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Gröna kilar/samband 

Väg 226 korsar en av Stockholmsregionens gröna kilar mellan Tumba och 

Tullingesjön, se figur 9. Denna kil, som är utpekad i Stockholmsregionens 

regionala utvecklingsplan (Regionplanekontoret 2010), binder samman stora 

grönområden mellan Bornsjön i nordväst och Hanveden i sydost. Sambandet 

anges vara klass 2, vilket innebär att det inte utgör det viktigaste sambandet, 

men är 0fta av stor betydelse för att hålla samman stråk och fungerar som 

spridningskorridorer mellan kilarna. Ett motsvarande samband, också av klass 

2, korsar väg 226 längre norrut. Det sträcker sig från Albysjön i nordväst, vidare 

norr om Flemingsberg till Flemingsbergsskogens naturreservat söder om väg 

226. 

I Program för Huddinge C planeras ett grönt stråk för rekreation, park och 
vatten mellan Kyrkdammen – Sjödalsparken – sjön Trehörningen. Stråket finns 
även markerat i Huddinges översiktsplan 2030. Stråket behöver beaktas vid 
ombyggnaden av väg 226. 

Kulturmiljö 

Södertörn är ett gammalt kulturlandskap som har befolkats sedan stenåldern. 

Det var från början ett skärgårdslandskap befolkat av jägare och fiskare som i 

takt med landhöjningen togs i bruk av jordbrukare. Längs väg 226 finns ett 

flertal fornlämningar från skilda tidsåldrar, men många har förstörts eller tagits 

bort i samband med den fortskridande exploateringen. Det finns inte heller 

särskilt mycket kulturhistoriskt intressant bebyggelse kvar i området.  

Direkt söder om väg 225 i Vårsta ligger riksintresseområdet Grödinge, en 

centralbygd med förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet 

(Riksantikvarieämbetet 2012), se figur 9. 

Friluftsliv och rekreation 

De naturområden som finns kring vägen nyttjas för rekreation och friluftsliv, se 

figur 9. I de norra delarna är grönområden en bristvara. Ett stort område i 

sydöst mot Haninge är av riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap 6 § 

miljöbalken. Mälaren med strandområden är av riksintresse för det rörliga 

friluftslivet enligt 4 kap 2 § miljöbalken. Sörmlandsleden korsar väg 226 i söder 

strax norr om Vårsta vid Vinterskogens naturreservat. 

Vatten 

Vägtrafiken orsakar föroreningar som via vägdagvattnet sprids till omgivande 

yt- och grundvatten. Vid olyckor kan drivmedel och farligt gods spridas till 

omgivningen och påverka både yt- och grundvatten. 

Väg 226 korsar flera rullstensåsar med stora och viktiga grundvatten-

förekomster. De är alla delar av Uppsalaåsen, dels vid Vårsta och Tumba, dels 

Tullingeåsen vid Tullinge. Två stora kommunala vattentäkter finns i dessa. Väg 

226 passerar genom vattenskyddsområdet vid båda vattentäkterna, se figur 9.  

Väg 226 avvattnas dels norrut och västerut mot Mälaren via bland annat 

Tumbaån, dels söderut och österut mot Östersjön. Se vidare beskrivning under 
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respektive delsträcka. För berörda vattendrag, sjöar och kustvatten gäller 

miljökvalitetsnormer fastställda av vattenmyndigheten. Dessa ska beaktas av 

Trafikverket. Mälaren är av riksintresse för yrkesfisket och för det rörliga 

friluftslivet. Berörda delar av Mälaren omfattas också av Östra Mälarens 

vattenskyddsområde, se figur 9. 

Luftföroreningar 

Luften i Stockholmsregionen är förorenad vilket till stor del beror på utsläpp 

från vägtrafiken. Problemen omfattar främst höga halter av partiklar och 

kvävedioxid. 

För att skydda människors hälsa och miljö och för att klara EU:s krav har 

regeringen utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer för utomhusluft. 

Om en miljökvalitetsnorm överskrids eller riskerar att överskridas måste ett 

åtgärdsprogram upprättas. För Stockholms län finns åtgärdsprogram för 

kvävedioxid och PM10 (partiklar mindre än 10 mikrometer). Väg- och 

trafikåtgärder som medför att normerna överskrids direkt eller indirekt är i 

princip inte tillåtna.  

Enligt luftvårdsförbundets kartläggning år 2010 låg dygnsmedelvärdet för 

partiklar (PM10) i intervallet 25-35 µg/m3 längs väg 226 från Flemingsberg och 

norrut, vilket är i nivå med eller över miljömålsnivån. Längre söderut längs 

vägen är halterna lägre. Halterna av kväveoxider beräknas där delvis överskrida 

miljömålsnivån. (Östra Sveriges luftvårdsförbund 2010).  

Kartläggningen visar att halterna avklingar med ökat avstånd från vägen. Längs 

sträckan vid Flemingsberg ligger dygnshalterna för partiklar ca 100 meter från 

vägen omkring 18-20 µg/m3 

I den södra delen av vägsträckan i Vårsta, Tumba och Tullinge ligger bostäder på 

vissa ställen mycket nära vägen. Längre norrut ligger bostäder i huvudsak längre 

än 50 meter från vägen alternativt avskärmas bostäderna av täta trädridåer eller 

bergsklackar.  

Tack vare bättre bränslen och motorer har vägtrafikens utsläpp av hälso- och 

miljöfarliga ämnen minskat men detta har motverkats av den ökande trafiken 

och även av en större andel fordon med dieselmotorer. Förväntat ökad trafik 

genom Förbifart Stockholm och Tvärförbindelse Södertörn kommer också att 

påverka halterna vid väg 226 negativt. Användandet av dubbdäck spelar också 

en stor roll för hur utvecklingen av PM10 halterna blir. 

Buller 

Buller påverkar hälsa och välbefinnande och hamnar högst upp på listan över 

allvarliga störningar i samhället. Nationella bullerkartläggningar visar att cirka 

två miljoner medborgare utsätts för trafikbullernivåer högre än riksdagens 

långsiktiga mål. Den dominerande bullerstörningar är trafikbuller och de flesta 

bullerutsatta finns idag längs vägar i tätorter och städer. 
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Trafikbullret påverkar också närliggande grönområden. Områdenas värden för 

rekreation och friluftsliv försämras och det påverkar också fåglar och övrigt 

djurliv. 

Trafikmängden på väg 226 är stor och varierar mellan cirka 10 000 fordon per 

dygn i söder vid Vårsta och upp till över 47 000 fordon per dygn i Huddinge. 

Detta innebär att det i bebyggda områden i anslutning till väg 226 finns många 

bostäder som är bullerstörda, se figur 9. En del av dessa är också störda av buller 

av den täta tågtrafiken på den närliggande Västra stambanan. För att minska 

bullerstörningar finns bullerplank uppsatta längs delar av vägen. Trafikverket 

(2014d) och kommunerna har kartlagt bullernivåerna kring de större vägarna 

och järnvägen. 

Vidare redovisning gällande bullerproblem finns under respektive delsträcka. 

Barriäreffekter 

Vägar och järnvägar utgör barriärer både för människor och djur och de utgör 

också hinder för växternas spridning. Den stora trafikmängden gör att väg 226 

är en kraftig barriär som är svår att korsa, särskilt delarna från Huddinge och 

norrut där trafikmängden är som störst. I anslutning till vägen går järnvägen 

Västra stambanan som är en ännu kraftigare barriär och bara kan korsas vid de 

planskilda passager som finns på några platser. 

Vidare redovisning gällande barriärproblem finns under respektive delsträcka. 

Klimatpåverkan 

Vägtrafiken medför stora utsläpp av växthusgasen koldioxid. Av de totala 

koldioxidutsläppen i Sverige kommer cirka 30 procent från vägtransportsektorn 

från lastbilar, bussar, bilar och motorcyklar. I länet står transportsektorn för 

ungefär hälften av koldioxidutsläppen. För att klimatmålen ska klaras behöver 

transportsektorns utsläpp av koldioxid minskas radikalt. Trenden nu är att 

utsläppen minskar, men Trafikverkets prognos fram till 2030 och 2050 pekar på 

att utsläppen inte kommer fortsätta att minska (Trafikverket 2012d).  

Det kommer inte att räcka med tekniska åtgärder som energieffektivare fordon 

och drivmedel för att nå dessa mål. Det behövs även en ny inriktning i 

planeringen och utvecklingen av samhället och infrastrukturen. Trafikverket 

(2012d) bedömer att med en kombination av olika åtgärder och styrmedel kan 

bilresandet minska med cirka 20 procent från dagens nivå fram till år 2030. 

