområdet. Dagvatten som bildas inom Delområde 3 

föreslås ledas till täta biofilterlösningar som renar och fördröjer avrinnande dagvatten. Biofilterlösningarna i 

Delområde 3 föreslås vara täta så att dessa kan placeras ovan parkeringsgarage. För att undvika att avrinnande 

dagvatten från höjdpartiet i öster påverkar bebyggelsen längs höjden ska en uppsamling med avskärande 

dränering ske (reglerat på plankartan). 

 
Illustration av delområden, ur genomförd dagvattenutredning. 

 

Vatten och avlopp   

Området ska anslutas till det allmänna vatten‐ och avloppsnätet. 
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Värme   

Byggnader ska vara utformade så att energiförbrukning minimeras. För att underlätta konvertering till 

alternativa värmekällor ska byggnaderna förses med lämpligt värmesystem, exempelvis ett vattenburet system. 

Utnyttjandet av förnyelsebara energikällor skall eftersträvas för att möjliggöra en långsiktig ekologisk hållbar 

uppvärmning. I de fall fjärrvärmeanslutning är möjlig bör detta eftersträvas.  

El, tele och bredband  

Bebyggelsen ansluts till befintliga nät. För försörjning av el behövs en tillkommande transformatorstation. 

Detta säkerställs utanför detaljplaneområdet i samråd med Vattenfall. Befintliga ledningar längs med 

Stensundsvägen och Tomtaklintgatan påverkas av föreslagen bebyggelse och ny gatusektion för 

Stensundsvägen. Ledningarna kommer med största sannolikhet att behöva flyttas. 

Avfall   

Avfallshantering ska lösas inom kvartersmark, i samråd med Trosa kommun och i övrigt enligt kommunens 

reglemente.  

Hushållssopor är tänkta att hanteras med kärl i antingen komplementhus bredvid tillkommande hus eller i 
avfallsrum i huskropp. Miljöstuga förläggs i mitten av området, direkt öster om parkeringstorget. För övriga 
placeringar av komplementbyggnader och rum för hushållsavfall se Utredning avfall. 
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Redovisning av planens genomförande  

Administrativa frågor  

Huvudmannaskap   

Kommunen är huvudman för allmän plats. Med huvudman för allmän plats menas den som ansvarar för 

anläggande samt drift och underhåll av de olika anläggningarna. 

Genomförandetid   

Genomförandetiden är 10 (tio) år från den dag detaljplanen vunnit laga kraft. Genomförandetiden innebär att 

om planen ändras eller upphävs före genomförandetiden har fastighetsägaren rätt till ersättning för den skada 

denne åsamkas. Efter genomförandetiden fortsätter detaljplanen att gälla med dess byggrätter, men ändras 

eller upphävs planen finns det ingen rätt till ersättning för byggrätter som går förlorade. 

Organisatoriska frågor  

Tidplan 

Planuppdrag  september 2017  

Samråd     2:a‐3:e kvartalet 2018 

Granskning 1    4:e kvartalet 2018 

Granskning 2    4:e kvartalet 2019 

Antagande     1:a kvartalet 2020 

Laga kraft  Tre veckor efter att detaljplanen har antagits, såvida den inte överklagas. 

Ansvarsfördelning 

Mark‐, exploaterings‐ och avtalsfrågor, bygglovsansökan och därmed, enligt Plan‐ och bygglagen förenliga 

moment, handläggs av Samhällsbyggnadskontoret på Trosa kommun. 

Frågor som rör utbyggnad av vatten‐ och avloppsnätet samt dagvatten handläggs av Tekniska enheten vid 

Trosa kommun.  

Vattenfall Eldistribution AB ansvarar för elnätet.  

Lantmäteriförrättningar föranledda av aktuell detaljplan hanteras av Lantmäterimyndigheten Södermanlands 

län.   

Nybyggnadskarta beställs av Metria, Katrineholm, eller den som för tillfället är kommunens mät‐ och 

kartentreprenör.  

Exploatören ansvarar för anläggnings‐ och byggnadsarbeten på kvartersmark.  

Exploatören ska ombesörja flytt av befintliga parkeringsplatser och flytt av gång‐ och cykelväg utmed 

Stensundsvägen. 

Exploatören ska ombesörja anläggandet av avskärande dike inom naturmarken öster om tillkommande 

bebyggelse.  

Exploatören ska ombesörja anläggandet av dagvattenlösning (biofilterlösning är föreslaget) inom allmän plats 

utmed Stensundsvägen. 

Exploatören ska ombesörja anläggandet av dagvattenlösning (skelettjordar är föreslaget) inom det västra 

kvarteret (kvarter A). 

Exploatören ska ombesörja anläggandet av dagvattenlösning (täta biofilterlösningar ovan parkeringsgarage är 

föreslaget) inom kvarter C. 

Exploatören ska ombesörja anläggandet av dagvattenlösning (utjämningsmagasin under parkeringsytan 

alternativt nedsänkta växtbäddar på parkeringsytan är föreslaget) inom allmän plats på parkeringstorget. 
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Avtal   

Ett exploateringsavtal kommer att tecknas mellan kommunen och exploatören. I avtalet regleras bland annat 

parternas tekniska och ekonomiska mellanhavanden. I exploateringsavtalet säkerställs dagvattenhanteringen 

såväl ansvarsmässigt som ekonomiskt. 

Föreslagna, gemensamma, vistelsemiljöer som är belägna utanför detaljplaneområdet avses lösas inom ramen 

för gällande detaljplan och marken upplåtes genom avtal.  

Fastighetsrättsliga frågor   

Lantmäteriförrättningar föranledda av aktuell detaljplan hanteras av Lantmäterimyndigheten Södermanlands 

län. Exploatören ansöker om och bekostar nödvändiga fastighetsbildningar och gemensamhetsanläggningar. 

Fastighetsindelningsbestämmelser bedöms inte vara nödvändiga.   

Gemensamhetsanläggning avses bildas för parkering.  

Etapputbyggnad 

Området kommer att byggas ut etappvis. En utbyggnadstakt för förslaget bedöms ligga på ett uppförande av 

cirka 30‐50 bostäder/år. Inflyttning kommer att möjliggöras successivt i färdigställda delar. Parkering kan 

behöva byggas ut i annan takt än bostäderna. Angränsande verksamheter (bland annat vårdcentralen) ska 

kunna pågå under byggtiden och inverkan på verksamheterna ska minimeras under byggtid.  

Ekonomiska frågor  
Detaljplanen bekostas av exploatören. Planavgift tas inte ut i samband med bygglov. Kostnad för bygglov mm 

debiteras enligt taxa.  

Kostnad för avstyckning bekostas av exploatören.  

Kostnad för vatten‐ och avlopp tas ut genom anslutnings‐ och driftavgifter enligt gällande taxa och 

exploateringsavtal. 

Exploatören bekostar flytt av ledningar inom detaljplaneområdet.  

Exploatören bekostar flytt av befintliga parkeringsplatser och flytt av gång‐ och cykelvägen utmed 

Stensundsvägen. 

Exploatören ska bekosta anläggandet av 20 personalparkeringsplatser norr om vårdcentralen. 

Övriga kostnader för anläggningar inom allmän plats regleras i det exploateringsavtal som tecknas mellan Trosa 

kommun och exploatören.  

Tekniska frågor  

Grundläggning 

I den genomförda geotekniska utredningen föreslås följande grundläggning;  

I västra och östra delområdet bedöms grundläggning av lätta byggnader (15 kPa) kunna utföras med platta på 

mark. Tyngre byggnader bör grundläggas på plintar, sulor alternativt med grävpålar ned till fastare friktionsjord 

eller berg. I centrala delområdet bör byggnader grundläggas på pålar ned till fast botten.  

Stabiliteten är tillfredställande under befintliga förhållanden med hänsyn till topografi. Permanent fyllning ovan 

befintlig markyta i områdets centrala del bör inte utföras med mer än 0,5 m (ca 10 kPa) om inte sättningar upp 

till 10‐15 cm kan accepteras. Geotekniska förstärkningsåtgärder erfordras således om nuvarande marknivå ska 

höjas. Temporär fyllning får inte överstiga 2 meter utan att lokalstabilitet kontrolleras.   

Beroende på bergets beskaffenheter, vilka kommer uppdagas under byggskedet, blir det eventuellt olämpligt 

att grundlägga direkt på berg, utan pålgrundläggning eller dylikt kan bli nödvändigt. Överlag gäller att 

exponerad bergmassa inom planområdet har goda förutsättningar för den bergschakt som kan bli aktuell vid 
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planerad exploatering. För bostadshus i nära anslutning till bergslänter är det däremot av avsevärd betydelse 

att såväl arbetsmiljö under byggnation, som långsiktig trygghet och säkerhet vid vistelse i närhet till slänterna 

tas i beaktning. Detta innebär att godtycklig släntdesign och en långsiktig och lämplig förstärkning behöver 

dimensioneras i ett kommande skede. Därutöver är det viktigt att kontinuerligt underhåll av bergslänterna inte 

omöjliggörs. Detta kommer i detalj att utredas och säkerställas i samband med projektering och 

bygglovshantering.   
Vid projektering ska svaghetszonen längs berget i detaljplaneområdets östra del (utlåtande berg, Tyréns, 

180828) särskilt beaktas och förstärknings‐ och stabilitetsåtgärder ska säkerställas med erforderlig 

grundläggning utifrån de geotekniska förutsättningarna. I exploateringsavtalet tas särskilt upp att på grund av 

de speciella geotekniska förhållanden som föreligger inom och invid exploateringsområdet förbinder sig 

exploatören att ombesörja och bekosta särskild detaljerad geoteknisk undersökning för exploateringsområdet 

och att detta ska redovisas för kommunen senast vid bygglov. 

Höjdsättning 

Översvämningsrisken som råder inom detaljplaneområdet innebär att höjdsättningen blir extra viktig vid en 

exploatering för att dagvattensituationen inte ska bli problematisk. Bostadshus ska vid genomförandet 

höjdsättas så att byggnaderna ligger högre än omgivande mark för att få till en säker och kontinuerlig 

ytavrinning till kringliggande lokalgator. Inga källare föreslås inom detaljplaneområdet.  

Det första förslaget till höjdsättning som togs fram under detaljplanearbetet (Tyréns 181002) visade att det är 

tekniskt möjligt att klara översvämningsrisk vid extremregn med ytlig avledning mot Tomtaklintgatan och 

Stensundsvägen. I höjdsättningen föreslogs förändrade markhöjder från 1 meters sänkning av mark till en 

höjning av mark på upp till 1.15 meter.  

Efter granskning har en fördjupad utredning gällande skyfallshantering tagits fram (Tyréns 190410) samt en 

kompletterande utredning inför ny granskningsomgång till följd av förändringar i bebyggelsestrukturen (Tyréns 

191016).  

I utredningen daterad 190410 togs ett nytt förslag till höjdsättning fram för att skydda bebyggelse inom och i 

angränsning till detaljplaneområdet från skador på grund av översvämning. I denna höjdsättning föreslås 

mindre förändringar av marknivåer än i den första höjdsättningen och planbestämmelser är satta utifrån denna 

senare höjdsättning. Föreslagna marknivåer i den senare utredningen ersätter därför den första 

höjdsättningsutredningen (181002). 

Den senare höjdsättningslösningen innebär att en kontrollerad översvämning tillåts på ytan för parkeringstorg 

samt inom gårdsytan i det västra kvarteret. För att säkerställa detta i detaljplanen har marknivån för 

parkeringstorget (TORG1) och gårdsytan reglerats till högst +6,75. Samt att färdigt golv, exklusive garagegolv, 

ska anläggas på minst 0,2 meter över angränsande gata/torg/gårds lågpunkter.  

Beräkningar i utredningarna visar att om parkeringstorget och gårdsytan tillåts översvämmas vid ett 

klimatanpassat 100‐årsregn beräknas ett vattendjup på 0,2 meter. Detta förutsatt att höjdsättningen av 

parkeringstorget och gårdsytan kompletteras med antingen ett utjämningsmagasin under parkeringsytan eller 

en kombination av nedsänkta växtbäddar på parkeringsytan och att delar av parkeringsytan höjdsätts till en 

lägre nivå än +6.75 (Tyréns 191016). 

Vattenvolymen som ansamlas på ytorna vid skyfall leds bort med hjälp av brunnar till ledningssystem 

allteftersom regnet avtar och kapacitet i ledningsnätet återställs. Då vattennivån stiger 20 cm, till +6,95, 

kommer en större area att bli tillgänglig, bl a på angränsande gator. Detta innebär att det verkliga vattendjupet 

blir mindre än 20 cm. På plankartan finns angivet att torg, gata och gångväg får användas som 

översvämningsyta. Ett vattendjup på max 20 cm bedöms inte orsaka problem med framkomlighet för t ex 

utryckningsfordon. Kompletterande analyser kommer att göras i samband med projekteringen av området. 

Detaljplaneringen säkerställer ytor för detta ändamål. 
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Ledningar 

Vattenfalls ledning inom detaljplaneområdets västra del behöver flyttas då den i planförslaget korsas av ny 

byggnad.  

De ledningar som idag är markförlagda mellan g/c‐banan och Stensundsvägen utmed vägens norra sida 

påverkas av föreslagen bebyggelse samt ny gatusektion för Stensundsvägen och kommer med största 

sannolikhet att behöva flyttas till lämpligt läge inom föreslagen gatusektion.  

