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Samhällsbyggnadskontoret – Plan 

Södertälje kommun 

151 89 Södertälje 
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Samråd betr granskning 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 vill upprepa att ett ställningstagande i frågan om 

ny skola och ny vägdragning i Sandviken är mycket svår. Den nu aktuella detaljplanen är ju 

en del av den fortsatta utvecklingen av Sandviken. Därmed innebär ett ställningstagande vad 

gäller skolans lokalisering de facto även ett ställningstagande för hur Sandviken ska 

utvecklas. 

 

Givet behovet av en ny skola och förutsatt ett accepterande av en sådan så uppfattar vi dock 

den föreslagna lokaliseringen som tillfredsställande, med undantag för att vi fortfarande 

hävdar att vägen ska dras mellan åkerholmen och skolbyggnaden, i enlighet med vad som 

ursprungligen föreslogs. 

 

Våra skäl för en vägdragning mellan åkerholmen och skolbyggnaden är flera. Den 

vägdragning utmed åkerkanten som samhällsbyggnadskontoret föreslår kommer givetvis att 

ge en större påverkan på landskapsbilden än om den dras öster om åkerholmen; något som  

samhällsbyggnadskontoret också håller med om i sin kommentar till vårt förra yttrande. På 

grund av det helt öppna landskapet mot väster kommer ju vägen att synas i hela sin 

sträckning, från Enhörnaleden till Norrlöt. 

 

Därtill anser vi det viktigt att behålla denna åkerholme just som en ”holme”, och inte instängd 

och därmed bara uppfattas som en del av skolans domäner.  

 

En viktig faktor i sammanhanget är att fornlämningen även fortsättningsvis ska betraktas som 

en egen sevärdhet i sig, och t ex vara föremål för hembygdsföreningens och andras utflykter 

och exkursioner. Vem vill sitta med sin medhavna fikakorg på en skolgård – därtill med bilar 

som förstör den visuella upplevelsen ut mot åkrarna från fornlämningen betraktat – istället för 

på en lugn och avskild plats, med ett åkerlandskap som brer ut sig i siktlinjen. 
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Samhällsbyggnadskontoret anger att den föreslagna vägdragningen är ”en fördel då den nu 

kommer att ingå i skolmiljön och kommer att på ett bättre sätt kunna både användas och 

skötas”. Det är en argumentation vi inte alls instämmer i. Tvärtom är just integreringen i 

skolmiljön en nackdel, ty den ökade användningen kommer givetvis att ge ett väsentligt större 

slitage än om åkerholmen får ligga mer avskiljt. Och att skötseln skulle vara svårare om den 

är lite mer avskiljt har vi ingen alls förståelse för. 

 

Den vägdragning vi föreslår tar också mindre åkermark i anspråk samt att en väg mot 

Sandviken blir så kort som möjligt, utan att för den skull utformas som en ”motorväg”. Ur 

naturmiljösynpunkt innebär vårt förslag till vägsträckning ingen skillnad 

samhällsbyggnadskontorets. 

 

Vad gäller VA-lösningar finns förslag om att hela Sandvikenområdet ska få kommunal 

anslutning. Det anser vi rätt. Att då undanta skolan, vilket samhällsbyggnadskontoret öppnar 

för, anser vi därmed fel. 

 

Vi är mycket måna om att såväl skolan som Sandviken i sin helhet förses med bra gång- och 

cykelvägar, liksom kollektiva förbindelser. Vi uppfattar att samhällsbyggnadskontoret också 

noterar detta på ett seriöst sätt. 

 
Beträffande värmeförsörjning föreslår samhällsbyggnadskontoret, precis som tidigare, att ”ur 

miljöhänsyn bör uppvärmning inte ske enbart med direktverkande el, elpanna eller oljepanna”. Detta 

trots att kontoret med anledning av vårt yttrande i föregående steg av samrådet sagt att man 

skulle ”titta på eventuella andra möjligheter att kunna styra detta i detaljplanen”. Av detta 

finns inte ett spår.  

 
Och varför kvarstår ordet ”enbart”? Av detta kan man faktiskt dra slutsatsen att det t ex är tillfyllest 
med en uppvärmning som till 90 procent sker via elpanna och 10 procent på annat sätt (via t ex 

värmepump)! 

 

Vi vill att uppvärmning inte ska få ske med direktverkande el, elpanna eller fossila bränslen. El får 

användas för uppvärmning bara om den nyttjas effektivt, t ex för drift av värmepumpar. 

 

 

 

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

 

 

Södertälje den 27 januari 2014 

 

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn 

 

 

 

Anders Lerner 

Ordförande 

076-6480874 

anders.lerner@naturskyddsforeningen.se 
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