Potentialen till minskning är störst i storstadsområden där bilresandet bedöms 

kunna minska med cirka 25 procent.  
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3.5 Delsträcka 1, Vårsta – Tumba 

Delsträcka 1, stråket väg 226 mellan Vårsta och Tumba, illustreras i figur 10. 

 

Figur 10. Karta över delsträcka 1. 

Karaktär och bebyggelse 

Väg 226 mellan Vårsta och Tumba är en gammal landsväg och med bebyggelse 

längs ungefär två tredjedelar av delsträckan och med bebyggelsekoncentration i 

de två tätorterna. I Vårsta är bebyggelsen småskalig och ligger delvis i nära 

anslutning till vägen. Mellan bebyggelsen i Vårsta och Tumba ligger ett 

blandskogslandskap med ett naturreservat på ena sidan vägen. I de södra 

delarna av Tumba kantas vägen av småhusbebyggelse. Norr om Vattravägen 

ligger framförallt småskalig handel och verksamheter intill vägen. I Tumba 

centrum ligger stationsområde samt handels- och verksamhetsbyggnader i 

anslutning till vägen. 
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Vårsta centrum ska i framtiden utvecklas till en medeltät till gles stadsbygd och 

fungera som centrum för boende i Grödinge och kommunens södra 

landsbygdsområden. I Kassmyra, som ligger i anslutning till väg 226, planeras 

verksamheter och bostäder på lång sikt. Tumba centrum ska utvecklas till en tät 

stadsbygd genom förtätning för att bygga ihop stadsdelen (Botkyrka kommun 

2014). 

Trafik 

Mellan Vårsta och Tumba är väg 226 tvåfältig. Söder om Vattravägen är vägen 

smal och stundtals kurvig. Norr om Vattravägen är vägen större i skala med 

mittseparering. Längs sträckan finns totalt 17 korsningar med och utan 

signalreglering. Endast fyra av korsningarna ligger norr om Vattravägen fram till 

infarten till Tumba station. Flertalet utfarter från fastigheter ansluter vägen 

längs sträckan. Hastighet är 50 km/h i tätbebyggt område och ökar till 70km/h 

där bebyggelsen är glesare.  Väg 226 mellan Vårsta och Kassmyra trafikeras av 

ca 9 600 motorfordon varav ca 780 är tungtrafik. Från Kassmyra till Tumba 

ökar trafiken till ca 14 600 motorfordon varav ca 1 200 är tungtrafik. Sträckan är 

dessutom olycksdrabbad. Vägen är smal, krokig, saknar bitvis separering av 

gång- och cykeltrafik, har låg kapacitet i många korsningar, har dåligt utformade 

sidoområden och utgör en barriär på grund av den höga trafikbelastningen. 

Vägen fyller framförallt en lokal funktion då det saknas regionala målpunkter 

bortom Vårsta. Sträckan är utpekad som primär transportled för farligt gods. 

Söder om Vattravägen finns sju gång- och cykelpassager med och utan 

signalreglering. Norr om Vattravägen är passagerna färre till antalet. Det finns 

två gång- och cykelbroar samt passage genom tunnel vid Tumba centrum. En 

gång- och cykelväg går mellan Vårsta och Vattravägen och Trafikverket planerar 

att förlänga gång- och cykelvägen längs väg 226 till Tumba centrum. 

Tumba centrum fungerar som en viktig bytespunkt för kollektivtrafiken med 

pendeltåg och bussanslutningar till norra Botkyrka, Salem och Vårsta. 

Busstrafik med en matarfunktion till pendeltåget trafikerar sträckan mellan 

Vårsta och Tumba. I framtiden planeras en stombusslinje trafikerar väg 225 vid 

Vårsta. 

Miljö 

Natur och kultur 

Väster om vägen ligger Vinterskogens naturreservat som är ett skogsområde 

med tre sjöar och mycket stora värden för friluftslivet och den biologiska 

mångfalden. Sörmlandsleden går genom reservatet och korsar väg 226. Avstånd 

från vägen till reservatet är som minst cirka 50 meter. De inre delarna av 

reservatet är avsatt som Natura 2000-området vilket innebär att det ingår i EU:s 

nätverk av naturområden som skyddas för att stärka den biologiska mångfalden. 

Skyddet är starkt och åtgärder som kan påverka områdets värden är inte tillåtna 

utan särskilt beslut. Avstånd från vägen till Natura 2000-området är cirka 350 

meter. Väg 226 är en barriär för vilt och övriga djur. 
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Längs sträckan finns ett fåtal kända fornlämningar, bland annat en 

stenåldersboplats. 

Vatten 

Väg 226 korsar en rullstensås med en stor grundvattenförekomst och går genom 

den yttre zonen av Segersjö vattenskyddsområde. Segersjö är Botkyrka 

kommuns reservvattentäkt. Skydd av vattentäkten är prioriterad av 

Trafikverket. 

Södra delen av sträckan avvattnas mot söder till bland annat Malmsjön söder 

om Vårsta och vidare mot Kaggfjärden i Östersjön. Norra delen av sträckan 

avvattnas mot norr till Tullingesjön och vidare till Mälaren. Berörda delar av 

Mälaren och även Albysjön norr om Tullingesjön omfattas om Östra Mälarens 

vattenskyddsområde. Berörda sjöar och vattendrag är alla skyddsvärda och 

påverkas av förorenat avrinnande vägdagvatten. 

Boendemiljö 

I förhållande till vägens trafikflöden har sträckan dålig framkomlighet och låg 

standard. Den stora trafikbelastningen samt järnvägen som passerar genom 

centrala Tumba och medför buller- och luftföroreningar i boendemiljöerna.  

I korsningarna finns kapacitetsbrister vilket innebär att trafik på anslutande 

vägar har problem med att komma in på huvudvägen. Köbildningar orsakar 

bland annat luftkvalitetsproblem, negativ inverkan genom buller, vilket i sin tur 

har negativ effekt på boendemiljön. Bebyggelsen längs med vägen består främst 

av villabebyggelse och på vissa platser finns bullerplank uppsatta för att hantera 

bullerstörningarna.  

Bristerna i vägnätet gör det svårt och trafikfarligt att nå målpunkter i närmiljön 

såsom busshållplatser, skolor och centrum. Trafiken på Huddingevägen gör det 

svårt att passera vägen för exempelvis barn och ungdomar annat än på de ställen 

där det finns planskilda korsningar. 

Åtgärder som minskar föroreningar och buller samt ökar tillgängligheten till 

grönområden bör i framtida planering prioriteras. Åtgärder som är förenade 

med barriärer, utsläpp och buller ska utformas så att den negativa påverkan 

minimeras. 

Trafiken på sträckan bedöms inte orsaka skadliga halter av luftföroreningar i 

omgivningen.  
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3.6 Delsträcka 2, Tumba – Flemingsberg 

Delsträcka 2, stråket väg 226 mellan Tumba och Flemingsberg genom Tullinge, 

illustreras i figur 11. 

 

Figur 11. Karta över delsträcka 2. 

Karaktär och bebyggelse 

Öster om Tumba ligger verksamheter längs väg 226 och i höjd med Tullingesjön 

omges vägen av branta sluttningar, järnväg och berg. Öster om sjön kantas 

vägen av villabebyggelse bitvis avskärmad med vegetation och bullerplank. 

Vägen går mitt i stadsdelen Tullinge, mellan pendeltågs- och busstation och 

Tullinge centrum, och omges av flerbostadshus och parkeringsytor. Mellan 

bebyggelsen i Tullinge och Flemingsberg ligger ett skogsområden på ena sidan. 

Längs hela sträckan går järnvägen parallellt med vägen. I Flemingsberg ligger 

vägen på en höjd med god sikt över spårområde, parkeringsytor och 

verksamhetsbyggnader. 

I centrala Tullinge planeras förtätning. Kommunen planerar för att Förbifart 

Tullinge byggs. Med projektet skapas möjligheter till en tät stadsdel med 

minskad trafikmängd genom Tullinge. I södra Tullinge byggs Rikstens 

friluftsstad med cirka 2 500 bostäder (Botkyrka kommun 2014). 

År 2030 ska Flemingsberg med omland rymma cirka 100 000 invånare, 

motsvarande en mellanstor svensk stad. I stadskärnan kommer det att bo drygt 

30 000 invånare och finnas 50 000 förvärvsarbetande och studenter. Det 

växande campusområdet inrymmer redan idag ca 17 000 studenter. I 

Flemingsberg planeras även för en ny central stadskärna med ett brett utbud av 

handel, restauranger och nöje. Det kommer bidra till att Flemingsberg som 

målpunkt ökar i attraktivitet. 
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Trafik 

Mellan Tumba och Flemingsberg är väg 226 tvåfältig, med skiljeremsa i Tumba. 