Flytt av ledningar bekostas av exploatören. 

Byggtiden 

Verksamheterna i vårdcentralbyggnaden har ett stort behov av att parkering för besökare och anställda, 

angöring för besökare, transporter och leveranser fungerar väl även under byggtiden. Likaså att byggnation, 

grundläggning och anläggning planeras för att minimera störningar för verksamheterna vid exempelvis 

sprängningsarbeten eller pålning. 

Medverkande tjänstemän  

Från samhällsbyggnadskontoret  
Linda Axelsson, Planchef, Trosa kommun  

Information har även inhämtats från verksamhetsutövare i vårdcentralbyggnaden i syfte att anpassa 

detaljplanen till befintliga verksamheter.  

Medverkande konsult 
Hanna Hällström, Planarkitekt, Urban Minds 
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 20 Dnr KS 2020/31 
 

Antagande – Detaljplan för del av Överåda 3:1        

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Överåda 3:1, Brotorp.  
 
___________ 
 
Ärendet 
Åda fritidshusområde genomgår en omvandling där befintliga fritidshus i allt högre 
grad bebos permanent, nya bostadsområden växer fram, kommunalt VA byggs ut 
och vägarna i området får högre standard. Norra delen av fritidshusområdet 
planlades nyligen och i samband med arbetet med kommunens översiktsplan 
ÖP2015 markerades nya boendeområden i och i anslutning till fritidshusområdet. 
Fastighetsägaren har nu framfört intresse om att planlägga en av dessa delar.  
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-10. 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-01-28, § 15.  
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2020-01-14 
Tjänsteskrivelse med bilagor från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och 
planchef Linda Axelsson 2020-01-03. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige   



TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 19(21) 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-01-28 

 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

 
§ 15      SBN 2017/29 
 

Antagande – detaljplan för del av Överåda 3:1, Brotorp 
(tidigare Bondådahagen) 

 
Beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till granskningsutlåtande och förslag 
till ny detaljplan för del av Överåda 3:1, Brotorp. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Överåda 3:1, Brotorp. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Åda fritidshusområde genomgår en omvandling där befintliga fritidshus i allt högre 
grad bebos permanent, nya bostadsområden växer fram, kommunalt VA byggs ut 
och vägarna i området får högre standard. Norra delen av fritidshusområdet 
planlades nyligen och i samband med arbetet med kommunens översiktsplan 
ÖP2015 markerades nya boendeområden i och i anslutning till fritidshusområdet. 
Fastighetsägaren har nu framfört intresse om att planlägga en av dessa delar. 
 
Samhällsbyggnadskontorets bedömning 
Det föreslagna området är beläget mellan fritidshusbebyggelsen i den norra delen 
och Åda backar och utgör en länk mellan det nya och det gamla. Nya bostäder kan 
anslutas till den kommunala gatan och det kommunala va-nätet och stöd finns i den 
gällande översiktsplanen. Sedan samrådet har planförslaget reviderats och nu 
föreslås ett slutligt förslag godkännas inför antagande. 
 
Planen handläggs som ett standardförfarande. 
 
Ärendets beredning 
– Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2020-01-14 
– Tjänsteskrivelse med bilagor från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och 
planchef Linda Axelsson 2020-01-03 
 
 
 
 
 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen  
 



 

Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se 
www.trosa.se 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadskontoret 
Linda Axelsson  
Planchef 
0156-520 37 
linda.axelsson@trosa.se 

Tjänsteskrivelse 
Datum 
2020-01-03 
Diarienummer 
SBN 2017/29 

  

Antagande - detaljplan för del av Överåda 3:1, Brotorp, 
tidigare Bondådahagen 
 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till granskningsutlåtande och förslag 
till ny detaljplan för del av Överåda 3:1, Brotorp. 

 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Överåda 3:1, Brotorp.  
 
 
Ärendets bakgrund 
Åda fritidshusområde genomgår en omvandling där befintliga fritidshus i allt högre 
grad bebos permanent, nya bostadsområden växer fram, kommunalt va byggs ut 
och vägarna i området får högre standard. Norra delen av fritidshusområdet 
planlades nyligen och i samband med arbetet med kommunens översiktsplan 
ÖP2015 markerades nya boendeområden i och i anslutning till fritidshusområdet. 
Fastighetsägaren har nu framfört intresse om att planlägga en av dessa delar.  
 
Samhällsbyggnadskontorets bedömning 
Det föreslagna området är beläget mellan fritidshusbebyggelsen i den norra delen 
och Åda backar och utgör en länk mellan det nya och det gamla. Nya bostäder kan 
anslutas till den kommunala gatan och det kommunala va-nätet och stöd finns i den 
gällande översiktsplanen. Sedan samrådet har planförslaget reviderats och nu 
föreslås ett slutligt förslag godkännas inför antagande.  
 
Planen handläggs som ett standardförfarande.   

 

 

Mats Gustafsson    Linda Axelsson 
Samhällsbyggnadschef   Planchef 



 
TROSA KOMMUN Tjänsteskrivelse Sida 2(2) 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-01-03 

 
 
 

 
Bilagor 

1. Länk till planområdet:  
https://www.google.se/maps/@58.9202696,17.5633259,1401m/data=!3m1!1e3 

2. Planbeskrivning 
3. Plankarta 
4. Granskningsutlåtande 

 

https://www.google.se/maps/@58.9202696,17.5633259,1401m/data=!3m1!1e3
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INLEDNING 
 

Planprocessen enligt Plan- och bygglagen 
Detaljplanering regleras av Plan- och bygglagen 2010:900 och består av olika skeden 
vilka redovisas i nedanstående bild. Mellan planuppdrag och samråd arbetas en 
planhandling fram. Den samråds sedan med sakägare, myndigheter, föreningar m.fl. 
Efter samrådet redovisas och bemöts inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och 
ett reviderat förslag skickas ut på granskning. Efter granskningen redovisas och 
bemöts inkomna synpunkter igen och ett slutligt reviderat förslag antas därefter. När 
detaljplanen vunnit laga kraft kan genomförandet påbörjas och planen gäller till dess 
att den i framtiden eventuellt ändras eller upphävs. Nedan redovisas var den här 
detaljplanen befinner sig i planprocessen. 
 

 
 
Handlingar 
Detaljplaneförslaget omfattar: 
• Plankarta med planbestämmelser 
• Planbeskrivning 
• Fastighetsförteckning 
• Behovsbedömning 
 
Bakgrund och syfte med detaljplanen 
Samhällsbyggnadskontoret tog 19 augusti 2009 (dnr 2008/158) fram ett planprogram 
för Åda fritidshusområde. Kommunen har därefter år 2012 tagit fram en detaljplan för 
Hökeberga, år 2013 en detaljplan för Åda Backar, samt en detaljplan för området norr 
om Torpavägen år 2015. Detaljplan för fritidshusområdet söder om Hökeberga är 
antagen men har ännu inte vunnit laga kraft. Enligt en framtagen VA-utredning är en 
utbyggnad av kommunalt VA-nät möjligt för planområdet.  
 
Det berörda området inom fastigheten Överåda 3:1 är idag obyggt och kan ta fördel av 
goda kommunikationer utifrån sin placering invid korsningen av de nya kommunala 
lokalgatorna Brotorpsvägen samt Aspbacksvägen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 2017-09-26, § 74 att uppdrag till 
Samhällsbyggnadskontoret att ta fram en ny detaljplan för Bondådahagen, Överåda 
3:1.  
 
Planens syfte och huvuddrag 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för 10 fastigheter för friliggande småhus. 
Fastigheterna får endast bebyggas med friliggande enbostadshus i högst två våningar 
med en bostad i vardera huvudbyggnaden. Byggrätten inom planområdet föreslås bli 
samma som i omkringliggande områden. Den nya bebyggelsen ska anpassas till 
naturförutsättningarna och den sörmländska kulturbygden. Bebyggelsen ska placeras 
varsamt i terrängen och dess utformning ska ge en sammanhållen känsla. I de fall 
topografin så kräver ska grundläggning anpassas och suterrängvåning anordnas. 
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Plandata 
Läge, avgränsning och areal   
Planområdet är beläget norr om Trosa tätort och utgör en del av fastigheten Överåda 
3:1. Planområdet består av ett sammanhängande område belägen vid korsningen 
Aspbacksvägen samt Brotorpsvägen. I norr avgränsas planområdet av ett naturområde, 
i väster med norra delen av Åda fritidshusområde (ett fritidshusområde under 
utveckling till helårsboende), samt i söder och i öster med natur och 
enbostadshusområdena Hökeberga respektive Åda Backar. Totalt är planområdet 
ungefär 2,2 ha.  
 

 
Planområdet i rött.  

 
Markägoförhållanden 
Planområdet berör del av fastighet Överåda 3:1. Fastigheten ägs av en enskild 
fastighetsägare och en av är ursprungsfastigheterna i området.  

 
Kommunala ställningstaganden 

 
Riksintressen 
Planförslaget ligger inom ett område som utgör riksintresseområde för rörligt 
friluftsliv (MB 4:2) samt kust och skärgården (MB 4:4). Då planområdet är omgivet av 
utbyggnadsområden och redan ianspråktagen mark för bostäder bedöms inte 
riksintressena påverkas.  
 
Översiktsplan 
Planområdet definieras i kommunens översiktsplan 2015 som ett nytt 
bostadsområde. Föreslagen plan har således delvis stöd i gällande översiktsplan. 
Översiktsplanen ger stöd för förtätning i befintliga bebyggelsegrupper och 
planområdet är beläget inom det stråk som är särskilt prioriterat för utbyggnad 
eftersom det stärker det viktiga nord-sydliga pendlingsstråket mellan Trosa och 
Vagnhärad. 
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Utdrag ur markanvändningskarta för Trosa, Översiktsplan 2015. Källa: Trosa kommun. 
 
Detaljplaner 
Planområdet är inte planlagt sedan tidigare.  
 
I väster angränsar planområdet till detaljplan för del av Överåda 3:54 m.fl. (P15-3), 
laga kraft år 2015. Detaljplanen reglerar befintlig bebyggelse och möjliggör ca 25 
fastigheter för friliggande småhus genom en förtätning av området och ökade 
delningsmöjligheter. Fastigheterna får endast bebyggas med friliggande enbostadshus i 
max två våningar med en minsta fastighetsstorlek 1800 kvm. i högst två. Planen anger 
att minsta tomtstorlek är 1800 kvm för större delen av planområdet.  
 
Området öster om planområdet blev detaljplanelagt år 2013 (Detaljplan för Överåda 
3:118, Åda Backar) (P12-5). Planens möjliggör ett område med 69 småhus. De nya 
enbostadshusen föreslås bestå av prefabricerade 1 och 1 ½ -planshus. Största 
byggnadsarea för huvudbyggnad per fastighet är 160 kvm. 
 
Planområdet gränsar i söder till detaljplan ”Del av Trosa 11:1 (Hökeberga)” (P12-4), 
antagen 2012. Detaljplanen medger bostäder i form av friliggande enbostadshus, 
parhus samt naturmark. Största byggnadsarea för huvudbyggnad i en våning är 180 
kvm och hus i två våningar är 120 kvm. 
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Utsnitt ur byggnadsplan för Överåda 3:55 samt detaljplaner för angränsande områden.  

 
Program för planområdet 
Ett planprogram för Åda fritidshusområde utarbetades under 2009. Programmet 
innehåller förslag på ny bebyggelse mellan befintliga bebyggelseområden i Åda och 
att befintlig bebyggelse ska ges nya moderniserade byggrätter. Befintliga tomter 
anses kunna tillåta tvåvåningshus med en utnyttjandegrad om 120 kvm byggnadsarea. 
Envåningshus bedömdes kunna få en största byggnadsarea om 160 kvm. Största 
tillåtna sammanlagda area för uthus och garage föreslogs till 60 kvm. Minsta 
tomtstorlek förslogs till 1800 kvm. Programmet redogjorde även för två alternativ för 
ansvar för vägnätet och gatukostnader kopplade till dessa alternativ.  
 
Det nu aktuella detaljplaneförslaget överensstämmer med intentionerna i 
planprogrammet men området i sig ingick inte i planprogrammet. Byggrätter och 
tomtstorlekar har dock studerats vidare efter programmet upprättades och har 
justerats något för att anpassas till området.  
 
Behovsbedömning 
En behovsbedömning har gjorts av kommunen, som bedömer att planen inte innebär 
någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. En särskild 
miljökonsekvensbeskrivning upprättas därmed inte.  
 
Genomförandet bedöms inte innebära risker för människors hälsa. Inga 
miljökvalitetsnormer kommer att överskridas. Detaljplanens genomförande strider 
inte mot några riksintressen eller påverkar några internationellt skyddade områden. 
Planen omfattar endast bostäder och bebyggelsen ska anslutas till kommunens vatten- 
och avloppsnät.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 
 

Natur och kultur 
 
Mark och vegetation 
Planområdet är delvis tätbevuxet med vegetation. Tall, gran och björk dominerar i 
överlag inom Åda fritidshusområde. Till största delen är planområdet mycket kuperat 
med ett en flackare karaktär norr om Brotorpsvägen. 
 
Inom planområdet finns inga skyddade naturområden eller kända rödlistade arter. 
 
