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Till:  

Nykvarns kommun  

Samhällsbyggnadsavdelningen 

155 80 Nykvarn  

E-post: kommun@nykvarn.se 

 
YTTRANDE. Samråd Detaljplan Stensättra 2:1 (KS/2016:370) 

 
Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn önskar lämna följande synpunkter på förslaget till 

Detaljplan för Stensättra 2:1. Av utrymmesskäl har vi valt att fokusera på punkter, som vi anser bör 

utvecklas. 

Allmänna synpunkter: Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn har, tillsammans med 

Länsstyrelsen, redan tidigare framfört att utvecklingen av permanentboende i stråk är olämpligt bl 

a då det inte finns allmänna kommunikationer i tillräcklig omfattning, vilket gör att de boende så 

gott som helt kommer vara beroende av transporter i egna bilar. Det saknas också helt 

samhällsservice i Stensättra. Utifrån de klimatförändringar som redan har tillstött, så bör kommunen 

nu ta ett större helhetsgrepp och inte bevilja flera öar av permanentboende mil utanför centralorten. 

Det saknas också fortfarande en Trafikplan för kommunen.  

 

Specifika synpunkter: Området ligger drygt 2 km från närmaste busshållplats och SLs turtäthet 

för de aktuella busslinjerna är otillräcklig för att tillåta etableringen av ett permanentboende på 

platsen. Vägen till Stensättra från busshållplatsen är idag inte säker för promenad och cykling. Det 

saknas t ex gång-/ och cykelväg sista biten. Det är inte godtagbart att detaljplanen inte fastställer att 

antagandet villkoras av att vägen omedelbart breddas, inkluderar gång-/cykelväg och belyses.  

Det är också cirka 1 mil till centralorten/ närmaste centrum för samhällsservice. Möjlighet till 

anslutning av fjärrvärme är obefintlig. 

Sid. 11. Översvämning. Det är otillfredsställande om Detaljplanen antas innan juridiken kring 

markavattningsföretaget är utredd och utan att Detaljplanen säkerställer att översvämningsrisken är 

hanterad.    

Sid. 14. Vi saknar en utredning från SLs sida om utökad turtäthet och ev. utökning med en extra 

slinga från Sundsör-hållplatsen till Stensättra. Detta bör adderas. 

Sid. 15. Det är bra att det rörliga friluftslivets intressen tillvaratas. Vid slutet av Bryggvägen är i 

dag en informationsskylt uppsatt, som anger att badplatsen är privat. Är denna laglig? Om den inte 

är det, så bör den nedmonteras. 
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