Längs sträckan finns tio korsningar, varierande med och utan signalreglering. I 

Flemingsberg ansluter väg 226 Hälsovägen/Regulatorvägen i en signalreglerad 

korsning ovan järnvägen. En ny trafikplats Högskolan byggs strax innan 

Flemingsberg, vid Alfred Nobels allé med en ny anslutning till väg 226. Högsta 

tillåtna hastighet längs sträckan varierar mellan 50 och 70km/h. Om Förbifart 

Tullinge genomförs planerar kommunen att ge befintlig väg 226 genom Tullinge 

funktionen och karaktären av en stadsgata. 

Det finns cirka 12 passagepunkter för gång- och cykel med och utan 

signalreglering längs med denna sträcka av väg 226. Fyra passager är planskilda; 

tunnel under vägen i Tullinge och Flemingsbergs centrum, en gång och cykelbro 

mellan Tullinge och Flemingsberg samt en gångbro vid Flemingsbergs station. 

Längs stråket går en gång- och cykelväg med varierad utformning, mellan 

Tumba och Tullingesjön är den separerad. En förlängning av gång- och 

cykelvägen planeras mellan Skyttbrink och Tullinge där det endast finns en 

gångväg. Mellan Tullinge centrum och Flemingsberg går gång- och cykelvägen 

längs Alfred Nobels allé och inte längs väg 226. 

Sträckan trafikeras av busstrafik, med undantag av delen mellan Flaggplan och 

Flemingsberg som saknar målpunkter. Istället angör busstrafik Flemingsberg 

via Alfred Nobels allé. Busstrafiken har en viktig matarfunktion till 

Flemingsbergs pendeltågsstation. Tullinge station utgör en viktig bytespunkt för 

kollektivtrafiken med pendeltåg och bussanslutningar till Tullinges olika delar. 

Pendeltåget utgör den enda stomnätstrafiken längs sträckan. 

Miljö 

Natur och kultur 

Öster om Tumba finns en nyckelbiotop utpekad av Skogsstyrelsen kring en liten 

bäck som rinner under väg 226. Genom detta område sträcker sig också en av 

Stockholmsregionens gröna kilar som binder samman stora naturområden i 

nordväst och sydost. Vägen och järnvägen som korsar denna kil är också en 

kraftig barriär för vilt och andra djur liksom för friluftslivet. Söder om vägen 

finns också ett stort friluftslivsområde med motionsspår som sträcker sig långt 

söderut till Lida friluftsanläggning och naturreservat. 

Längs sträckan finns ett fåtal kända fornlämningar. 

Vatten 

Väg 226 korsar Tullingeåsen vid Tullingesjön, med en stor 

grundvattenförekomst, och går genom den inre zonen av Tullinge 

vattenskyddsområde. Tullinge är en viktig vattentäkt för Botkyrka och bland 

annat reserv för Huddinge sjukhus. Den är sedan mer än tre år avstängd på 

grund av förorening av brandskum från den nedlagda Tullinge flygplats i 

avvaktan på åtgärder från Försvarsmakten. 

Västra delen av sträckan avvattnas mot norr till Tullingesjön och vidare till 

Mälaren. Berörda delar av Mälaren och även Albysjön omfattas om Östra 
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Mälarens vattenskyddsområde. Östra delen av sträckan avvattnas österut mot 

sjön Orlången och vidare mot Östersjön. Berörda sjöar och vattendrag är alla 

skyddsvärda. I Tullingesjön finns småbåtshamn och badplats. Förorenat 

avrinnande vägdagvatten kan påverka sjöarna och vattendragen negativt.  

Boendemiljö 

Den aktuella sträckan efter väg 226 går genom både obebyggd mark och 

tätortsområden med villabebyggelse nära vägen. Den stora trafikbelastningen 

samt järnvägen som går längs med vägen medför buller- och luftföroreningar i 

boendemiljöerna. På vissa platser finns bullerplank uppsatta. 

Vägen har kapacitetsbrister vilket innebär köbildning i vissa korsningar, 

sidoområdena är undermåligt utformade och vägen utgör en barriär i området 

på grund av den höga trafikbelastningen.  Köbildningar orsakar bland annat 

luftkvalitetsproblem, negativ inverkan på buller vilket i sin tur har negativ effekt 

på boende miljön. Liksom övriga utbyggnader av nya bostäder och arbetsplatser 

i området kommer exploateringar i Flemingsberg och Riksten, söder om 

Tullinge, medföra en ökad trafikbelastning på väg 226. Detta riskerar att 

förstärka nuvarande kapacitets- och framkomlighetsproblem. 

Åtgärder som minskar föroreningar och buller samt ökar tillgängligheten till 

grönområden bör i framtida planering prioriteras. Åtgärder som är förenade 

med barriärer, utsläpp och buller ska utformas så att den negativa påverkan 

minimeras. 

Nuvarande trafik på sträckan bedöms inte överskrida miljökvalitetsnormen.   

Klimat och sårbarhet 

Väg 226 går genom två områden med ökande risker för ras och skred i takt med 

klimatförändringar. Det gäller passagen vid Tullingesjöns södra spets och 

passagen över Vårbäcksravinen. 
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3.7 Delsträcka 3, Flemingsberg – Huddinge centrum 

Delsträcka 3, stråket väg 226 mellan Flemingsberg och Huddinge centrum, 

illustreras i figur 12. 

 

Figur 12. Karta över delsträcka 3. 

Karaktär och bebyggelse 

Mellan Flemingsberg och Huddinge centrum omges vägen av kuperad terräng. 

Längs stora delar av sträckan löper järnvägen parallellt med vägen. Det finns 

nivåskillnader mellan väg och omgivande bebyggelse, som delvis avskärmas av 

bullerplank och vegetation. Vid Huddinge centrum passerar vägen tydligt 

avskärmat från bebyggelse och centrumområde. 

Utöver utvecklingen av centrala delar i den regionala stadskärnan Flemingsberg 

planeras ny bebyggelse i området. En ny stadsdel planeras i 

Loviseberg/Glömstadalen, nordväst om Flemingsbergs stadskärna, med cirka 

7 000 nya bostäder, service och verksamheter. I Huddinge centrum planeras 

förtätning med cirka 2 000 bostäder, handel och service (Huddinge kommun 

2013a). Öster om Huddinge centrum finns det planer på att omvandla 

Storängens industriområde till bostadsområde med minst 3 000 lägenheter 

(Huddinge kommun 2014a) och cirka 2 000 vid Huddinge centrum. 

Trafik 

Mellan Flemingsberg och Huddinge centrum är väg 226 fyrfältig med åtskilda 

körfältsriktningar. Tre signalreglerade korsningar och två trafikplatser finns 

längs sträckan. Högsta tillåtna hastighet på sträckan är 70 km/h och i 

genomsnitt trafikeras vägen av ca 25 000 fordon per dygn varav ca 2 700 är 
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tungtrafik. Tvärförbindelse Södertörn planeras ansluta väg 226 norr om 

Flemingsberg med en ny trafikplats. 

Det finns fyra planskilda gång- och cykelpassager längs sträckan, två tunnlar och 

två gång- och cykelbroar. Sträckan saknar helt gång- och cykelpassager i plan. 

En separerad gång- och cykelväg finns längs väg 226 mellan Flemingsberg och 

Fullersta gård, därefter är gång- och cykelvägen avskild från vägen. 

Sträckan trafikeras av en stombusslinje och övrig busstrafik. Sträckan är 

utpekad som ett prioriterat stråk för framkomlighetsåtgärder för busstrafik 

(Huddinge kommun 2013b). Sträckan trafikeras av pendeltåget. 

Miljö 

Natur och kultur 

Ett av regionens svaga gröna samband sträcker sig från Albysjön över 

Flemingsberg och väg 226 till det stora Flemingsbergsskogens naturreservat i 

söder (Regionplanekontoret 2010). Vägen och järnvägen innebär en kraftig 

barriär för djurlivet. I övrigt finns inga grönområden och inga utpekade värden 

för naturskyddet eller friluftslivet längs sträckan. 

Det finns någon enstaka känd fornlämningar längs sträckan, utöver flera som 

redan tagits bort i samband med byggnation och anläggningsarbeten. 

Vatten 

Sträckan avvattnas österut mot sjön Orlången och vidare mot Östersjön. 

Berörda sjöar och vattendrag är alla skyddsvärda. De höga trafikmängderna 

göra att avrinnande vägdagvatten kan vara kraftigt förorenat. Det finns inga 

grundvattenförekomster och inga större vattentäkter längs sträckan. 

Boendemiljö 

Väg 226 mellan Flemingsberg och Huddinge har kapacitetsbrist och problem 

med framkomligheten. Den stora trafikbelastningen samt järnvägen som går 

längs med vägen medför buller- och luftföroreningar i boendemiljöerna. På vissa 

platser finns bullerplank uppsatta. Den aktuella sträckan efter väg 226 går 

främst genom tätortsområden med villabebyggelse nära vägen.  