Geotekniska förhållanden 
Enligt SGU:s jordartskarta (SGU 2019) består området utav glacial lera och 
urberg. Berggrunden består till huvudsak av glimmerrik omvandlad bergart, som 
till exempel skiffer. Markförhållandena bedöms övergripande som goda inom 
planområde och bedömningen är att det inte föreligger någon skred- eller rasrisk 
utifrån de förhållanden som råder på platsen. Ingen geoteknisk utredning har tagits 
fram. I samband med genomförandet av detaljplanen kommer de geotekniska 
förhållandena att behöva utredas ytterligare.  

 
Kartbild från SGU 

 
Radon 
Området utgör normalriskområde för radon enligt kommunens översiktliga 
markradonutredning. Ny bebyggelse ska uppföras radonsäkert. 

 
Förorenad mark 
Inom området finns inga kända markföroreningar.  
 
Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet.  
 
Kulturmiljövärden 
Planområdet är obebyggt idag och således finns området finns inga 
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kulturmiljövärden.  
 
Bebyggelseområden  
 
Befintlig bebyggelse 
Inom planområdet finns ingen befintlig bebyggelse.  
 
Området väster om planområdet utgörs av ett tidigare fritidshusområde med en 
antagen detaljplan för ca 25 friliggande småhus i högst två våningar (P15-3). Vid 
Åda backar som ligger öster om planområdet finns även en nyligen antagen 
detaljplan för småhus (P12-5). Åda backar består av totalt 64 fastigheter med 
fastighetsstorlekar mellan ca 750 – 950 kvm.  
 
Tidigare avtal och upplåtelse 
Marken söder om planområdet har tidigare upplåtits genom ett arrendeavtal med 
exploatören för Åda backar.  
 
Föreslagen bebyggelse 
Planen föreslår 10 nya enbostadshus, i likhet med detaljplanen för Åda Backar 
(P12-5).  
 
Planförslaget avser bevara områdets kupering och vegetation där så är möjligt. 
Byggnaderna ska placeras med stor hänsyn till terrängen varför inslag av såväl 
suterräng- som planmarksbebyggelse förekommer.  
 
Planförslaget föreslår även att ny bebyggelse, likt befintliga hus inom norra och 
södra Åda fritidshusområde, placeras en bit in på fastigheten för att delvis bevara 
områdets karaktär med vegetation nära gatan. Planen anger att huvudbyggnad för 
enbostadshus ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns. Fristående 
komplementbyggnader ska placeras minst 6 meter från fastighetsgräns mot gata där 
detta är möjligt och minst 2 meter från fastighetsgräns mot granne och naturmark. 
På områden där marken är mycket kuperat så kan byggnader på några fastigheter 
behöva ligga relativt nära gatan för att få god tillgänglighet alternativt utformas 
med suterrängvåning.  
 
Det är också viktigt att i möjligaste mån bevara den kuperade terrängen i området. I 
planen anges bestämmelser om att marklov krävs för ändring av markens höjd med 
mer än 0,5 meter samt att suterrängvåning eller alternativ grundläggning ska 
byggas om terrängen möjliggör detta. 
 
Huvudbyggnaderna planeras som trähus med sadeltak och fristående garage- och 
förrådsbyggnader med sadeltak. Huvudbyggnaderna samt komplementbyggnaderna 
ska ges en enhetlig karaktär avseende uttryck, färgsättning och materialval.  

 
Planen anger att minsta fastighetsstorlek är 1800 kvm för fastighet med friliggande 
enbostadshus. Planen medger friliggande bostadshus i två våningar med en högsta 
tillåtna nockhöjd om 8,5 meter och 4,5 meter för komplementbyggnad. Endast en 
bostad i varje huvudbyggnad. 
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För huvudbyggnad för friliggande enbostadshus gäller en största tillåten 
byggnadsarea om 180 kvm i en våning och 140 kvm i två våningar. Största 
sammanlagda byggnadsarea för komplementbyggnader är 40 kvm. Byggnadsarea 
innebär den area som byggnaden/huset upptar på marken. Tak ska utformas som 
sadeltak eller pulpettak med takvinkel mellan 27–45 grader. Fasad ska i huvudsak 
utföras i trä.  
 

 
 Illustration över planområdet med exempel föreslagen bebyggelse 

 
Service 
Planområdet är beläget ca 1 km norr om ett verksamhetsområde med bland annat 
livsmedelsbutiker samt ca 2,5 km norr om Trosa centrum med kommunens 
huvudsakliga samhällsservice och butiker. Söder om planområdet finns också 
Tomtaklintområdet med vårdcentral, tre förskolor, Skärlagsskolan (f-6) och 
Tomtaklintskolan (7–9).  
 
Friytor 
 
Lek och rekreation 
Naturområden för rekreation finns inom och i nära anslutning till planområdet. 
Söder om Åda fritidshusområde finns Tomtaklintskogens naturreservat. Skogen är 
definierad som en prioriterad grönstruktur i översiktsplanen. Tomtaklintskogen 
har stora biologiska värden bland annat tack vare förekomsten av döda träd och 
kalkrik jord. I skogen finns en rik flora med flera sorters örter. Skogen har även 
stora värden för rekreation och det rörliga friluftslivet. Väster om Åda 
fritidshusområde finns även en våtmarkspromenad, invid våtmarken finns ett 
fågeltorn. Tomtaklintskogens naturreservat finns god tillgänglighet för gående och 
cyklister. 
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Planförslaget innebär att naturområden tas i anspråk för bebyggelse. Detta bedöms 
dock inte påverka rekreationsvärdena negativt då natursläpp sparas mellan 
bebyggelsen samt att det i planområdets omedelbara närhet finns god tillgång till 
orörda naturområden.   
 
Naturmiljö 
Inom planområdet finns inga skyddade naturområden eller kända rödlistade arter.  
 
Vattenområden 
Planområdet ligger inte inom någon vattenförekomst. 
 
Strandskydd 
Planområdet ligger inte inom strandskyddat område. 

 
Gator och trafik 

 
Vägar och biltrafik 
Planområdet trafikförsörjs från väg 218 via Torpavägen. Aspbacksvägen och 
Brotorpsvägen fungerar som uppsamlingsgator i nordsydlig respektive östvästlig 
riktning.  
 
Befintliga vägar inom Åda fritidshusområde är grusade med en vägbredd mellan ca 3 - 
3,5 meter och är kantade av grönska och öppna diken. Några mötesfickor finns utmed 
vägarna. Det befintliga vägnätet håller låg standard både vad gäller trafiksäkerhet och 
bärighet. Brotorpsvägen är nyligen ombyggd och har en högre standard. Kommunen 
har nyligen tagit över huvudmannaskapet för vägen fram till planområdet. 
 
I och med att planområdet och omkringliggande områden har planlagts med ett antal 
nya detaljplaner har delar av vägarna byggs om till kommunal standard och inom Åda 
fritidshusområde råder ett delat huvudmannaskap där kommunen är ansvarig för 
huvudstråket utmed Brotorpsvägen mellan planområdet och väg 218. Kommunala 
vägstandarden är ca 4,5 meter i bredd och asfalterad yta. För drift och underhåll 
ansvarar idag ägaren till Överåda 3:54.  
 

 
Sektion för lokalgata, enligt detaljplan P15-3. 
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Brotorpsvägen och Aspbacksvägen planeras utgöra lokalgata med kommunalt 
huvudmannaskap – [GATA]. Vägområde för lokalgator ska, förutom vägar, rymma 
diken och angränsande naturmark. Detta ger området en grönskande och lantlig 
karaktär. Enligt planförslaget är den minsta tillåtna vägbredden för Brotorpsvägen 
och Aspbacksvägen 11 meter. Vägen förses med körbana samt gång- och cykelbana i 
asfalt och med belysning.  
 
De övriga delarna av vägnätet kommer att fortsätta vara grusade och avses utgöra 
gemensamhetsanläggningar som samfällighetsförening sköter – [g]. En ny gata 
tillkommer i området för att möjliggöra nya fastigheter. Gatan planeras som en 
stickgata från Brotropsvägen för att möjliggöra angöring till nya fastigheter i 
planområdet. 
 
Ambitionen har varit att skapa förutsättningar för nya byggrätter utan att behöva göra 
stora ingrepp i miljön som får effekter för såväl boende som djur och natur. Större 
delen av de nya fastigheterna är därför belägna utmed lokalgatan och det är därmed 
naturligt att dessa är kommunala. Stickgata inordnas i gemensamhetsanläggningar, för 
att skapa bättre förutsättningar att bevara miljön i området. 
 
Gång och cykeltrafik 
Utmed väg 218 finns en gång- och cykelbana mellan Trosa och Vagnhärad. Det finns 
även en gång- och cykelväg i nordsydlig riktning från Hökbergsvägen till Bråtagatan, 
tvärs igenom Tomtaklintskogen naturreservat. Längs med den kommunala gatan 
kommer det att finnas gång- och cykelbana.  

 
Detaljplanen bevarar möjligheten att cykla och gå igenom området och i nord-sydlig 
riktning kopplas området till omgivande bebyggelse och till Trosa tätort med nya gång- 
och cykelvägar genom Tomtaklintsskogens naturreservat. 

 
Parkering 
All parkering sker inom den enskilda fastigheten. Två parkeringsplatser per 
fastighet ska möjliggöras då det saknas möjlighet att parkera utmed gatorna. 

 
Kollektivtrafik 
Vid väg 218 finns busshållplats Augustendal, ca 350 meter från korsningen 
Hökebergsvägen och Ekbacken. Hållplatsen trafikerar bussar till Trosa hamn, 
Södertälje, Stockholm, Gnesta och Nyköping. I Vagnhärad, ca 7 km från 
planområdet, finns regional tågstation med avgångar mot Södertälje-Stockholm 
samt Nyköping-Norrköping-Linköping. 
 
Störningar 
 
Buller 
Väg 218 som ligger väster om planområdet trafikeras av ca 7000 fordon per dygn. 
Kommunen bedömer att trafiken troligen kommer att öka på lång sikt. Enligt en 
framtagen bullerutredning för detaljplan Västra Hökeberga (P14-8) erhålls 
riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå på 50 meters avstånd utan skärmning från 
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väg 218. Då planområdets bostadsbebyggelse ligger som närmast ca 900 meter 
från väg 218 bedöms det inte finnas någon risk för att riktvärdena för buller 
överskrids. Avståndet till väg 787 är ca 400 meter från närmsta bostadsbebyggelse 
inom planområdet. Ljudnivån kommer mycket sannolikt inte överstiga 
rekommenderade nivåer (se ”Hur mycket bullrar trafiken”, Boverket 2016, Tabell 
1). Ingen bullerutredning för aktuellt planförslag har således tagits fram.  

 
Trafikbuller från tillkommande biltrafik bedöms inte alstra bullernivåer som 
kräver några speciella åtgärder. Under byggnation ska exploatören säkerställa att 
det finns en plan för att hantera byggbuller.  
 
Farligt gods 
Väg 218 är transportled för farligt gods. Bebyggelsen i sig är lokaliserad på säkert 
avstånd från vägen och kommer inte att generera några transporter med farligt 
gods. 
 
Översvämning 
Utifrån kommunens översiktliga översvämningskartering bör golv i all ny be-
byggelse ligga på +2,25 m ö h för att marginaler ska finnas till framtida höga 
flöden. Planområdet är beläget över denna nivå. Det finns flödesvägar genom 
planområden i norra delen av planområdet. Dessa bedöms dock inte utgöra någon 
risk för planens genomförande. När området byggs ut kommer diken anläggas 
som efter fördröjning leder ut i dikessystemet som är anlagt intill den kommunala 
gatan.    
 
Teknisk försörjning 
 
Vatten och avlopp  
Området ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp. En VA-utredning från 25 
juni 2015 har tagits fram Sweco Environment AB för planområdet och anslutande 
bebyggelseområden. Ledningsnätet byggs ut som ett lågtryckssystem (LTA) och 
därmed krävs en pumpstation vid varje fastighet. Ledningsnätet är dimensionerat 
för en förtätning av Åda fritidshusområde. Just nu pågår arbete med att förbereda 
för ett nytt reningsverk på västra sidan om väg 218. Kommunalt vatten och avlopp 
har byggts ut till bland annat den norra delen av Åda fritidshusområde och Åda 
backar vilket gör att det är lätt att ansluta aktuellt planområde. 

 
Inom vägområden för lokalgator och vägområden inom kvartersmark anges u-
områden på plankartan som säkerställer att allmänna ledningar säkerställs inom 
området – [u]. 
 
Räddningstjänst 
I intilliggande detaljplan för Västra Hökeberga (P14-8) finns en parkeringsficka för 
räddningstjänstens fordon anlagd i anslutning till en brandpost som är anpassad för 
Räddningstjänstens fordon. Denna finns vid infarten från väg 218 på Torpavägen. 
 
Dagvatten 
Kommunala dagvattenledningar finns idag draget fram till Torpavägen. Enligt 
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kommunens dagvattenpolicy ska dagvatten omhändertas lokalt och dagvatten från 
fastigheter ska så långt som möjligt infiltreras inom den egna fastigheten. Från 
vägar avleds dagvatten i diken. Inom planområdet sker avrinningen av dagvatten i 
dagsläget via naturmark och befintligt dikessystem, där de öppna dikena längs med 
befintlig genomfartsväg är den centrala rinnvägen bort från planområdet och ner 
mot närliggande åkers täckdikessystem. I vägdiket finns flera befintliga trummor 
för dagvattnet som kommer från den norra sidan av befintlig genomfartsväg, både 
för passage under infarter till befintliga tomter och för passage under själva vägen. 
Dessa trummor har en diameter på 400 millimeter. 
 
