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Södertälje – Nykvarn 
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Samhällsbyggnadskontoret – Plan 

Södertälje kommun 

151 89 Södertälje 
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Samråd om förslag till detaljplan för Del av Ekeby 4:1, Ny skola i Enhörna 

i Enhörna, Södertälje (Dnr 2012-01083-214). 
 

 

Naturskyddsföreningen i Södertälje ber härmed att få lämna följande synpunkter på 

rubricerade samrådsförslag.  

 

 

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn anser att ett ställningstagande i frågan om ny 

skola och ny vägdragning i Sandviken är mycket svår. Det beror på att detaljplanen är en del 

av, och ett genomförande delvis kommer att styra, den fortsatta utvecklingen av 

Sandvikenområdet. Därför innebär ett ställningstagande för lokaliseringen även ett 

ställningstagande för denna utveckling. 

 

Givet behovet av en ny skola enligt plan och förutsatt ett accepterande av en sådan så 

uppfattar vi den föreslagna lokaliseringen som tillfredsställande, dock med undantag för att vi 

inte tycker den nya vägdragningen nu föreslås få en sträckning utanför åkerholmen istället 

öster om densamma, vilket tidigare föreslogs. 

 

Våra skäl för att vi anser det ursprungliga förslaget till vägsträckning (rosa) är att föredra 

framför det nya (orange) är att det ger en mindre visuell påverkan på landskapet, att det 

kommer att behålla åkerholmen som en holme (vilket den inte blir om den blir ”instängd”), att 

det tar mindre åkermark i anspråk samt att det innebär en väg mot Sandviken som är så kort 

som möjligt, utan att för den skull utformas som en ”motorväg”. Ur naturmiljösynpunkt 

innebär det gamla förslaget till vägsträckning ingen skillnad gentemot det nya. Inga 

nyckelbiotoper berörs av vägdragningen (båda alternativen), inte heller av förslaget till 

lokalisering av skolan.  

 

Vad gäller VA-lösningar för såväl skolan som hela Sandvikenområdet håller vi med om att 

det behövs antingen med kommunal anslutning eller kretsavloppslösning. Vi fullt förtroende 

för att den i planhandlingarna angivna utredningen kommer att visa vilket som är att föredra. 
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Vi är mycket måna om att såväl skolan som Sandviken i sin helhet förses med bra gång- och 

cykelvägar. Eftersom vi konstaterar att Samhällsbyggnadskontoret också noterar detta 

avvaktar vi resultatet av de kommande detaljstudierna inför ett ställningstagande. 
 

Beträffande teknisk försörjning är vi kritiska till den styvmoderliga behandlingen av frågan om 

värmeförsörjning har fått i detaljplaneförslaget. Att bara ange att uppvärmning av byggnaderna ”inte 
(ska) ske enbart med direktverkande el, elpanna eller oljepanna” är inte alls tillfyllest. Vi menar att 

ordet ”enbart” ska bort i denna skrivning. Vårt krav är att ingen uppvärmning ska ske med 

direktverkande el, elpanna eller oljepanna – men vill tillägga att ingen uppvärmning alls med el, 
utöver sådan som nyttjas för t ex drift av värmepump e d, får förekomma. 

 

Vi anser att kraven ska ställas i enlighet med de principer för lokalers uppvärmning som anges i de 

riktlinjer som Södertälje kommun har redovisat i förslag till Översiktsplan 2012 liksom i 
Miljöprogram 2012-2016 samt i Klimat- och energiplan 2011-2014. Det innebär att byggnaderna ska 

utformas som NNE-hus, och att uppvärmning med direktverkande el eller fossila bränslen inte godtas.  

 

 

 

Vår kontaktperson i detta ärende är Lars Klasén, 073-5638001, lars.klasen@telia.com. 

 

 

 

Södertälje den 7 september 2012 

 

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn 

 

 

 

 

 

 

Anders Lerner 

Ordförande 

076-6480874 

anders.lerner@naturskyddsforeningen.se 
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