Den täta trafiken på sträckan orsakar stora utsläpp av luftföroreningar, men 

enligt den kartläggning som gjordes 2010 sker inga överskridanden av gällande 

miljökvalitetsnormer (Östra Sveriges Luftvårdsförbund 2010). Ökad trafik och 

nya bebyggelse kan leda till att normerna överskrids och halterna av partiklar 

(PM10) ligger redan idag i nivå med miljömålsnivån. 

Exploateringar i Flemingsberg kommer öka trafikbelastningen ytterligare på väg 

226, vilket riskerar att förstärka nuvarande kapacitets- och 

framkomlighetsproblem. 

Åtgärder som minskar föroreningar och buller samt ökar tillgängligheten till 

grönområden bör i framtida planering prioriteras. Åtgärder som är förenade 

med barriärer, utsläpp och buller ska utformas så att den negativa påverkan 

minimeras. 
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3.8 Delsträcka 4, Huddinge centrum – Rågsvedsvägen 

Delsträcka 4, stråket väg 226 mellan Huddinge centrum och Rågsvedsvägen 

genom Stuvsta, illustreras i figur 13. 

 

Figur 13. Karta över delsträcka 4. 

Karaktär och bebyggelse 

Mellan Huddinge centrum och Rågsvedsvägen genom Stuvsta kantas väg 226 till 

stora delar av villabebyggelse avskärmad med bullerplank. Huddinge 

gymnasium, som ligger vid den södra delen av sträckan, omges av 

parkeringsplatser och en öppen grönyta. Den norra delen av sträckan omges av 

villabebyggelse och av flacka verksamhetsbyggnader med parkeringsytor. 

Längs sträckan planeras endast mindre exploatering genom förtätning och 

effektivare markanvändning, främst i Stuvsta centrum och vid Huddinge 

gymnasium. Den norra delen av sträckan pekas ut som ett område för 

näringslivsetableringar (Huddinge kommun 2014a). 

Trafik 

Mellan Huddinge centrum och Rågsvedsvägen är väg 226 fyrfältig med 

mittseparering. Längs sträckan finns fyra signalreglerade korsningar samt ett 

fåtal in- och utfarter som ansluter vägen. Högsta tillåtna hastighet på sträckan är 

70 km/h och årsdygnstrafiken uppgår till ca 37 000 motorfordon varav ca 2 400 

är tungtrafik. 



38 
 

Gång- och cykelvägar går parallellt på båda sidor om vägen, förutom väster om 

Lännavägen där det endast finns en gång- och cykelväg på östra sidan av vägen. 

Gång- och cykelpassager finns vid korsningar men saknas genomgående på den 

västra sidan av väg 226. Väg 226 är tidskrävande för oskyddade trafikanter att 

passera och utgör en barriär som separerar omkringliggande stadsdelar.  

Huddinge och Stuvsta centrum trafikeras av pendeltåget. Väg 226 trafikeras av 

en både av stombusslinje och övriga busslinjer, vilket den även planeras göra i 

framtiden (SLL trafikförvaltningen 2014a). 

Miljö 

Natur och kultur 

Det finns inga kända värden för naturskyddet eller friluftslivet i anslutning till 

vägen och nästan inga grönområden. Vägen och järnvägen innebär en kraftig 

barriär för djurlivet. 

Längs sträckan finns någon enstaka känd fornlämning, utöver flera som redan 

tagits bort i samband med byggnation och anläggningsarbeten. 

Vatten 

Sträckan avvattnas österut mot sjön Trehörningen och vidare mot Ågestasjön, 

Magelungen och Tyresån. Berörda sjöar och vattendrag är alla skyddsvärda. De 

höga trafikmängderna gör att avrinnande vägdagvatten är kraftigt förorenat. Det 

finns inga grundvattenförekomster och inga större vattentäkter längs sträckan. 

Boendemiljö 

Mellan Huddinge och Stuvsta finns bland annat bostäder, skolor och förskolor 

längs med väg 226. På delsträckan är det höga trafikmängder vilket orsakar 

höga bullernivåer, luftföroreningar och föroreningar via dagvattnet. 

Huddingevägen utgör en barriär både längs med och tvärs över vägen, eftersom 

den är både omständlig och tidskrävande att passera. 

Den stora trafikmängden orsakar höga bullernivåer. På vissa platser finns 

bullerplank uppsatta. Bullernivåerna ligger över gällande riktvärde 55 dBA 

ekvivalentnivå vid fasad upp till cirka 300 meter från vägen (Trafikverket 

2014b). Om trafiken ökar kommer bullerzonen att sträcka sig ännu längre från 

vägen.  

Den täta trafiken på sträckan orsakar stora utsläpp av luftföroreningar, men 

enligt den kartläggning som gjordes år 2010 sker inga överskridanden av 

gällande miljökvalitetsnormer (Östra Sveriges Luftvårdsförbund 2010). Ökad 

trafik och ny bebyggelse kan leda till att normerna överskrids och redan idag 

ligger nivån av partiklar (PM10) i nivå med miljömålsnivån. 

Åtgärder som minskar föroreningar och buller samt ökar tillgängligheten till 

grönområden bör i framtida planering prioriteras. Åtgärder som är förenade 

med barriärer, utsläpp och buller ska utformas så att den negativa påverkan 

minimeras. 
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3.9 Delsträcka 5, Rågsvedsvägen – Älvsjö 

Delsträcka 5, stråket väg 226 mellan Rågsvedsvägen och Älvsjö, illustreras i 

figur 14. 

 

Figur 14. Karta över delsträcka 5. 

Karaktär och bebyggelse 

På den större delen av sträckan mellan Rågsvedsvägen och Älvsjö passerar väg 

226 genom kuperade terräng med tät vegetation. Bebyggelsen ligger en bit in, 

avskärmad, från vägen. Längs den södra delen av sträckan utgörs bebyggelsen 

av flerbostadshus. I den norra delen är omgivningarna glesa och storskaliga 

verksamhets- och handelsbyggnader samt Stockholmsmässan breder ut sig i 

nära anslutning till vägen. 

Älvsjö är utpekat som ett utvecklings- och förtätningsområde, främst söder om 

Stockholmsmässan, vilket sträcker sig på båda sidor om väg 226. Det finns 

planer på upp emot 10 000 nya bostäder i täta stadsmiljöer. En eventuell 

överdäckning av väg 226 utreds (Stockholms stad 2014). 
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Trafik 

Mellan Rågsvedsvägen och Älvsjö är väg 226 fyrfältig med åtskilda 

körfältsriktningar. Längs sträckan finns fyra trafikplatser och inga ytterligare 

anslutningar. Högsta tillåtna hastighet på sträckan är 70 km/h. 

Gång- och cykelpassager sker via en gång- och cykelbro vid Hagsätra eller 

gångbanor vid trafikplatserna. Trafikplatsen vid väg 226 och Magelungsvägen 

saknar gång- och cykelpassage i direkt anslutning. En gång- och cykelväg längs 

stråket slingrar sig genom naturmiljö och bostadsområden en bit bort från 

vägen. 

Älvsjö är en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken med pendeltåg, 

stomlinjebussar och övriga bussar. Delsträckan trafikeras inte av någon 

stombusslinje. Busstrafik trafikerar främst väg 226 på tvären och begränsas av 

att passagerna över vägen är få till antalet.  

Miljö 

Natur och kultur 

Väster om vägen vid Hagsätra ligger Älvsjöskogen som har föreslagits bli ett nytt 

naturreservat (Regionplanekontoret 2010). Enligt Stockholms stads (2014b) 

föreliggande förslag kommer reservatet bara att omfatta delen som ligger väster 

om stambanan. I övrigt finns inga kända värden för naturskyddet eller 

friluftslivet längs sträckan. Både vägen och järnvägen är mycket kraftiga 

barriärer såväl för vilt och andra djur som för friluftslivet. Närliggande 

grönområden är också bullerstörda från trafiken på vägen och även järnvägen. 

Längs sträckan finns någon enstaka känd fornlämning. 

Vatten 

Sträckan avvattnas österut mot sjöarna Trehörningen och Magelungen och 

vidare till Tyresån. Berörda sjöar och vattendrag är alla skyddsvärda. De höga 

trafikmängderna göra att avrinnande vägdagvatten är kraftigt förorenat. Det 

finns inga grundvattenförekomster och inga större vattentäkter längs sträckan. 

Boendemiljö 

Mellan Rågsved och Älvsjö ligger bostadsområdena en bit in från vägen med en 

grön korridor mellan väg och bebyggelse. I Älvsjö är det främst verksamhet och 

olika handelsbyggnader som dominerar bebyggelsen vid vägen.  