Planens avrinningsområde är Trosaån som ligger cirka 1,5 kilometer från 
planområdet. Enligt VISS (Vatteninformationssystem Sverige) har 
vattenförekomsten Gälöfjärden (SE585400-173870) miljökvalitetsnormer om god 
ekologisk status år 2027 samt god kemisk ytvattenstatus med undantag för 
bromerad difenyleter och kvicksilver och kvicksilverföreningar. Undantaget beror 
på att det anses tekniskt omöjligt att sänka halterna av ämnena till de nivåer som 
motsvarar god kemisk ytvattenstatus. Den ekologiska statusen är idag måttlig och 
den kemiska statusen är ej god om överallt överskridande ämnen inkluderas, men 
god utan överallt överskridande ämnen (VISS, 2020). Det innebär utifrån nuläget 
att Gälöfjärden klarar miljökvalitetsnormen för kemisk ytvattenstatus, men att 
åtgärder behöver vidtas för att klara ekologisk status. 
Enligt VISS är det växtplankton som är utslagsgivande för den sammanvägda 
bedömningen av ekologisk status som därmed landar på klassningen måttlig. 
Totalmängd fosfor sommartid som enskild parameter är dock klassad som dålig 
status. Noterbart är att över 60 % av den totala tillförseln av näringsämnen till 
Gälöfjärden kommer från utsjön, det vill säga från havet utanför kust och öar. 
 
Hela avrinningsområdet till Gälöfjärden är nästan 5300 hektar stort. Det aktuella 
planområdets area (2,2 hektar) utgör alltså omkring 0,04 procent av 
avrinningsområdet. Dagvatten från planområdet kommer att ledas i ett dikessystem 
på över 1,5 kilometer till recipienten. Bedömningen görs vidare att dagvatten från 
planområdet troligtvis inte kommer nå hela vägen fram till recipienten. Om en viss 
del av dagvattenflödet ändå når Gälöfjärden, så har en stor andel av 
föroreningsinnehållet tagits upp av växtlighet eller genom infiltration längs 
rinnvägen. 
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De blå linjerna visar rinnvägar från planområdet söderut. Svart pil anger 
flödesriktningar © Sweco 2019 
 
En dagvattenutredning har tagits fram av Sweco (2019-09-13, reviderad 2020-01-15). 
Flödesberäkningar har gjorts för ett 10-årsregn samt för ett 100-års regn, 
klimatfaktorn 1,25 har använts för beräkningar efter exploatering.  
En stor andel av dagvattnet kommer precis som i dagsläget att omhändertas genom infiltration 
inom det tänkta planområdet, eller i de öppna vägdikena. Dagvattenflödet efter 
planerad exploatering beräknas bli något högre jämfört med före exploatering. Det 
innebär sammanlagt 203,2 liter per sekund för ett 10-årsregn och 435 liter per sekund 
för ett 100-årsregn, inklusive tillägget av klimatfaktor. 

Rekommendationen är därför att anpassa höjdsättningen av planområdet så att de 
befintliga rinnvägarna via befintliga vägdiken bibehålls och kompletteras med nya 
vägdiken längs med tillkommande väg.  
Behovet av fördröjningsvolym för ökade dagvattenflöden efter planerad exploatering 
beräknas vara sammanlagt 7 m3 för att kunna bibehålla samma utflöde från 
planområdet som före exploatering (se figur nedan). Denna fördröjningsvolym kan 
med fördel inkluderas i vägdiket genom att bredda diket, eller genom att variera 
dikets djup så att det skapas sträckor där dagvatten kan bli stående vid perioder av 
högre nederbörd eller snösmältning. 
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Förslag på placering av fördröjningsmagasin, med en kapacitet på 7 m3.© Sweco 
2019 

För att optimera reningen av dagvatten bör också en del av den dikessträckan (se 
markering i figur ovan) utformas som ett krossdike. Sträckan med krossdike bör vara 
minst 70 meter. Reningen i ett krossdike är betydligt effektivare jämfört med ett 
traditionellt vägdike, vilket här kan vara en kompletterande reningsåtgärd till den 
översilning eller infiltration som kommer ske inom planområdet.  
Föreslagen markanvändning inom planområdet ska inte bidra till att försämra 
recipientens ekologiska status och därmed äventyra miljökvalitetsnormen för 
vattenkvalitén. För att säkerställa att normen upprätthålls ska dagvatten från hårdgjorda 
ytor tas omhand lokalt, inom kvartersmarken. Om vattenflöden inte kan tas 
omhand/infiltreras inom kvartersmarken ska flödet fördröjas. Plankartan reglerar att 
endast 70 % av marken får hårdgöras.  

Den sammantagna bedömningen av påverkan på Gälöfjärden är att den planerade 
bebyggelsen bedöms inte kunna påverka recipientens statusklassning negativt, eller 
äventyra möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten. 
Den faktiska tillförseln ut från området efter planerad exploatering kommer framöver 
kunna konstateras med hjälp av provtagning på plats.  

 
Värme 
Byggnader ska vara utformade så att energiförbrukning minimeras. För att underlätta 
konvertering till alternativa värmekällor bör byggnaderna förses med lämpligt 
värmesystem, exempelvis ett vattenburet system. Utnyttjandet av förnyelsebara 
energikällor ska eftersträvas för att möjliggöra en långsiktig ekologisk hållbar 
uppvärmning. I de fall fjärrvärmeanslutning är möjlig bör detta eftersträvas.  
 
El, tele och bredband 
Låg- och högspänningsledningar finns under Brotorpsvägen. Inom planområdet finns 
även teleledningar som luftledningar.  
 
Det är Vattenfall som ansvarar för elnätet i området. Enligt dem kräver planen ingen 
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ny transformatorstation utan elen för ny bebyggelse kopplas på det befintliga nätet.  
 

Avfall 
Närmaste återvinningsstation för källsortering finns vid infarten från väg 218 på 
Torpavägen. Sophämtning sker enligt anvisningar av Tekniska enheten på Trosa 
kommun. Återvinningscentral för grovavfall, farligt avfall och elektronik finns på 
Korslöt återvinningscentral, som ligger ca 3 km öster om Vagnhärad station längs väg 
800. En ny återvinningstation planeras vid korsningen Torpavägen och 
Hökebergsvägen.  
 
För att sophämtning ska kunna ske vid varje fastighet måste vägarna ha en körbana på 
minst 3,5 meter i bredd. Vägarna ska antingen vara genomfartsgator eller ha 18-meters 
vändplaner där sopbilar kan vända utan att backa.  
 
Inverkan på miljön 
 
Mark och vegetation 
Planförslaget avser bevara områdets kupering och vegetation där det är möjligt. 
Planförslaget föreslår att nya hus, likt befintliga hus inom Åda fritidshusområde, 
placeras en bit in på tomten för att delvis bevara områdets karaktär med vegetation 
nära gatan. Detta regleras i överlag genom planbestämmelse om att huvudbyggnad 
inte får uppföras närmare än 4,5 meter från fastighetsgräns. Fristående 
komplementbyggnad får inte placeras närmare än 6 meter från gata och 2 meter från 
fastighetsgräns mot granne. På områden där marken är mycket kuperat så kan 
byggnader på några fastigheter behöva ligga relativt nära gatan för att få god 
tillgänglighet alternativt utformas med suterrängvåning. Dessa regleras i så fall med 
särskilda planbestämmelser. Planförslaget ämnar skapa förutsättningar för nya 
byggrätter utan att behöva göra stora ingrepp i miljön som får effekter för såväl 
boende som djur och natur. 

 
Riksintressen 
Planområdet är beläget inom riksintresseområdena för rörligt friluftsliv samt kust 
och skärgård. Riksintressena bedöms inte påverkas av planförslaget.  

 
Trafik 
Tillfart sker via Brotorpsvägen och interna stickgator. Parkering ska framförallt 
ske inom den enskilda fastigheten. Den trafik som alstras av den tillkommande 
bebyggelsen bedöms rymmas inom befintligt vägnät då vägstandarden kommer 
förbättras i samband när förbättras när Aspbacksvägen och resterande del av 
Brotorpsvägen byggs ut till kommunal standard och med att kommunen tar över 
huvudmannaskapet.  
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REDOVISNING AV PLANENS GENOMFÖRANDE 
 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 
 
Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark.  

 
Ändrad lovplikt 
Marklov krävs för ändring av markens höjd med mer än 0,5 meter. 
 
Genomförandetid 
Genomförandetid för planområdet är fem (5) år efter planen vunnit laga kraft.  
 
Tidplan 
Planarbetet bedrivs med standardförfarande PBL (2010:900). Tidplanen är 
preliminär och kan komma att justeras under arbetets gång. 
 
September 2019 Beslut om samråd 
Oktober 2019 Samråd 
December 2019 Beslut om granskning 
Januari 2020 Granskning 
Februari 2020 Godkännande i SBN 
Mars 2020 Antagande i KF 
April 2020 Laga kraft  

 
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Allmän plats 
Kommunen är huvudman för allmän plats (Lokalgata och Natur). Kommunen 
ansvarar därmed för anläggande, drift och underhåll av allmän platsmark. 

 
Vatten- och avlopp 
Planområdet kommer att ingå i kommunens verksamhetsområde för vatten och 
avlopp. Kommun ansvarar för projektering, finansiering och utbyggnad av vatten- 
och spillvattennätet fram till fastighetsgräns. Fastighetsägaren ansvarar för 
anslutning och bekostnad utifrån gällande VA-taxa.  
 
El, tele och fiber 
Vattenfall eldistribution AB ansvarar för elnätet.  
 
Telia Sonera AB ansvarar för telenätet.  
 
Vid utbyggnad av det kommunala VA-nätet kommer även förberedelse att 
ske för fiber. Trofi ansvarar för fibernätet. 
 
Bebyggelse på kvartersmark 
Fastighetsägaren, arrendatorn och byggherren ansvarar för alla anläggningar inom 
kvartersmark.  
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Nybyggnadskarta beställs hos Metria, Katrineholm, eller den som för tillfället är 
kommunens mät- och kartentreprenör. 
 
Ansökan om fastighetsbildning och inrättande av gemensamhetsanläggningar mm 
ställs till Lantmäterimyndigheten i Sörmlands län. 
 
Ansökan om bygglov och bygganmälan handläggs av Samhällsbyggnadskontoret 
på Trosa kommun. 
 
Dagvatten ska i första hand omhändertas lokalt i enlighet med kommunens 
antagna VA-policy.  
 
Avtal 
Kommunen kommer att teckna ett exploateringsavtal med markägaren till 
Överåda 3:1 för att reglera anslutning till kommunala VA-nätet, utbyggnad av 
vägar, exploateringsersättning för Stensundsvägen, fastighetsrättsliga frågor 
samt andra exploateringsrelaterade frågor. 

 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

 
Fastighetsbildning och fastighetsregleringar 
Fastighetsägaren till Överåda 3:1 överlåter den mark som i planen föreslås bli 
allmän plats till kommunen. Överlåtelse och ansvar kommer att regleras i 
kommande exploateringsavtal.  
 
Servitut 
I planen har tillfartsmöjligheter säkerställts till fastigheten. Eventuella behov av 
att bilda nya servitut ska ske på fastighetsägarens initiativ.  
 
Idag finns flera officialservitut för väg som belastar stamfastigheten Överåda 
3:1 till förmån för fastigheter utanför planområdet. Dessa bör upphävas då 
vägen genom planområdet kommer att bli kommunal.  
 
Det finns även flera olokaliserade servitut för kraftledning som belastar 
stamfastigheten Överåda 3:1, dessa ligger inte inom det aktuella planområdet.  
 
En gemensamhetsanläggning behöver bildas för drift och skötsel av vägsystemet 
som inte ingår i kommunala gatunätet. Bostadsfastigheter och arrendetomter 
som trafikförsörjs av respektive tillfartsväg ska ingå. Fastighetsägare och 
arrendatorer kan initiera bildande av gemensamhetsanläggningar. Ägaren av 
Överåda 3:1 ska initiera bildande av gemensamhetsanläggningar. 
 
Om befintliga gemensamhetsanläggningar eller servitut inte längre har någon 
verkan ska dessa upphävas. En överenskommelse ska då träffas och en ansökan 
skickas till lantmäteriet. 
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EKONOMISKA FRÅGOR 
 

Plankostnad 
Planen bekostas av fastighetsägaren till Överåda 3:1.  
 
Gatukostnader 
Kostnader för vägutbyggnad m.m. kommer att debiteras fastighetsägare inom 
planområdet. För att fördela kostnaderna upprättas en gatukostnadsutredning 
parallellt med detaljplanen. Ett villkor för gatukostnaderna är att anläggningarna 
tillgodoser områdets behov och att de är till nytta för fastigheterna. Se vidare för 
beräknade gatukostnader för olika fastigheter. 

 
Vatten och avlopp 
Anläggningskostnaderna för det allmänna VA-nätet finansieras med 
anslutningsavgift för fastigheterna enligt gällande VA-taxa. Enligt VA-
lagstiftningen jämställs arrendator med fastighetsägare i och med 
arrendeavtalets långsiktighet. Således kommer kommunen att teckna avtal 
med enskilda arrendatorer och fastighetsägare vad gäller anslutning till det 
kommunala VA-nätet.  
 
Anslutningskostnaden regleras i kommunens VA-taxa vilken revideras och 
fastställs regelbundet av Kommunfullmäktige, vanligen en gång per år. 
Taxan är beräknad utifrån olika faktorer, bland annat tomtyta och 
anslutningspunkt.  
 
Kommunen tillhandahåller pumpstation med tillbehör. Fastighetsägare 
svarar för nedgrävning av pumpstationstank, anslutning av avloppsledning 
till hus samt anslutning av el- och signalkabel och larmindikator till 
fastighetens elinstallation. Fastighetsägare svarar för pumpens 
elförbrukning. Kommunen svarar sedan för drift (exkl. elförbrukning), 
underhåll och förnyelse av LTA pumpstationen. 
 
Pumpstationen behöver få en yta om några kvadratmeter och förläggas på 
någon meters djup. Till pumpen behöver elanslutning finnas. Pumpen bör 
ligga lägre än huset för att få självfall. Vanligtvis brukar pumpen placeras i 
del av tomt närmast gatan och så nära anslutningspunkt som möjligt. 
 
Exploateringsavtal 
Ett exploateringsavtal kommer att tecknas med fastighetsägaren för Överåda 
3:1 avseende att reglera gatukostnad för bostadsfastigheter vid 
Brotorpsvägen, överlåtelse av allmän platsmark, fastighetsrättsliga frågor 
mm. 
 
Övriga kostnader 
Ersättning för fastigheten, tillköpsmark m.m. regleras i det köpeavtal som upprättas 
mellan fastighetsägaren till Överåda 3:1 och köparen. Kostnader för bygglov 
debiteras enligt gällande taxa.  
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TEKNISKA FRÅGOR 
 
Vatten och avlopp 
Kommunalt vatten- och spillvattennät med anslutningspunkter ska byggas inom 
planområdet. 
 
Dagvatten 
Enligt kommunens dagvattenpolicy ska dagvatten tas om hand lokalt så långt som 
möjligt. Dagvatten från gator avleds via diken. Kommunen kommer i samband med 
projektering av lokalgatan se över anslutande dikessystem. Exploatör för nya 
bostadsområdena kan även behöva studera vidare dagvattenfrågan vid 
genomförandeskedet.  

 
Geoteknik 
Ingen geoteknisk utredning har tagits fram för planområdet. Om geoteknisk 
utredning behövs vid byggnation ansvarar respektive fastighetsägare som är berörd 
eller initierar åtgärd för denna.  
 
 
MEDVERKANDE 

 
Medverkande tjänstemän 
Linda Axelsson, planchef 
Mats Gustafsson, samhällsbyggnadschef 
 
Medverkande konsulter 
Maria Hjort, planeringsarkitekt, Norconsult AB 
Linnea Fröjd, planeringsarkitekt, Norconsult AB 
Sarah Olsson, planeringsarkitekt, Norconsult AB 

 
 

Trosa kommun  
Samhällsbyggnadskontoret 

 
 
 

Linda Axelsson    Mats Gustafsson 
Planchef     Samhällsbyggnadschef 



PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap 5 § 2

Lokalgata

GATA

1

NaturområdeNATUR

Kvartersmark ,  4 kap 5 § 3

BostäderB

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning,  4 kap 11 § 1

Största byggandsarea för huvudbyggnad i en våning är 180 kvm och för huvudbyggnad i två

våningar 140 kvm. Största sammanlagda byggnadsarea för uthus/garage är 60 kvm, varav

högst 40 kvm per byggnad. Endast en bostad per huvudbyggnad.

Marken får inte förses med byggnad

Fastighetsstorlek ,  4 kap 18 §

Minsta fastighetsstorlek är 1800 kvadratmeter

Placering,  4 kap 16 § 1

Huvudbyggnad ska placeras minst 5 meter mot gata och 4,5 meter från fastighetsgräns.

Komplementbyggnad ska placeras minst 6 meter från gata och 4,5 meter från fastighetsgräns.

Utformning,  4 kap 16 § 1

Endast frilligande hus

Tak ska vara röda och utformas som sadeltak eller pulpettak med takvinkel på mellan 11-40

grader. Fasad ska i huvudsak utföras i trä och färgsättning ska anpassas till omgivande

bebyggelse.

Högsta nockhöjd för huvudbyggnad är 8,5 meter och nockhöjd för komplementbyggnad är 4,5

meter.

Markens anordnande och vegetation,  4 kap 10 §

Endast 70 % av markytan får hårdgöras

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid ,  4 kap 21 §

Genomförandetiden är 5 år efter att planen vunnit laga kraft

Ändrad lovplikt ,  4 kap 15 § 3

Marklov krävs vid all ändring av markens höjd

Markreservat ,  4 kap 6 §

u

1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar

Gemensamhetsanläggning,  4 kap 18 §

g

1

Markreservat för gemensamhetsanläggning för väg och

dagvattenhantering

FORN

Fornlämning

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

Fastighetsgräns

Fastighetsbeteckning

Byggnader, fasadlinjer redovisade

Väg

Nivåkurvor

Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade

00:00

00,00

Beteckningsbeskrivning enligt HMK-Ka. Skala 1:1000 @ A1

Grundkartan upprättad av Metria, Katrineholm genom revidering

och komplettering av fotogrammetriskt framställd primärkarta.

Koordinat- och projektionssystem SWEREF 99 18 00. Höjdsystem RH 2000

Byggnadernas begränsningslinjer för fotogrammetriskt karterade utgöres av

horisontalprojektionen från takens ytterkanter, för geodetiskt mätta av fasaderna.

Fastighetsredovisningen hänför sig till 2018-01-03.

Karin Söderström
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 21 Dnr KS 2020/32 
 

Resultat från medarbetarenkät 2019 – Hållbar Medarbetar 
Engagemang (HME)       

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige noterar till protokollet att de tagit del av informationen. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Trosa kommun har för 7:e gången genomfört Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
gemensamma medarbetarenkät, Hållbar Medarbetar Engagemang ”HME”.  

 
Årets resultat visar att 87 procent av de anställda är nöjda eller mycket nöjda med frågor 
inom de tre områdena, motivation, ledarskap och styrning. Därmed ligger 2019 års 
resultat samma höga nivå som föregående års mätning. Kommunfullmäktiges 
målsättning är 80 procent eller högre.   

 
Jämförs resultatet utifrån ett index med en skala på 0-100 är det totala värdet 85 poäng 
för Trosa kommun, vilket är ett index högre jämfört med föregående års mätning. Det 
kan jämföras med 79 poäng som är medelvärdet för de ca 120 kommunerna som har 
rapporterat in till SKL för 2018 och 2019. 
  
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-10.  
Tjänsteskrivelse med bilaga från personalchef Torbjörn Unnebäck 2020-02-05. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige   



 

Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se 
www.trosa.se 

Kommunkontoret 
Torbjörn Unnebäck 
Personalchef  
0156-520 13 
torbjorn.unneback@trosa.se 

Tjänsteskrivelse 
Datum 
2020-02-05 
Diarienummer 
KS 2020/32 

  

Hållbar Medarbetar Engagemang (HME) medarbetarenkät 
2019 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förlag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige noterar till protokollet att de tagit del av informationen. 
 
 
Sammanfattning 
Trosa kommun har för 7:e gången genomfört Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
gemensamma medarbetarenkät, Hållbar Medarbetar Engagemang ”HME”.  

 
Årets resultat visar att 87 procent av de anställda är nöjda eller mycket nöjda med frågor 
inom de tre områdena, motivation, ledarskap och styrning. Därmed ligger 2019 års 
resultat samma höga nivå som föregående års mätning. Kommunfullmäktiges 
målsättning är 80 procent eller högre.   

 
Jämförs resultatet utifrån ett index med en skala på 0-100 är det totala värdet 85 poäng 
för Trosa kommun, vilket är ett index högre jämfört med föregående års mätning. Det 
kan jämföras med 79 poäng som är medelvärdet för de ca 120 kommunerna som har 
rapporterat in till SKL för 2018 och 2019. 
 
Ärendet 
Den gemensamma medarbetarundersökningen som genomförs årligen kallas för 
Hållbar Medarbetar Engagemang (HME). Totalt rör det sig om 9 frågor som tar sin 
utgångspunkt fån tre huvudområden d.v.s. motivation, ledarskap och styrning. Un-
der 2013 och t.o.m. 2019 har knappt 200 kommuner och ett antal regioner som 
genomförde enkätundersökningen en eller flera gånger.  

 
I samband med att Sveriges kommuner och landsting (SKL) tagit fram dessa ge-
mensamma enkätfrågor kan vi räkna med att denna enkät kommer ett bli en stan-
dard för många kommuner och landsting i framtiden. Fördelen med att få en 
gemensam enkät där kommunerna och landstingen svarar på samma sätt är att 
enkätresultatet blir jämförbart. På sikt kommer det innebära att Trosa kommun kan 



 
TROSA KOMMUN Tjänsteskrivelse Sida 2(6) 
Kommunkontoret 2020-02-05 

 
 
 
jämföra sina resultat med andra jämförbara kommuner. Resultaten går också att 
bryta ner per huvudområde (motivation, ledarskap och styrning) men det går också 
att jämförbara mellan verksamhetsområden, d.v.s. grundskola, förskola, hem-
tjänst, SÄBO o.s.v.  
 
Kommunfullmäktiges mål är satt till 80 procent, d.v.s. 80 procent av alla som har 
svarat på enkäten ska svara på betyget 4-5 sammanvägt av samtliga 
9 enkätfrågor. Nedan kan konstateras att resultatet för Trosa kommuns del över-
träffar det högt ställda målet och får ett resultat på 87 procent av alla som har sva-
rat betyget 4-5. Nivån överträffas dessutom inom alla tre huvudområdena, motiva-
tion, ledarskap och styrning jämfört med kommunfullmäktiges mål.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Den totala svarsfrekvensen har varje år legat på en mycket hög nivå och gör så 
även detta år. Totalt har 822 individer svarat på enkäten vilket motsvarar en svars-
frekvens på ca 95 procent. Svarsfrekvensen är hög och jämn inom samtliga nämn-
der/verksamheter.  

 
Jämförs Trosas indexsiffra som är totalt på 85 poäng kan vi konstatera att Trosa 
kommun ligger kvar i det absoluta toppskiktet. Det är just nu bara Storfors som har 
rapporterat in högre index än Trosa kommun.  
 
 
 
Torbjörn Unnebäck 
Personalchef  
 
 
Bilagor 
Hållbar Medarbetar Engagemang – frågeställningar och resultat   

 

 HME-enkäter 
 (2018) 2019 

Trosa 
Andel 
4-5 

KF 
Mål 
4-5 

Trosa 
index 

Jämf. 
SKL 

index 

  Motivation     (88%) 90%  80%       (85) 86         (77)  

  Ledarskap      (86%) 87%  80%  (84) 85          (80)  

  Styrning     (85%) 85%  80%  (83) 83         (79)  

  Totalt     (87%) 87%  80%  (84) 85         (79) 
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Bilaga 1 
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 22 Dnr KS 2019/80 
 

Svar på motion – Vässa det förebyggande arbetet mot 
narkotika        

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.  
 
2. Kommunfullmäktige anför följande: 
 
Skolornas och Trosa kommuns arbete mot narkotika har högsta prioritet och 
innebär tät samverkan mellan skolan, socialtjänsten, fritidsgårdarna och polisen. 
Arbetet följer Humanistiska nämndens Handlingsplan mot alkohol, narkotika, 
dopningsmedel och tobak (ANDT). Handlingsplanen uttrycker vikten av att det är 
angeläget att Trosa kommun prioriterar ANDT-arbetet ur ett hälsofrämjande, 
förebyggande, brottsbekämpande, behandlande och rehabiliterande perspektiv.   
  
Fokus ligger främst på insatser för att begränsa och försvåra tillgängligheten av 
alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak men även attityd- och 
kunskapshöjande insatser är angeläget. Inriktningen är också att kommunen ska 
erbjuda lättillgängligt stöd för personer med missbruk/beroende och stöd till deras 
anhöriga. Humanistiska nämnden genom socialkontoret ansvarar för uppföljning av 
handlingsplanen samt att åtgärder genomförs för att uppnå målen. 
 
Insatser med narkotikahund har genomförts från hösten 2018 vid 
högstadieskolorna. Användandet av narkotikahund vid Trosa kommuns skolor följer 
de rekommendationer polismyndigheten har fastställt. Mandatet och delegationen i 
denna fråga ligger hos rektor varför det vore olyckligt att inskränka detta mandat 
med att specificera frekvensen för insats med hund.    
 
___________ 
 
Ärendet 
Magnus Johansson (S) och Anders Lindblad (S) har 2019-03-13 lämnat in en 
motion till kommunfullmäktige. Motionen har remitterats till humanistiska nämnden 
för yttrande. I motionen föreslås att:  

• Högstadieskolor i Trosa kommun skall upprättat en drogpolicy där det tydligt 
framgår att narkotikahund kan komma att användas för sökning i skolans 
lokaler.  

• Elever och föräldrar ska känna till att narkotikahund kan förekomma.  
• Sökning ska ske under tider där elever inte vistas i skolan.  

 
 
Forts. 
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

Forts. § 22 
 
 

• Sökning med narkotikahund i brottsförebyggande syfte ska ske på 
skolledningens initiativ och inte grundas på misstanke om brott.  

• Det ska bli en skyldighet för skolledningen på våra högstadier att ta detta 
initiativ varje termin.  