Vägen utgör en barriär mellan bostadsområdena i Hagsätra. 

Den stora trafikmängden orsakar höga bullernivåer. Flerbostadshus finns i 

Hagsätra längs den södra delen av sträckan. Avstånd från väg 226 är cirka 30-50 

meter vilket innebär att gällande riktvärden kan antas överskridas. Om trafiken 

ökar kommer bullernivåerna att öka och fler boende kan komma att drabbas.  

Den täta trafiken på sträckan orsakar stora utsläpp av luftföroreningar, men 

enligt den kartläggning som gjordes 2010 sker inga överskridanden av gällande 

miljökvalitetsnormer (Östra Sveriges Luftvårdsförbund 2010). Ökad trafik och 
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ny bebyggelse kan leda till att normerna överskrids och redan idag ligger nivån 

av partiklar (PM10) i nivå med miljömålsnivån. 

Åtgärder som minskar föroreningar och buller samt ökar tillgängligheten till 

grönområden bör i framtida planering prioriteras. Åtgärder som är förenade 

med barriärer, utsläpp och buller ska utformas så att den negativa påverkan 

minimeras. 
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3.10 Delsträcka 6, Älvsjö – Södra länken 

Delsträcka 6, stråket väg 226 mellan Älvsjö och Södra länken, illustreras i figur 

15. 

 

Figur 15. Karta över delsträcka 6. 

Karaktär och bebyggelse 

Stora delar av sträckan mellan Älvsjö och Södra länken kantas av 

bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus och villabebyggelse bitvis 

avskärmade med vegetation och bullerplank. Längs den norra delen av sträckan 

ligger storskaliga verksamhetsbyggnader på ena sidan och det öppna 

grönområdet Årstafältet på andra sidan. 

Stockholms stad planerar för stor förtätning och exploatering i anslutning till 

sträckan. Ny bebyggelse tillkommer på Årstafältet och i Årstastråket, Solberga 

och Söderstaden. I de två första planeras för cirka 18 000 nya invånare med 

bostäder i flerfamiljshus i stadskaraktär och en större park på en del av 

Årstafältet som angränsar till väg 226. Solberga förtätas med bostäder och i 

Söderstaden tillkommer bostäder och etableringar inom handel, kontor och 

service utöver funktionen som evenemangs- och nöjesknutpunkt i Stockholm 

(Stockholms stad 2010). 
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Trafik 

Mellan Älvsjö och Södra länken är väg 226 fyrfältig med mittseparering. 

Sträckan mellan Sockenvägen och Södra länken utgörs av en stadsmotorväg. 

Längs hela sträckan finns fem signalreglerade korsningar som portionerar in 

trafiken i Södra länken. Högsta tillåtna hastighet på sträckan är 70km/h. 

Gång- och cykelpassager sker över vägen via fyra gång- och cykelbroar, en 

korsning samt en gång- och cykelväg på en bro. Gång- och cykeltrafik längs 

stråket slingrar sig genom bostadsområden, delvis i blandtrafik. 

Sträckan trafikeras av en stombusslinje samt övriga busslinjer, vilket den även 

planeras göra i framtiden (SLL trafikförvaltningen 2014a). Ett kollektivkörfält 

finns på en del av sträckan, mellan Örbyleden och Östbergavägen/Sockenvägen. 

Ingen busstrafik trafikerar stadsmotorvägssträckan som ansluter Södra länken. 

Miljö 

Vatten 

Södra delen av delsträckan avvattnas söderut till Magelungen och vidare till 

Drevviken och Tyresån. Norra delen av sträckan avvattnas norrut till Årstaviken 

som är en del av Mälaren och därmed av riksintresse för yrkesfisket. Berörda 

sjöar och vattendrag är alla skyddsvärda. De höga trafikmängderna göra att 

avrinnande vägdagvatten är kraftigt förorenat. Det finns inga 

grundvattenförekomster och inga större vattentäkter längs sträckan. 

Natur och kultur 

Sista delen av sträckan gränsar i nordväst till Årstafältet, ett stort grönområde 

med bland annat golfbana, idrottsplaner och koloniträdgårdar. Enligt gällande 

detaljplan ska området förädlas till en landskapspark inramad av en ny stadsdel 

med 4 000 bostäder. På fältet finns en del av Gamla Göta landsväg bevarad och 

är numera ett fornminne. Längs sträckan finns någon enstaka ytterligare 

fornlämning. 

Boendemiljö 

Den stora trafikmängden orsakar höga bullernivåer. Det finns bebyggelse längs 

vägen som är utsatt för bullerstörningar från trafiken. På vissa platser finns 

bullerplank uppsatta. De exploateringar som planeras i området kommer belasta 

vägen ytterligare. Huddingevägen utgör en barriär i området.  

Den täta trafiken på sträckan orsakar stora utsläpp av luftföroreningar, men 

enligt den kartläggning som gjordes 2010 sker inga överskridanden av gällande 

miljökvalitetsnormer (Östra Sveriges Luftvårdsförbund 2010). Ökad trafik och 

ny bebyggelse kan leda till att normerna överskrids och redan idag ligger nivån 

av partiklar (PM10) i nivå med miljömålsnivån. 
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BILAGA 2 

SAMMANFATTNING AV ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

 

Nedan redovisas, för varje delsträcka, de åtgärder som under arbetet med ÅVS:n har identifierats.  

Åtgärdspaket Kräver vidare 
utredning 

Ansvar 

Delsträcka 1 Vårsta-Tumba   
Trafikplats Tumba centrum Ja Trafikverket, Botkyrka 

Delsträcka 2 Tumba-
Flemingsberg 

  

Förbifart Tullinge – etapp 1 (inkl. 
trafikplats Högskolan) 

 Trafikverket 

Förbifart Tullinge – etapp 2 Ja Trafikverket, Botkyrka  

Planskildhet - Flemingsberg Ja Trafikverket, Huddinge 

Utbyggnad av dubbelriktat 
regionalt cykelstråk samt 
gångbana i norrgående riktning 

Ja Trafikverket, Botkyrka, Huddinge 

Delsträcka 3 Flemingsberg-
Huddinge centrum 

  

Trafikplats Fullersta Ja Trafikverket, Huddinge 

Trafikplats Storängsleden  Ja Trafikverket, Huddinge 

Kollektivtrafikkörfält Ja Trafikverket, SLL 

Utbyggnad av dubbelriktat 
regionalt cykelstråk samt 
gångbana i norrgående riktning 

Ja Trafikverket, Huddinge 

Delsträcka 4 Huddinge centrum-
Rågsvedsvägen 

  

Kollektivtrafikkörfält norrgående 
riktning – Huddinge gymnasium-
Stuvstaleden 

Ja Trafikverket, SLL 

Kollektivtrafikkörfält norrgående 
riktning – Västra stambanan-
Huddinge gymnasium 

Ja Trafikverket i samråd med SLL 

Kollektivtrafikkörfält norrgående 
riktning – Stuvstaleden-
Rågsvedsvägen 

Ja Trafikverket i samråd med SLL 

Kollektivtrafikkörfält 
södergående riktning 

Ja Trafikverket i samråd med SLL 

Planskild korsning - 
Rågsvedsvägen 

Ja Trafikverket i samråd med kommunen 

Planskild korsning – 
Stuvstaleden/Ågestavägen  

Ja Trafikverket i samråd med kommunen 

Planskild korsning 
Björkängsvägen/Stationsvägen  

Ja Trafikverket i samråd med kommunen 

Delsträcka 5 Rågsvedsvägen – 
Älvsjö 

Ja Stockholm, SLL 

   

Delsträcka 6 Älvsjö-Södra länken Ja Trafikverket, Stockholm, SLL 

   



2 
 

Fortsatt utredningsarbete Beskrivning Ansvar 

Styrmedel för att reglera 
efterfrågan på vägkapacitet 
från biltrafiken 

Styr- och regelsystem i form av 
ekonomisk styrning, ITS-lösningar, 
principer för parkering, m.m. 

Trafikverket 

Fördjupad utredning av 
hållbart resande i stråket 

Genomförande av en studie som ska 
innefatta: 1. Utformning och 
dimensionering av 
kollektivtrafiksystemet, 2. Incitament 
för att välja kollektivtrafik framför 
privatbil, 3. Lokal infrastruktur som 
möjliggör och stödjer lokalt och 
regionalt hållbart resande. 
4. Bebyggelsestruktur som möjliggör 
hållbara lokala resor och stärker 
möjligheten att bedriva effektiv och 
attraktiv kollektivtrafik 

SLL, med medverkan från 
övriga parter i ÅVS:n  

Det lokala vägnätet behöver 
samordnas 

Framtida planering av väg- och 
bebyggelsestrukturer ska utgå från en 
ökad tydlighet i rollfördelningen 
mellan lokal, mellankommunal och 
regional trafik. Detta för att undvika 
att respektive vägnät ges oönskade 
funktioner. Respektive kommun 
behöver vidare utreda utveckling av 
befintliga huvudgator och förbindelser 
till huvudgator samt nya länkar i ett 
tänkbart huvudgatunät. 