 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Johansson (S): Bifall till motionen.  
Daniel Portnoff (M): Bifall till eget förslag. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt kommunstyrelsens ordförandes förslag.  
 
 
Ärendets beredning 
Beslutsförslag från kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M), 2020-02-12. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-10.  
Humanistiska nämnden 2020-01-21, § 7.  
Tjänsteskrivelse från skolchef Mats Larsson 2020-01-09. 
Motion om att Vässa det förebyggande arbetet mot narkotika 2019-03-13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige   
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Kommunstyrelsen 
Daniel Portnoff (M) 
Kommunstyrelsens ordförande 
0156-520 62 
daniel.portnoff@trosa.se 

Beslutsförslag 
Datum 
2020-02-12 
Diarienummer 
KS 2019/80 

  

Svar på motion – Vässa det förebyggande arbetet mot 
narkotika 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.  
 
2. Kommunfullmäktige anför följande: 
 
Skolornas och Trosa kommuns arbete mot narkotika har högsta prioritet och 
innebär tät samverkan mellan skolan, socialtjänsten, fritidsgårdarna och polisen. 
Arbetet följer Humanistiska nämndens Handlingsplan mot alkohol, narkotika, 
dopningsmedel och tobak (ANDT). Handlingsplanen uttrycker vikten av att det är 
angeläget att Trosa kommun prioriterar ANDT-arbetet ur ett hälsofrämjande, 
förebyggande, brottsbekämpande, behandlande och rehabiliterande perspektiv.   
 
Fokus ligger främst på insatser för att begränsa och försvåra tillgängligheten av 
alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak men även attityd- och 
kunskapshöjande insatser är angeläget. Inriktningen är också att kommunen ska 
erbjuda lättillgängligt stöd för personer med missbruk/beroende och stöd till deras 
anhöriga. Humanistiska nämnden genom socialkontoret ansvarar för uppföljning av 
handlingsplanen samt att åtgärder genomförs för att uppnå målen. 
 
Insatser med narkotikahund har genomförts från hösten 2018 vid 
högstadieskolorna. Användandet av narkotikahund vid Trosa kommuns skolor följer 
de rekommendationer polismyndigheten har fastställt. Mandatet och delegationen i 
denna fråga ligger hos rektor varför det vore olyckligt att inskränka detta mandat 
med att specificera frekvensen för insats med hund.    
 
________ 
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Ärendet 
Magnus Johansson (S) och Anders Lindblad (S) har 2019-03-13 lämnat in en 
motion till kommunfullmäktige. Motionen har remitterats till humanistiska nämnden 
för yttrande. I motionen föreslås att:  

• Högstadieskolor i Trosa kommun skall upprättat en drogpolicy där det tydligt 
framgår att narkotikahund kan komma att användas för sökning i skolans 
lokaler.  

• Elever och föräldrar ska känna till att narkotikahund kan förekomma.  
• Sökning ska ske under tider där elever inte vistas i skolan.  
• Sökning med narkotikahund i brottsförebyggande syfte ska ske på 

skolledningens initiativ och inte grundas på misstanke om brott.  
• Det ska bli en skyldighet för skolledningen på våra högstadier att ta detta 

initiativ varje termin.  
 
 
Skäl för det föreslagna beslutet 
Narkotikahund i skolmiljö har blivit allt vanligare som en del av skolans 
förebyggande arbete. Polismyndigheten utfärdade riktlinjer 2016 för narkotikasök 
med hund i skolmiljö. Detta ger skolan möjlighet att använda narkotikahundar i 
förebyggande syfte. Polisens insats med narkotikahund ska betraktas som 
brottsförebyggande verksamhet som grundas på den allmänna 
samarbetsskyldigheten som anges i förvaltningslagen och polislagen.  
 
För en brottsförebyggande insats med narkotikahund krävs att skolan har upprättat 
en drogpolicy eller ordningsregler där det tydligt framgår att narkotikahund kan 
komma att användas för sökning i skolans lokaler. Elever och föräldrar ska känna 
till att narkotikahund kan förekomma. 
 
En förutsättning är också att genomförandet av sökningen sker under tider där 
elever inte vistas i skolan. Ytterligare en förutsättning är att sökning med 
narkotikahund i brottsförebyggande syfte måste ske på skolledningens initiativ och 
inte grundas på misstanke om brott. Om narkotika påträffas under sökningen 
övergår den brottsförebyggande verksamheten i brottsutredande verksamhet. 
 
 
 
 
Daniel Portnoff (M) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 7     HN 2019/36 
     
 
Yttrande över motion ”Vässa det förebyggande arbetet mot 
narkotika” 
 
Beslut 
Humanistiska nämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige avstyrker motionen.  
 
___________ 
 
Ärendet  
Magnus Johansson (S) och Anders Lindblad (S) har 2019-03-13 inlämnat rubricerad 
motion till kommunfullmäktige. Motionen har remitterats till humanistiska nämnden 
för yttrande. I motionen föreslås att:  
 

• Högstadieskolor i Trosa kommun skall upprättat en drogpolicy där det tydligt 
framgår att narkotikahund kan komma att användas för sökning i skolans 
lokaler.  

• Elever och föräldrar ska känna till att narkotikahund kan förekomma.  
• Sökning ska ske under tider där elever inte vistas i skolan.  
• Sökning med narkotikahund i brottsförebyggande syfte ska ske på 

skolledningens initiativ och inte grundas på misstanke om brott.  
• Det ska bli en skyldighet för skolledningen på våra högstadier att ta detta 

initiativ varje termin.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Birgitta Danielsson (S): Motionen anses besvarad.   
Bengt-Eric Sandström (L): Bifall till förvaltningens förslag.  
 
Beslutsgång  
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att humanistiska nämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag.  
 
Ärendets beredning 
– Tjänsteskrivelse från skolchef Mats Larsson  
– Motion ställd av Magnus Johansson (S) och Anders Lindblad (S) om Vässa det 
förebyggande arbetet mot narkotika 2019-03-13.  
 
 
Kopia till:  
Kommunstyrelsen 
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Yttrande - motion om vässa det förebyggande arbetet mot 
narkotika 

 
Förslag till beslut 
Humanistiska nämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige avstyrker motionen.  
 
Ärendet 
Magnus Johansson (S) och Anders Lindblad (S) har 2019-03-13 inlämnat rubricerad 
motion till kommunfullmäktige. Motionen har remitterats till humanistiska nämnden 
för yttrande. I motionen föreslås att:  
 

• Högstadieskolor i Trosa kommun skall upprättat en drogpolicy där det tydligt 
framgår att narkotikahund kan komma att användas för sökning i skolans 
lokaler.  

• Elever och föräldrar ska känna till att narkotikahund kan förekomma.  
• Sökning ska ske under tider där elever inte vistas i skolan.  
• Sökning med narkotikahund i brottsförebyggande syfte ska ske på 

skolledningens initiativ och inte grundas på misstanke om brott.  
• Det ska bli en skyldighet för skolledningen på våra högstadier att ta detta 

initiativ varje termin.  
 
Yttrande   
Motionären föreslår att narkotikahund kan användas vid högstadieskolorna och att 
det följer lagar och förordningar. Att insats med narkotikahund skall ske på 
skolledningens initiativ  och att insatser skall tas varje termin.  
 
Insatser med narkotikahund har genomförts från hösten 2018 vid 
högstadieskolorna. Användandet av narkotikahund vid Trosa kommuns skolor följer 
de rekommendationer polismyndigheten har fastställt. Mandatet och delegationen i 
denna fråga ligger hos rektor varför det vore olyckligt att inskränka detta mandat 
med att specificera frekvensen för insats med hund.   
 
Skolornas och Trosa kommuns arbete mot narkotika har högsta prioritet och 
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innebär tät samverkan mellan skolan, socialtjänsten, fritidsgårdarna och polisen. 
Arbetet följer Humanistiska nämndens Handlingsplan mot alkohol, narkotika, 
dopningsmedel och tobak (ANDT). Handlingsplanen uttrycker vikten av att det är 
angeläget att Trosa kommun prioriterar ANDT-arbetet ur ett hälsofrämjande, 
förebyggande, brottsbekämpande, behandlande och rehabiliterande perspektiv.  
Fokus ligger främst på insatser för att begränsa och försvåra tillgängligheten av 
alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak men även attityd- och 
kunskapshöjande insatser är angeläget. Inriktningen är också att kommunen ska 
erbjuda lättillgängligt stöd för personer med missbruk/beroende och stöd till deras 
anhöriga. Humanistiska nämnden genom socialkontoret ansvarar för uppföljning av 
handlingsplanen samt att åtgärder genomförs för att uppnå målen.   
  
Handlingsplanen uttrycker att Trosa kommun ska verka för ett samhälle fritt från 
narkotika och dopning, minska medicinska och sociala skador orsakade av alkohol 
och ett minskat tobaksbruk.  
  
Pågående insatser   

• ANDT-förebyggande arbete på skolor.  
• Föräldrar inbjuds till informationer.  
• Kommunen utför tillsyn av rökfria miljöer på skolgårdar.  
• Elevhälsan genom hälsosamtal med alla elever i årskurs 8.  
• En handlingsplan med rutiner och riktlinjer för det förebyggande och aktiva 

arbetet mot ANDT för Trosa kommuns skolor arbetas i dagsläget fram i 
samverkan med socialtjänsten och länsstyrelsen. Där ingår information om 
ANDT, hur personal kan arbeta med ANDT i undervisning samt åtgärder vid 
misstanke om användning av ANDT-preparat.   

• Trosa kommuns fritidgårdsverksamhet har en policy med riktlinjer mot 
alkohol, narkotika och tobak där rutiner för åtgärder vid misstanke om 
användning av ANDT-preparat finns.   

• Aktuell lägesbild och insatser koordineras i regelbundna möten mellan skola, 
socialtjänst, polis och fritidsgårdarna (SSPF-möte) för snabba och 
samordnade reaktioner. 

• Två fältassistenter utför dagligen arbete på högstadiet och har lokal på 
respektive högstadium. 

• Användning av narkotikahundar i skolmiljö ingår som en del av det 
förebyggande arbetet från hösten 2018. 

 
Narkotikahund i skolmiljö 
Narkotikahund i skolmiljö har blivit allt vanligare som en del av skolans 
förebyggande arbete. Polismyndigheten utfärdade riktlinjer 2016 för narkotikasök 
med hund i skolmiljö. Detta ger skolan möjlighet att använda narkotikahundar i 
förebyggande syfte. Polisens insats med narkotikahund ska betraktas som 
brottsförebyggande verksamhet som grundas på den allmänna 
samarbetsskyldigheten som anges i förvaltningslagen och polislagen.  
 
För en brottsförebyggande insats med narkotikahund krävs att skolan har upprättat 
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en drogpolicy eller ordningsregler där det tydligt framgår att narkotikahund kan 
komma att användas för sökning i skolans lokaler. Elever och föräldrar ska känna 
till att narkotikahund kan förekomma. 
 
En förutsättning är också att genomförandet av sökningen sker under tider där 
elever inte vistas i skolan. Ytterligare en förutsättning är att sökning med 
narkotikahund i brottsförebyggande syfte måste ske på skolledningens initiativ och 
inte grundas på misstanke om brott. Om narkotika påträffas under sökningen 
övergår den brottsförebyggande verksamheten i brottsutredande verksamhet. 
 
Mot bakgrund av ovan anförda perspektiv förelås att motionen bör avstyrkas.  
 
 
Mats Larsson  
Skolchef 
 
Bilaga 
Motion ställd av Magnus Johansson (S) och Anders Lindblad (S) om Vässa det 
förebyggande arbetet mot narkotika.  
 
Beslut till 
Kommunstyrelsen  
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 23 Dnr KS 2019/81 
 

Svar på motion – Osakliga läromedel i skolan         

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.  
 
2. Kommunfullmäktige anför följande: 
 
Frågan om osakliga läromedel har hanterats i kommunfullmäktige vid ett flertal 
tillfällen. Frågorna i motionen är snarlika de som ställdes i interpellationerna om 
osakligt läromedel 2017 och 2019. Inget har ändrats i sak och därför blir svaret på 
motionen detsamma som senast frågan hanterades.   
 
Trosa kommun finner inga skäl att agera på de frågeställningar som framställs i 
motionen om osakliga läromedel i skolan. Följaktligen finns därför heller inga skäl 
till åtgärder. 
 
Skolkontoret har i beredningen av denna motion och tidigare interpellationer i 
samma ärende utgått från ett antal perspektiv, där det huvudsakliga perspektivet 
bygger på lärarens profession och på principen att ”Lärarna har en stor frihet och 
ett eget ansvar när det gäller vilka läromedel man vill använda. Det avgörande är 
hur man använder läromedlet i den konkreta situationen.”  Citatet är hämtat från 
Skolinspektionens granskning av läromedel. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Bertil Malmberg (SD) har 2019-03-13 lämnat in en motion till kommunfullmäktige. 
Motionen har remitterats till humanistiska nämnden för yttrande.  I motionen 
föreslås att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag: 

1. att äntligen seriöst granska de förhållanden som ligger bakom denna 
motion.  

2. att vidta lämpliga åtgärder så att objektiv och saklig granskning av 
kommande läromedel säkerställs. 

 
Ärendets beredning 
Beslutsförslag från kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M), 2020-02-12. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-10.  
Humanistiska nämnden 2020-01-21, § 8.  
Tjänsteskrivelse från skolchef Mats Larsson 2020-01-09. 
Motion om osakliga läromedel i skolan 2019-03-13. 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige   
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Svar på motion – Osakliga läromedel i skolan – kommunen 
måste ta sitt ansvar som huvudman 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.  
 
2. Kommunfullmäktige anför följande: 
 
Frågan om osakliga läromedel har hanterats i kommunfullmäktige vid ett flertal 
tillfällen. Frågorna i motionen är snarlika de som ställdes i interpellationerna om 
osakligt läromedel 2017 och 2019. Inget har ändrats i sak och därför blir svaret på 
motionen detsamma som senast frågan hanterades.   
 
Trosa kommun finner inga skäl att agera på de frågeställningar som framställs i 
motionen om osakliga läromedel i skolan. Följaktligen finns därför heller inga skäl 
till åtgärder. 
 
Skolkontoret har i beredningen av denna motion och tidigare interpellationer i 
samma ärende utgått från ett antal perspektiv, där det huvudsakliga perspektivet 
bygger på lärarens profession och på principen att ”Lärarna har en stor frihet och 
ett eget ansvar när det gäller vilka läromedel man vill använda. Det avgörande är 
hur man använder läromedlet i den konkreta situationen.”  Citatet är hämtat från 
Skolinspektionens granskning av läromedel.  
 
________ 
 
 
Ärendet 
Bertil Malmberg (SD) har 2019-03-13 lämnat in en motion till kommunfullmäktige. 
Motionen har remitterats till humanistiska nämnden för yttrande.  I motionen 
föreslås att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag: 

1. att äntligen seriöst granska de förhållanden som ligger bakom denna 
motion.  

2. att vidta lämpliga åtgärder så att objektiv och saklig granskning av 
kommande läromedel säkerställs.   
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Skäl för det föreslagna beslutet 
I denna fråga har skolkontoret återkommande haft dialog med Gleerups förlag som 
är utgivare av läromedlet Utkik Religion åk 7-9 för att få deras kommentar till 
motionärens frågor gällande avsnittet islam, vi hänvisar till deras svar: 
 
”Gleerups läromedel utgår alltid från gällande styrdokument för skolan och strävar 
därför efter balans och vetenskaplighet. Bland flera andra punkter står det i 
kursplanens syfte för religionskunskap att undervisningen ”allsidigt” ska ”belysa 
vilken roll religioner kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för 
att främja social sammanhållning och som orsak till segregation .” Vidare är syftet 
att undervisningen ”ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur olika 
religioner och livsåskådningar ser på frågor som rör kön, jämställdhet, sexualitet 
och relationer.” (Lgr 11, s. 206) 
 
Vi menar att det aktuella läromedlet/avsnittet lever upp till dessa liksom 
kursplanens övriga syften. Vidare erbjuder texter, bilder, lärarguide och övningar 
ett material som ger läraren underlag för en professionell undervisning som tar upp 
alla relevanta delar av kursplanens centrala innehåll. Innehållet kan därmed som vi 
ser det ge eleverna möjlighet att utveckla sina förmågor mot de kunskapskrav som 
finns angivna i kursplanen.  
 
Vi har stort förtroende för lärarna och deras förmåga att välja det 
undervisningsmaterial de behöver (från etablerade läromedelsproducenter, men 
också från andra). Den aktuella texten ingår i en läromedelsserie som funnits några 
år och som används och läses av många lärare och elever. Vi känner oss helt 
trygga med att den uppfyller de kvalitetskrav man kan kräva som lärare och från 
skolmyndigheters sida. Vi vill också understryka att det aktuella läromedlets text till 
stora delar fackgranskats av religionsvetenskaplig expertis för att säkerställa 
framställningens kvalitet.  
 
Vi arbetar kontinuerligt på att förbättra våra läromedel och läser alla granskningar 
som görs och som kommer till vår kännedom. Har någon synpunkter på sakfrågor 
kan de vända sig direkt till oss.” 
 
 
 
 
Daniel Portnoff (M) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 8     HN 2019/37 
     
 
Yttrande över motion ”Osakliga läromedel i skolan – 
kommunen måste ta sitt ansvar som huvudman” 

Beslut 
Humanistiska nämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige avstyrker motionen.  
 
___________ 
 
Ärendet 
Bertil Malmberg (SD) har 2019-03-13 inlämnat rubricerad motion till 
kommunfullmäktige i Trosa kommun. Motionen har remitterats till humanistiska 
nämnden för yttrande.  I motionen föreslås att kommunfullmäktige ger 
kommunstyrelsen i uppdrag: 
 
1. att äntligen seriöst granska de förhållanden som ligger bakom denna motion.  
2. att vidta lämpliga åtgärder så att objektiv och saklig granskning av kommande 
läromedel säkerställs.   
  
Ärendets beredning  
– Tjänsteskrivelse från skolchef Mats Larsson 2020-01-09 
– Motion med bilaga från Bertil Malmberg (SD) angående osakliga läromedel i 
skolan – kommunen måste ta sitt ansvar som huvudman 2019-03-13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Kommunstyrelsen 
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Yttrande över motion om osakliga läromedel i skolan – 
kommunen måste ta sitt ansvar som huvudman 

 
Förslag till beslut 
Humanistiska nämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige avstyrker motionen.  
 
Ärendet 
Bertil Malmberg (SD) har 2019-03-13 inlämnat rubricerad motion till 
kommunfullmäktige i Trosa kommun. Motionen har remitterats till humanistiska 
nämnden för yttrande.  I motionen föreslås att kommunfullmäktige ger 
kommunstyrelsen i uppdrag: 
 
1. att äntligen seriöst granska de förhållanden som ligger bakom denna motion.  
2. att vidta lämpliga åtgärder så att objektiv och saklig granskning av kommande 
läromedel säkerställs.   
  
Yttrande  
Skolkontoret har i beredningen av denna och liknande motioner i samma ärende 
utgått från ett antal perspektiv, där det huvudsakliga perspektivet bygger på 
lärarens profession och på principen att ”Lärarna har en stor frihet och ett eget 
ansvar när det gäller vilka läromedel man vill använda. Det avgörande är hur man 
använder läromedlet i den konkreta situationen.”  Citatet är hämtat från 
Skolinspektionens granskning av läromedel.  
  
Lärarens profession  
Lärarna i Trosa anammar och vidarebefordrar ett kritiskt förhållningssätt till de 
texter som används. Man använder kompletterande material och man har ett 
vetenskapligt förhållningssätt. Trosa har en hög andel behöriga lärare som tillägnat 
sig ett kritiskt och vetenskapligt förhållningssätt i sin profession. Lärarna i Trosa har 
kommungensamma ämnesgrupper, där man diskuterar pedagogiska frågor, urval av 
material, metoder och pedagogik, vilket därmed borgar för en mångfald och säkring 
av ett professionellt förhållningssätt till urval av fakta, kompletterande material och 
till ett kritiskt och vetenskapligt förhållningssätt. Läraren är suverän i sitt val av 
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läromedel, läraren väljer litteratur, kompletteringsmaterial och upplägg av 
undervisningen för att undervisningen och undervisningsmaterialet sammantaget 
skall ge en utbildning som följer de kursplaner som är fastställda av Skolverket. 
 
Framtagning av läroböcker och marknadskrafter 
De flesta skolböcker skrivs av lärare, som har både ett pedagogiskt perspektiv och 
ämnesperspektiv. Processerna vid de förlag som ger ut läroböcker kan se olika ut 
beroende på förlagets storlek, men innehåller i huvudsak följande inslag, processer 
och funktioner: Författaren som skriver en ursprunglig text.  Redaktör som i dialog 
med författaren granskar och utvecklar text och form. Redaktionsråd där flera 
redaktörer – ibland tillsammans med ämneskompetenta specialister granskar 
texter.  
 
Ämnesspecialister/Ämnesråd 
Konkurrensen bland läromedelsproducenter innebär att de som säljer läromedel 
måste hålla en hög kvalitet för att få sälja sina läromedel, och att de stora 
läromedelsförlagen har redaktörer och bedömningsgrupper som är väl insatta i de 
ämnen som läroböckerna behandlar. En dålig lärobok, eller en lärobok som av flera 
befinns vara behäftad med felaktigheter i texter eller med dåligt pedagogiskt 
upplägg kommer att ratas av marknaden och försvinna från sortimentet. I ett 
sådant sammanhang kan man konstatera att det är välkommet med synpunkter på 
läroböcker från medborgare. Det innebär att det kritiska förhållningssättet 
ytterligare kan utvecklas, och borgar för ett perspektiv med mångfald.  
 
I denna fråga har skolkontoret återkommande haft dialog med Gleerups förlag som 
är utgivare av läromedlet Utkik Religion åk 7-9 för att få deras kommentar till 
motionärens frågor gällande avsnittet islam, vi hänvisar till deras svar: 
 
”Gleerups läromedel utgår alltid från gällande styrdokument för skolan och strävar 
därför efter balans och vetenskaplighet. Bland flera andra punkter står det i 
kursplanens syfte för religionskunskap att undervisningen ”allsidigt” ska ”belysa 
vilken roll religioner kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för 
att främja social sammanhållning och som orsak till segregation .” Vidare är syftet 
att undervisningen ”ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur olika 
religioner och livsåskådningar ser på frågor som rör kön, jämställdhet, sexualitet 
och relationer.” (Lgr 11, s. 206) 
 
Vi menar att det aktuella läromedlet/avsnittet lever upp till dessa liksom 
kursplanens övriga syften. Vidare erbjuder texter, bilder, lärarguide och övningar 
ett material som ger läraren underlag för en professionell undervisning som tar upp 
alla relevanta delar av kursplanens centrala innehåll. Innehållet kan därmed som vi 
ser det ge eleverna möjlighet att utveckla sina förmågor mot de kunskapskrav som 
finns angivna i kursplanen.  
 
Vi har stort förtroende för lärarna och deras förmåga att välja det 
undervisningsmaterial de behöver (från etablerade läromedelsproducenter, men 
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också från andra). Den aktuella texten ingår i en läromedelsserie som funnits några 
år och som används och läses av många lärare och elever. Vi känner oss helt 
trygga med att den uppfyller de kvalitetskrav man kan kräva som lärare och från 
skolmyndigheters sida. Vi vill också understryka att det aktuella läromedlets text till 
stora delar fackgranskats av religionsvetenskaplig expertis för att säkerställa 
framställningens kvalitet.  
 
Vi arbetar kontinuerligt på att förbättra våra läromedel och läser alla granskningar 
som görs och som kommer till vår kännedom. Har någon synpunkter på sakfrågor 
kan de vända sig direkt till oss.” 
 
Mot bakgrund av ovan anförda perspektiv föreslås att motionen bör avslås. 
 
 
 
Mats Larsson 
Skolchef 
 
Bilaga 
Motion med bilaga från Bertil Malmberg (SD) angående osakliga läromedel i skolan 
– kommunen måste ta sitt ansvar som huvudman 2019-03-13  
 
Beslut till 
Kommunstyrelsen  
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 24 Dnr KS 2019/79 
 

Svar på motion – ”Mät och sätt tydliga mål om minskad 
energianvändning i Trosa kommuns egen organisation och 
dess bolag”          

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.  
 
2. Kommunfullmäktige anför följande: 
 
Kommunfullmäktige antog 2018 en reviderad energi- och klimatplan. Syftet med 
planen är att Trosa kommun ska medverka till att de nationella energi- och 
klimatmålen uppnås. Energianvändning är en av de största miljöbelastningarna och 
en stor utmaning för kommunen att hantera.  
 
Trosa kommun har två mål gällande minskad energiförbrukning. Det ena målet 
avser kommunens byggnader och det andra målet avser hushållens 
energiförbrukning. Flera aktiviteter kommer att initieras av Trosa kommun för att 
nå målen om minskad energianvändning.     
 
Fjärrvärmen i Trosa kommun är helt förnybar. Kommunens ambition är att samtliga 
kommunala byggnader ska ha fjärrvärme. För att det ska vara möjligt är vi 
beroende av att Statkraft bygger ut sitt fjärrvärmenät.  
 
Trosa kommun arbetar aktivt med att öka egen produktion av el. En åtgärd som 
redan genomförs är att installera solceller på lämpliga kommunala byggnader. 
Installation av solceller på byggnader tillhörande det kommunala bostadsbolaget 
finns med vid planering av renovering och nybyggnation. 
 
___________ 
 
Reservation 
Miljöpartiet reserverar sig skriftligen mot beslutet, se nedan. 
___________ 
 
Ärendet 
Magnus Johansson (S) har 2019-03-13 lämnat in en motion till kommunfullmäktige 
i Trosa kommun. Motionen har remitterats till teknik- och servicenämnden för 
yttrande. I motionen föreslås att kommunfullmäktige fattar följande beslut: 

• Trosa kommun upprättar mål för elenergianvändandet i kommunens 
organisation och dess ägda bolag. 

 
Forts. 
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

Forts. § 24 
 

• Trosa kommun upprättar mål för användningen av energi via 
fjärrvärmenätet i kommunens organisation och dess ägda bolag. 

• Trosa kommuns målsättning skall vara att minska energiberoendet. 
• Trosa kommun som organisation ska öka sin egen produktion av el. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Johansson (S): Bifall till motionen.  
Daniel Portnoff (M): Bifall till eget förslag med ändringen att ordet hushållsel byts 
ut till hushållens energiförbrukning i anförandets andra stycke. 
Maria Arman (MP): Bifall till motionen. 
Tommy Fogelberg (V): Bifall till motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt kommunstyrelsens ordförandes förslag.  
 