Botkyrka, Huddinge och 
Stockholm 

Stråket ska utvecklas med 
radiella cykelförbindelser 

Det regionala cykelstråket utmed 
226:an ska utformas så att 
cykeltrafiken får en mycket god 
framkomlighet utan att 
trafiksäkerheten eftersätts för 
cyklister eller gående. Tillgängligheten 
till regionala målpunkter och lokala 
cykelnät ska vara god. Cykelstråket 
ska samordnas med Tvärförbindelse 
Södertörns regionala cykelvägnät. 
Huvudmannaskapet för cykel följer 
huvudmannaskapet för biltrafik. Praxis 
är dock under utveckling. 

Huvudmannaskapet för 
cykel följer 
huvudmannaskapet för 
biltrafik 

Utmaningar som avser 
påverkan av buller samt 
luftföroreningar 

Behov av åtgärder för att minska 
problem med höga bullernivåer och 
höga luftföroreningshalter i den 
befintliga miljön och i kommande 
planering, av såväl kommunala planer 
och program som i Trafikverkets 
planering, ska tas fram i ett fördjupat 
samarbete. I detta arbete bör både 
normer, riktvärden och 
miljökvalitetsmål beaktas. 

Samtliga parter i ÅVS:n  

 





  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Trafikverket, 172 90 Sundbyberg. Besöksadress: Solna strandväg 98. 
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PROTOKOLLSUTDRAGKOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf

Kommunstyrelsen 2 december 2020 § 15

Diarienummer KS-2018/2980.313

Detaljplan för Bergskammen 46 inom kommundelen 
Segeltorp – beslut om antagande

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Detaljplan för Bergskammen 46 antas enligt kommunstyrelsens förvaltnings 
tjänsteutlåtande daterat den 21 oktober 2020 med tillhörande antagandehandlingar, 
bilaga 1, 2, 3 och 4.

Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att ge en byggrätt som gör befintlig bostadsbebyggelse inom 
fastigheten planenlig.
 
Planen har varit utsänd på samråd och granskning.
 
Planområdet utgörs av en kuperad villatomt i ett befintligt villaområde i Segeltorp. 
Tomten är cirka 700 m2 . På tomten finns utöver byggnaden, gräs, enstaka små 
träd/sly och enstaka större träd av björk och gran. Området omfattas inte av några 
riksintressen eller någon skyddsvärd natur eller särskilt biotopskydd. Inga betydande 
naturvärden finns i planområdet.
 
Området är utpekat som kulturhistorisk särskilt värdefull miljö Huddinge 
kulturmiljöprogram. Området bedöms kunna kompletteras med ny bebyggelse 
förutsatt att traditionen med terränganpassning och placering på tomten och utpekade 
karaktärsdrag respekteras.
 
Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att planen inte bedöms kunna ge 
upphov till betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning, enligt 6 kap 3§ 
MB och 4 kap 34§ PBL behöver därför inte upprättas för planen.

Överläggning
I ärendet yttrar sig Anders Abel (MP), Nicholas Nikander (L), Christian Ottosson (C), 
Caroline Andersson, planchef, och Gunilla Helmerson (M).

Propositioner
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
samhällsbyggnadsutskottets förslag, och finner härvid att så är fallet. 



PROTOKOLLSUTDRAGKOMMUNSTYRELSEN



PROTOKOLLSUTDRAGKOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 24 november 2020 § 7

Diarienummer KS-2018/2980.313

Detaljplan för Bergskammen 46 inom kommundelen 
Segeltorp – beslut om antagande

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med 
förvaltningens förslag till beslut.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Detaljplan för Bergskammen 46 antas enligt kommunstyrelsens förvaltnings 
tjänsteutlåtande daterat den 21 oktober 2020 med tillhörande antagandehandlingar, 
bilaga 1, 2, 3 och 4.

Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att ge en byggrätt som gör befintlig bostadsbebyggelse inom 
fastigheten planenlig.
 
Planen har varit utsänd på samråd och granskning.
 
Planområdet utgörs av en kuperad villatomt i ett befintligt villaområde i Segeltorp. 
Tomten är cirka 700 m2 . På tomten finns utöver byggnaden, gräs, enstaka små 
träd/sly och enstaka större träd av björk och gran. Området omfattas inte av några 
riksintressen eller någon skyddsvärd natur eller särskilt biotopskydd. Inga betydande 
naturvärden finns i planområdet.
 
Området är utpekat som kulturhistorisk särskilt värdefull miljö Huddinge 
kulturmiljöprogram. Området bedöms kunna kompletteras med ny bebyggelse 
förutsatt att traditionen med terränganpassning och placering på tomten och utpekade 
karaktärsdrag respekteras.
 
Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att planen inte bedöms kunna ge 
upphov till betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning, enligt 6 kap 3§ 
MB och 4 kap 34§ PBL behöver därför inte upprättas för planen.

Överläggning
Carolin Andersson, enhetschef, informerar om ärendet.
 
I ärendet yttrar sig även Anders Abel (MP), Love Bergström (M), Gunilla Helmerson 
(M), Heléne Hill, samhällsbyggnadsdirektör, Nicholas Nikander (L) och Christian 
Ottosson (C).



PROTOKOLLSUTDRAGKOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 24 november 2020 § 7

Diarienummer KS-2018/2980.313

Härefter förklaras överläggningen avslutad.



TJÄNSTEUTLÅTANDE
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

1 (6)

Datum Diarienummer
2020-10-21 KS-2018/2980

HUDDINGE KOMMUN

Postadress Besök huddinge@huddinge.se
Huddinge kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 Huddinge

Kommunalvägen 28 Tfn vxl 08-535 300 00 www.huddinge.se

Handläggare
Carolin Andersson
08-53536379
carolin.andersson@huddinge.se

Kommunstyrelsen

Detaljplan för Bergskammen 46 inom kommundelen Segeltorp 
– beslut om antagande

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Detaljplan för Bergskammen 46 antas enligt kommunstyrelsens förvaltnings 
tjänsteutlåtande daterat den 21 oktober 2020 med tillhörande 
antagandehandlingar, bilaga 1, 2, 3 och 4.

Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att ge en byggrätt som gör befintlig bostadsbebyggelse 
inom fastigheten planenlig. 

Planen har varit utsänd på samråd och granskning.

Planområdet utgörs av en kuperad villatomt i ett befintligt villaområde i 
Segeltorp. Tomten är cirka 700 m2 . På tomten finns utöver byggnaden, gräs, 
enstaka små träd/sly och enstaka större träd av björk och gran. Området omfattas 
inte av några riksintressen eller någon skyddsvärd natur eller särskilt biotopskydd. 
Inga betydande naturvärden finns i planområdet. 
Området är utpekat som kulturhistorisk särskilt värdefull miljö Huddinge 
kulturmiljöprogram. Området bedöms kunna kompletteras med ny bebyggelse 
förutsatt att traditionen med terränganpassning och placering på tomten och 
utpekade karaktärsdrag respekteras.
Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att planen inte bedöms kunna ge 
upphov till betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning, enligt 6 kap 
3§ MB och 4 kap 34§ PBL behöver därför inte upprättas för planen.

Beskrivning av ärendet
Planprojektet finns med i Plan för samhällsbyggnadsprojekt 2019-2021, 
Kommunstyrelsen beslöt 6 mars 2019 att ge kommunstyrelsens förvaltning i 
uppdrag att upprätta ny detaljplan för Bergskammen 46.
Detaljplanens syfte är att ge en byggrätt som gör befintlig bostadsbebyggelse 
inom fastigheten planenlig. 
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Datum Diarienummer
2020-10-21 KS-2018/2980

Planförslaget överensstämmer med översiktsplanens intentioner då det är 
markanvändning för bostäder inom ett primärt förtätnings- och 
utbyggnadsområde, men planarbetet leder dock inte till något ökat antal bostäder. 
Planarbetet sker med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900 
med dess lydelse efter januari 2015.

Samråd
Samråd genomfördes under tiden 27 januari och 17 februari 2020 genom att 
information om planförslaget sändes till berörda sakägare enligt 
fastighetsförteckningen och berörda remissinstanser för yttrande. 
Handlingarna har funnits tillgängliga på Servicecenter samt på kommunens 
hemsida.

Granskning
Granskning genomfördes under tiden 14 september – 5 oktober 2020 genom att 
information om planförslaget sändes till berörda sakägare enligt 
fastighetsförteckningen och berörda remissinstanser för yttrande. 
Handlingarna har funnits tillgängliga på Servicecenter samt på kommunens 
hemsida.