Ärendets beredning 
Beslutsförslag från kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M), 2020-02-12. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-10.  
Teknik- och servicenämnden 2020-01-23, § 3.  
Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling och teknisk chef Ulf 
Hagstedt, 2020-01-07. 
Motion: Mät och sätt tydliga mål om minskad energianvändning i Trosa kommuns 
egen organisation och dess bolag. 
 
Skriftlig reservation 
Miljöpartiet lämnar en skriftlig reservation: 
Miljöpartiet vill reservera sig mot beslutat vid mötet att avslå motionen ”Mät och 
sätt tydliga mål om minskad energianvändning i Trosa kommuns egen organisation 
och dess bolag” som togs upp vid TSNs möte 2020-01-23. Anledningen till att 
Miljöpartiet vill bifalla motionen är att vi anser att ambitionen om ”minskad 
energiförbrukning/fastighetsyta ska minska årligen och med minst 7 % från år 
2019 till år 2022” (motsvarar ca 2 %) är för lågt satt och vill öppna upp för en ökad 
minskningshastighet. Argumentet är att Trosa kommun med sina egna fastigheter 
bör gå i spetsen och försöka följa de nationella målen. I klimatlagen som antogs 
2018 är Sveriges mål att till 2030 ha en 50 % effektivare energianvändning jämfört 
med 2005. I Trosa Energi- och klimatplan står att kommunen ska ha 20 % 
effektivare energianvändning (jämfört med 2008) år 2020. Om detta har uppnåtts 
så innebär det att ytterligare 30 % minskning bör ske under de tio år som återstår 
till 2030 för att uppnå samma nivå som de nationella målen anger. Detta innebär 
en årlig minskningshastighet på 3,33 % och att ambitionsnivån bör höjas. 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige   
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Svar på motion – ”Mät och sätt tydliga mål om minskad 
energianvändning i Trosa kommuns egen organisation och 
dess bolag” 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.  
 
2. Kommunfullmäktige anför följande: 
 
Kommunfullmäktige antog 2018 en reviderad energi- och klimatplan. Syftet med 
planen är att Trosa kommun ska medverka till att de nationella energi- och 
klimatmålen uppnås. Energianvändning är en av de största miljöbelastningarna och 
en stor utmaning för kommunen att hantera.  
 
Trosa kommun har två mål gällande minskad energiförbrukning. Det ena målet 
avser kommunens byggnader och det andra målet avser hushållsel. Flera aktiviteter 
kommer att initieras av Trosa kommun för att nå målen om minskad 
energianvändning.     
 
Fjärrvärmen i Trosa kommun är helt förnybar. Kommunens ambition är att samtliga 
kommunala byggnader ska ha fjärrvärme. För att det ska vara möjligt är vi 
beroende av att Statkraft bygger ut sitt fjärrvärmenät.  
 
Trosa kommun arbetar aktivt med att öka egen produktion av el. En åtgärd som 
redan genomförs är att installera solceller på lämpliga kommunala byggnader. 
Installation av solceller på byggnader tillhörande det kommunala bostadsbolaget 
finns med vid planering av renovering och nybyggnation.  
 
________ 
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Ärendet 
Magnus Johansson (S) har 2019-03-13 lämnat in en motion till kommunfullmäktige 
i Trosa kommun. Motionen har remitterats till teknik- och servicenämnden för 
yttrande. I motionen föreslås att kommunfullmäktige fattar följande beslut: 
 

• Trosa kommun upprättar mål för elenergianvändandet i kommunens 
organisation och dess ägda bolag. 

• Trosa kommun upprättar mål för användningen av energi via 
fjärrvärmenätet i kommunens organisation och dess ägda bolag. 

• Trosa kommuns målsättning skall vara att minska energiberoendet. 
• Trosa kommun som organisation ska öka sin egen produktion av el. 

 
 
Skäl för det föreslagna beslutet 
Under 2019 har en översyn av kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och 
nämndernas mål genomförts. Det resulterade i två mål gällande minskad 
energiförbrukning, ett mål för kommunens byggnader och ett mål som är 
övergripande för kommunen:    
 

• Energiförbrukningen/fastighetsyta ska minska årligen, och med minst 7 % 
från år 2019 till år 2022. Teknik- och servicenämndens mål 

• Den sammanslagna energianvändningen från småhus, flerbostadshus och 
fritidshus ska årligen minska (kWh/inv). Kommunstyrelsens ekoutskotts mål 

 
Teknik- och servicenämnden och kommunstyrelsens ekoutskott har flera åtgärder 
planerade för att nå målen, både i kommunens och bolagens byggnader men också 
övergripande i kommunen.  
 
En viktig åtgärd som tekniska enheten kommer implementera är ett styr- och 
övervakningssystem avseende fastighetsdrift, samt ett underhållssystem för att 
initiera och följa upp åtgärder. Detta för att kunna följa respektive fastighet på ett 
strukturerat sätt. Arbetet med att implementera dessa system kommer att pågå 
2020-2022. Samverkan mellan kommun och kommunala bolag kommer att 
genomföras i form av en gemensam driftövervakning. 
 
 
 
 
Daniel Portnoff (M) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 3     TSN 2020/3 
 

Yttrande över motion – ”Mät och sätt tydliga mål om 
minskad energianvändning i Trosa kommuns egen 
organisation och dess bolag” 

Beslut 
Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen.  
 
___________ 
 
Reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.  
Miljöpartiet reserverar sig skriftligen mot beslutet, se nedan.  
 
___________ 
 
Ärendet 
Magnus Johansson (S) har 2019-03-13 inkommit med en motion till 
kommunfullmäktige i Trosa kommun. Motionen har remitterats till teknik- och 
servicenämnden för yttrande. I motionen föreslås att kommunfullmäktige fattar 
följande beslut: 

• Trosa kommun upprättar mål för elenergianvändandet i kommunens 
organisation och dess ägda bolag. 

• Trosa kommun upprättar mål för användningen av energi via 
fjärrvärmenätet i kommunens organisation och dess ägda bolag. 

• Trosa kommuns målsättning skall vara att minska energiberoendet. 
• Trosa kommun som organisation ska öka sin egen produktion av el. 

 
Yttrande 
Teknik- och servicenämnden har beslutat om mål avseende minskad 
energiförbrukning (2019-12-05, § 66, dnr TSN 2019/77): 
 
Energiförbrukningen/ fastighetsyta ska minska årligen, och med minst 7 % från år 
2019 till år 2022.  
 
För att uppnå nämndens mål kommer flera aktiviteter att initieras. Kostnaden för 
energi är en stor del av driftbudgeten för Trosa kommuns fastigheter. Den har ökat 
senaste åren delvis på grund av väsentligt höjda elpriser, samt ökat nyttjande av 
lokaler på grund av tillväxt.  
 
Forts. 
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

Forts. § 3 
 
 
Tekniska enheten arbetar nu aktivt med att säkerställa kvaliteten långsiktigt i 
kommunens elavtal. Dessutom påbörjas systematiskt mätning, dokumentation, 
uppföljning och initiering av åtgärder. Från 2021 kommer Trosa kommun och Trobo 
att upphandla gemensamt elavtal. 
 
För att kunna följa respektive fastighet på ett strukturerat sätt kommer tekniska 
enheten att implementera ett styr- och övervakningssystem avseende 
fastighetsdrift, samt ett underhållssystem för att initiera och följa upp åtgärder. 
Arbetet med att implementera dessa system kommer att pågå 2020-2022. 
 
Samverkan mellan kommun och kommunala bolag kommer att genomföras i form 
av en gemensam driftövervakning. 
 
Analys av fjärrvärmekonvertering kommer att genomföras. 
 
Solceller kommer, där så är lämpligt, att övervägas. Detta innebär ökad egen 
produktion av el. 
 
Vid nybyggnation ska lösningar som ger minskad energiförbrukning övervägas, 
samt att LCC (livscykelkostnad) kalkyler upprättas. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Pia Jonsson (S): Bifall till motionen. 
Karin Bråth (S): Bifall till motionen. 
John Carlsson (C): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att teknik- och 
servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  
 
Ärendets beredning 
– Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling och teknisk chef Ulf 
Hagstedt, 2020-01-07. 
– Motion: Mät och sätt tydliga mål om minskad energianvändning i Trosa kommuns 
egen organisation och dess bolag. 
 
 
 
 
 
 
Forts. 
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

 
Forts. § 3 
 
 
Skriftlig reservation 
Miljöpartiet lämnar en skriftlig reservation: 
Miljöpartiet vill reservera sig mot beslutat vid mötet att avslå motionen ”Mät och 
sätt tydliga mål om minskad energianvändning i Trosa kommuns egen organisation 
och dess bolag” som togs upp vid TSNs möte 2020-01-23. Anledningen till att 
Miljöpartiet vill bifalla motionen är att vi anser att ambitionen om ”minskad 
energiförbrukning/fastighetsyta ska minska årligen och med minst 7 % från år 
2019 till år 2022” (motsvarar ca 2 %) är för lågt satt och vill öppna upp för en ökad 
minskningshastighet. Argumentet är att Trosa kommun med sina egna fastigheter 
bör gå i spetsen och försöka följa de nationella målen. I klimatlagen som antogs 
2018 är Sveriges mål att till 2030 ha en 50 % effektivare energianvändning jämfört 
med 2005. I Trosa Energi- och klimatplan står att kommunen ska ha 20 % 
effektivare energianvändning (jämfört med 2008) år 2020. Om detta har uppnåtts 
så innebär det att ytterligare 30 % minskning bör ske under de tio år som återstår 
till 2030 för att uppnå samma nivå som de nationella målen anger. Detta innebär en 
årlig minskningshastighet på 3,33 % och att ambitionsnivån bör höjas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunstyrelsen 
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Yttrande över motion – ”Mät och sätt tydliga mål om 
minskad energianvändning i Trosa kommuns egen 
organisation och dess bolag” 

 
Förslag till beslut 
Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen.  
 
 
Ärendet 
Magnus Johansson (S) har 2019-03-13 inkommit med en motion till 
kommunfullmäktige i Trosa kommun. Motionen har remitterats till teknik- och 
servicenämnden för yttrande. I motionen för föreslås att kommunfullmäktige fattar 
följande beslut: 

• Trosa kommun upprättar mål för elenergianvändandet i kommunens 
organisation och dess ägda bolag. 

• Trosa kommun upprättar mål för användningen av energi via 
fjärrvärmenätet i kommunens organisation och dess ägda bolag. 

• Trosa kommuns målsättning skall vara att minska energiberoendet. 
• Trosa kommun som organisation ska öka sin egen produktion av el. 

 
 
Yttrande 
Teknik- och servicenämnden har beslutat om mål avseende minskad 
energiförbrukning (2019-12-05, § 66, dnr TSN 2019/77): 
 
Energiförbrukningen/ fastighetsyta ska minska årligen, och med minst 7 % från år 
2019 till år 2022.  
 
För att uppnå nämndens mål kommer flera aktiviteter att initieras. Kostnaden för 
energi är en stor del av driftbudgeten för Trosa kommuns fastigheter. Den har ökat 
senaste åren delvis på grund av väsentligt höjda elpriser, samt ökat nyttjande av 
lokaler på grund av tillväxt. Tekniska enheten arbetar nu aktivt med att säkerställa 
kvaliteten långsiktigt i kommunens elavtal. Dessutom påbörjas systematiskt 
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mätning, dokumentation, uppföljning och initiering av åtgärder. Från 2021 kommer 
Trosa kommun och Trobo att upphandla gemensamt elavtal. 
 
För att kunna följa respektive fastighet på ett strukturerat sätt kommer tekniska 
enheten att implementera ett styr- och övervakningssystem avseende 
fastighetsdrift, samt ett underhållssystem för att initiera och följa upp åtgärder. 
Arbetet med att implementera dessa system kommer att pågå 2020-2022. 
 
Samverkan mellan kommun och kommunala bolag kommer att genomföras i form 
av en gemensam driftövervakning. 
 
Analys av fjärrvärmekonvertering kommer att genomföras. 
 
Solceller kommer, där så är lämpligt, att övervägas. Detta innebär ökad egen 
produktion av el. 
 
Vid nybyggnation ska lösningar som ger minskad energiförbrukning övervägas, 
samt att LCC (livscykelkostnad) kalkyler upprättas. 
 
 
 
 
Kerstin Tibbling   Ulf Hagstedt 
Produktionschef   Teknisk chef  
  
 
 
 
Bilagor 
Motion: Mät och sätt tydliga mål om minskad energianvändning i Trosa kommuns 
egen organisation och dess bolag. 
 
 
Beslut till 
Kommunstyrelsen 
 















 

Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se 
www.trosa.se 

Kommunkontoret 
Helena Edenborg 
Kanslichef 
0156-520 06 
helena.edenborg@trosa.se 

Tjänsteskrivelse 
Datum 
2020-03-02 
Diarienummer 
KF 2020/2 

  

Anmälningsärenden 

Revision 
Revisionsrapport – Granskning av intrångsskydd (REV 2020/2) 
 
Energikontoret i Mälardalen 
Förslag till reviderat aktieägaravtal och ägardirektiv för Energikontoret i Mälardalen 
AB (KS 2020/38) 
 
 
 
 
Helena Edenborg 
Kanslichef 
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