Översiktskarta med områdes läge i Segeltorp markerat med en blå ring.
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Datum Diarienummer
2020-10-21 KS-2018/2980

Planområdet
Planområdet utgörs av en kuperad villatomt i ett befintligt villaområde i 
Segeltorp. Tomten är cirka 700 m2. På tomten finns utöver byggnaden, gräs, 
enstaka små träd/sly och enstaka större träd av björk och gran. 
Gällande detaljplan är från 1975 (kv Åsen 0126K-9891) med markanvändning för 
bostäder och anger byggrätten till 2 våningar och att byggnadsytan får uppta 1/5 
av tomten eller max 200 m2. 
Planområdet ligger i närheten av Jakobslunds industriområde men påverkas inte 
av verksamheten där. Bullernivåerna är acceptabla och luftkvaliteten god. 
Området omfattas inte av några riksintressen eller någon skyddsvärd natur eller 
särskilt biotopskydd. Inga betydande naturvärden finns i planområdet. 
Området ligger inom Mälarens avrinningsområde och vattenskyddsområde. För 
att skydda Mälaren som vattentäkt har Östra Mälarens vattenskyddsområde med 
skyddsföreskrifter upprättats. Den skyddsföreskrift som berör planområdet 
handlar om att tvätt av fordon inte får ske så att vattenkvaliteten påverkas. 
Planområdet ligger högt och riskerar därför inte att översvämmas vid 100-års 
regn. 
Området Jakobslund är utpekat i Huddinges kulturmiljöprogram 2019 som en av 
kommunens särskilt värdefulla kulturmiljöer. Kvarterens mitt, bakom befintlig 
bebyggelse utpekas som mindre känsligt för tillägg och förändring, förutsatt att 
utpekade karaktärsdrag och värden tas i beaktan.
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Planförslaget
Detaljplanen syftar till att pröva en byggrätt som medger de befintliga 
byggnaderna på fastigheten, en huvudbyggnad och ett garage.
Plankartan utformas så att prickmark avgränsar där byggnad inte är lämplig att 
placeras, utifrån rekommenderat avstånd till grannfastigheter. Byggnadens 
maximala fotavtryck regleras också genom att byggnadsarea anges. I den ingår 
även den mur och terrass som kan uppfattas som en utskjutande del av byggnaden. 
Denna regleras även med en höjdsättning för att inte kunna uppföras högre än den 
är belägen idag
Höjden på huvudbyggnadens taknock anges i meter över nollplanet. 
Höjdsättningen för byggnaden blir då relaterat till nollplanet och inte marknivån. 
Höjdsättningen som prövas i den nya byggrätten är den inmätta nockhöjden på 
byggnaden. 
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Datum Diarienummer
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Natur 
Planområdet ingår i en sekundär spridningskorridor för nyttoinsekter. 
Detaljplanen påverkan på spridningskorridoren bedöms vara liten. 
Ekosystemtjänsten pollinering är aktuell för området. Planen bedöms påverka 
möjligheten till pollinering i liten grad. 

Dagvatten och miljökvalitetsnormer
Planområdet ligger inom Mälarens avrinningsområde. Mälaren är en 
vattenförekomst och har miljökvalitetsnormer. Mälaren har god ekologisk status 
men uppnår inte god kemisk status. Vattenstatusen får inte försämras och målet är 
att den ekologiska samt kemiska statusen ska vara god. Planförslaget bedöms 
påverka Mälaren som vattentäkt i väldigt liten grad.
Planområdet ligger på berg och infiltrationsförmågan är begränsad. Detaljplanen 
prövar en byggrätt för befintliga byggnader som upptar något större yta på marken 
än byggrätten i nuvarande detaljplan. Denna yta har använts som 
beräkningsunderlag för att bedöma form av fördröjningsåtgärd. Efter fördröjning 
anses dagvattnet inte påverka recipienten nämnvärt. 
Byggrättens yta bedöms inte påverka skyfallsfrågan då marken består främst av 
berg både före och efter utbyggnad. Flödesvägarna i kommunens 
skyfallsmodellering visar att skyfallet rinner längs gatorna varför ingen 
grannfastighet påverkas.

Kulturmiljö
Byggnaden kan upplevas som skrymmande i miljön och sticker ut genom sin höga 
höjd, särskilt från väster, då den är placerad på en höjd i den kuperade terrängen. 
Från öster och söder upplevs den som mer diskret. Området har dock ett flertal 
tillägg av sentida byggnader av liknande karaktär samt om- eller påbyggda villor, 
som redan har förändrat karaktären på den tidigare sannolikt mer sammanhållna 
bebyggelsen. Bedömningen är att byggnaden är ett möjligt tillägg i miljön.
Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att planen inte bedöms kunna ge 
upphov till betydande miljöpåverkan (som avses i miljöbalkens 6 kap, med 
beaktande av miljöbedömnings-förordningen 2§). Motivet till ställningstagandet 
grundas på beskrivningen ovan samt den analys som redovisas i 
undersökningshandlingen samt miljöchecklistan i bilaga 1. 
En strategisk miljöbedömning, enligt 6 kap 3§ MB och 4 kap 34§ PBL behöver 
därför inte upprättas för planen.

Förvaltningens synpunkter
Planförslaget överensstämmer med översiktsplanens intentioner då det är 
markanvändning för bostäder inom ett primärt förtätnings- och 
utbyggnadsområde.
Förvaltningens bedömning av projektet utifrån platsens arkitektoniska och 
stadsmässiga förutsättningar är att byggrätten är lämplig.
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Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Plankostnadsavtal är tecknat och planarbetet bekostas av fastighetsägaren. 
Förslaget innebär i övrigt inga kända juridiska eller ekonomiska konsekvenser för 
kommunen.

Camilla Broo
Kommundirektör

Helené Hill
Samhällsbyggnadsdirektör

Bilagor
Bilaga 1. Planbeskrivning
Bilaga 2. Plankarta
Bilaga 3. Samrådsredogörelse
Bilaga 4. Granskningsutlåtande

Beslutet ska skickas till
Sökanden



 
 
 

 
 

    
    
 

 
Planbeskrivning 
Detaljplan för Bergskammen 46 inom 
kommundel Segeltorp 
 

 
 

Antagandehandling 
 
 

Kommunstyrelsens förvaltning, 21 oktober 2020 
Samhällsbyggnadsavdelningen  
KS-2018/2980 
 
  



 
 
    
    
 

Planhandlingar 
I detaljplanen ingår följande handlingar:  

• Planbeskrivning (denna handling), 2020-10-21 
• Plankarta med bestämmelser, 2020-10-20 

  

Detaljplan för Bergskammen 46 i kommundelen Segeltorp 

standardförfarande (PBL 2010:900 med dess lydelse efter 2015-01-02) 

Detaljplanen har tagits fram av samhällsbyggnadsavdelningen på kommunstyrelsens förvaltning  

Projektgrupp 

Carolin Andersson, plansektionen, KSF 

Johanna Pettersson, plansektionen, KSF 
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Sammanfattning 
Detaljplanens syfte är att medge en byggrätt som gör befintlig bostadsbebyggelse 
inom fastigheten planenlig.  

Fastigheten är ca 700 kvadratmeter och bebyggd med två byggnader, en 
huvudbyggnad och en komplementbyggnad. Fastigheten är i privat ägo. 

Området är utpekat som kulturhistorisk särskilt värdefull miljö i Huddinge 
kulturmiljöprogram från 2019 Området bedöms kunna kompletteras med ny 
bebyggelse förutsatt att traditionen med terränganpassning och placering på 
tomten och utpekade karaktärsdrag respekteras. 

Planområdet ligger inom Mälarens avrinningsområde. Mälaren är en 
vattenförekomst och har miljökvalitetsnormer. Mälaren har god ekologisk status 
men uppnår inte god kemisk status. Vattenstatusen får inte försämras och målet är 
att den ekologiska samt kemiska statusen ska vara god. 

Planområdet ligger på berg och infiltrationsförmågan är begränsad. Planens 
genomförande bedöms ha liten påverkan på ytvatten. 

Det bedöms att ett genomförande av detaljplanen inte medför betydande 
miljöpåverkan. För upprättande av detaljplanen behöver därför inte en strategisk 
miljöbedömning göras.  

 
 
  



 

 

Detaljplan 

Planens syfte 
Detaljplanen syftar till att pröva en byggrätt för enbostadshus som innebär att de 
befintliga byggnader som är uppförda på fastigheten idag blir planenliga.  

Plandata 

Lägesbestämning, areal, markägoförhållanden och markförhållanden 
 

Fastighetens läge i Segeltorp kommundelsområde 



 

 

 

 

Blå markering visar det aktuella området 
 

Planområdet ligger vid Bergsvägen i Segeltorps kommundelsområde och omges 
av privatägda bostadsfastigheter samt allmän plats i sydväst.  

Fastigheten är ca 700 kvadratmeter och bebyggd med två byggnader, en 
huvudbyggnad och en komplementbyggnad. Fastigheten är i privat ägo. 

Fastigheten ligger högt belägen i landskapet och utgörs förutom av befintliga 
byggnader av gräsyta samt berg i dagen. 

Planförslagets förutsättningar, förändringar och konsekvenser  

Bebyggelse  
Planförslaget medger ett enbostadshus samt en komplementbyggnad på en 
befintlig fastighet för bostäder. Den nya byggrätten som prövas medger en 
huvudbyggnad om högst 165 m2 vilket innebär en utökning om 35 m2 jämfört 
med den idag gällande detaljplanen. Planen medger en komplementbyggnad om 
42 m2. Byggrätten utgår från att medge de befintliga byggnaderna på fastigheten, 
ej att medge ytterligare bebyggelse 

Gällande detaljplan från 1975 (kv Åsen 0126K-9891) anger nuvarande byggrätt 
till 2 våningar och att byggnadsytan får uppta 1/5 av tomten eller max 200 m2.  



 

 

Denna typ av byggrätt är vanligtvis flexibel och medger anpassning till platsen. 
Vanligtvis beräknas hur hög byggnaden på fastigheten får byggas utifrån 
medelmarknivån men i de fall där en byggnad placeras närmare allmän plats än 6 
meter ska byggnadens höjd beräknas utifrån gatans höjdsättning. Då den aktuella 
tomten lutar kraftigt gör detta att skillnaden för husets höjdsättning med de två 
olika sätten att räkna blir väldigt stor, beroende på var en byggnad placeras. 

I detta förslag till ny detaljplan anges byggrätten som en yta på plankartan samt att 
höjden för byggnaden anges i meter över nollplanet, för att det ska bli tydligt hur 
stor byggrätten är. 

Gestaltning 
Byggnaden är vitputsad med stora fönsterpartier i delar. Byggnaden har svart 
brutet pulpettak samt en terrass. 

 



 

 

 

 

Landskapsbild/stadsbild 
Omgivande bebyggelse består främst av enbostadshus i 1-2 våningar. 
Detaljplanen medger en byggrätt så att befintlig byggnad blir planenlig. 
Byggnaden är uppförd i tre våningar. Eftersom fastigheten dessutom ligger på en 
höjd, kan den upplevas iögonfallande jämfört med övrig bebyggelse. Se även 
kulturmiljö för beskrivning av områdets karaktärsdrag. 

Ljusförhållanden 
Fastigheten ligger högt men upplevs inte som vindutsatt. Något av de större träden 
kan bidra med skugga. Planområdet är inget utpekat stråk för ekosystemtjänsten 
klimatreglering. 

Tillgänglighet till bostadshus 
Byggnaden ska vara tillgänglig enligt BBRs krav. Angöring sker från fastighetens 
södra sida.  

Strandskydd 
Planområdet omfattas inte av strandskydd.  

Offentlig service 
Detaljplanen förändrar inte behovet av offentlig service då inget tillskott av 
bostäder sker. 

Kommersiell service 
Området har ca 2 km till dagligvaruaffär i Kungens kurva och ca 700-800 meter i 
Fruängen.  



 

 

Arbetsplatser 
Detaljplanen bedöms inte generera fler arbetstillfällen. 

Lek och rekreation 
Inom planområdet finns inga rekreationsmöjligheter för allmänheten, då planen 
omfattar en privat villatomt.  

Social hållbarhet 
Inom planområdet finns inga mötesplatser för allmänheten, då planen omfattar en 
privat villatomt. 

Kulturmiljövärden 
Området Jakobslund är utpekat i Huddinges kulturmiljöprogram 2019 som en av 
kommunens särskilt värdefulla kulturmiljöer. Radhusbebyggelsen i området visar 
på rekordårens småhusbebyggelse, en produkt av efterkrigstidens stora projekt, att 
skapa en god bostadsstandard med modern bebyggelse. 
Området visar på Huddinges utveckling som pendlarort till Stockholm, när 
småhusbebyggelse uppfördes i stor skala i kommunikationsnära lägen.  
Villabebyggelsen från framför allt 1940- och 50-talet visar småhusbebyggelse 
från folkhemmets tid med individuellt utformade villor i övervägande tegel på 
små fastigheter med trädgårdstomter som mot gatan skärmas av med en låg mur 
eller staket.  
Kvarterens mitt, bakom befintlig bebyggelse är mindre känsligt för tillägg och 
förändring, förutsatt att utpekade karaktärsdrag och värden tas i beaktan. 
Utformningen av den befintliga byggnaden inom planområdet bedöms inte ta stor 
hänsyn till äldre befintlig bebyggelse, framför allt vad gäller skala. Byggnaden 
kan upplevas som skrymmande i miljön och sticker ut genom sin höga höjd, 
särskilt från väster, då den är placerad på en höjd i den kuperade terrängen. Från 
öster och söder upplevs den som mer diskret. Vid val av fasadmaterial i vit puts 
har hänsyn inte heller tagits till utpekad äldre bebyggelse, vilken företrädesvis har 
uppförts i tegel. Dock har området ett flertal tillägg av sentida byggnader samt 
om- eller påbyggda villor, som redan har förändrat karaktären på den tidigare 
sannolikt mer sammanhållna bebyggelsen. Tomten är belägen på en höjd med 
bergskant mot gaturummet och bakom andra fastigheter vilket gör att den ovan 
beskrivna miljön med låga staket och trädgårdstomt mot gaturummet inte har 
funnits sedan tidigare. Alltför omfattande ingrepp i ursprunglig terräng hade 
krävts för att åstadkomma den karaktären. 
Bedömningen i samråd med antikvarisk sakkunnig är därför att byggnaden inte 
avviker i så stor utsträckning att det motiverar till att ha särskilda 
planbestämmelser för reglering av anpassning till kulturmiljön för fastigheten 
utöver regleringen av byggrättens placering centralt på tomten.  

Gator och trafik 
Planområdet är en villatomt, som ligger i ett villaområde med lokalgator med 
hastighetsbegränsning på 30 km/h. Tillgänglig parkering för cyklar och fordon 
anordnas inom fastigheten.  



 

 

 

Planområdet ligger inom 500 meter i gångavstånd till kollektivtrafikhållplats med 
turtäthet på minst 20 minuter i rusningstid. 

Detaljplanen innebär inga förändrade förutsättningar för gatustruktur, cykelvägar 
eller kollektiva färdmedel.  

Detaljplanen innebär inga förändrade förutsättningar för trafiksäkerheten. 
 

Mark, natur och vatten 
Mark och vegetation 
Planområdet utgörs av en kuperad villatomt. Tomten är relativt liten, ca 700 m2 

och bebyggelsen upptar stora delar av tomten. På tomten i övrigt finns gräs, 
enstaka små träd/sly och enstaka större träd av björk och gran. Byggrätten som 
prövas i denna detaljplan är något större än tidigare gällande detaljplans byggrätt 
och tar en liten del grönyta i anspråk. 
Planområdet omfattas inte av några riksintressen eller är skyddat som 
naturreservat eller olika typer av biotopskydd.  
Området ingår inte som en del av den regionala grönstrukturen. 

Naturvärden 
Det finns inga betydande naturvärden i planområdet som påverkas av 
detaljplanen. Det finns inga skyddsvärda träd eller trädmiljöer eller skyddade eller 
hotade arter i området. 
Området ingår i en sekundär spridningskorridor för nyttoinsekter. Detaljplanens 
påverkan på spridningskorridoren bedöms vara liten. 

Ekosystemtjänster och ekologisk kompensation 
Då området är en sekundär spridningskorridor för nyttoinsekter är 
ekosystemtjänsten pollinering aktuell för området. Planen bedöms påverka 
möjligheten till pollinering i liten grad och inga kompensationsåtgärder planeras.  

Geologiska förhållanden 
Enligt SGUs kartering ligger planområdet ligger på berg. Jordarten i området är 
morän. 

Markradon 
Planområdet ligger inom normalriskområde gällande markradon. 

Hydrologiska förhållanden 
Planområdet ligger inom Östra Mälaren vattenskyddsområde, den sekundära 
zonen, och omfattas av skyddsåtgärder. 
Det finns ingen grundvattenförekomst i området. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 
EU:s vattendirektiv syftar bland annat till ett långsiktigt skydd av alla typer av 
vatten. Vattendirektivet är i Sverige främst implementerat i Vattenförvaltnings-
förordningen och i Miljöbalkens 5 kap. Vattenmyndighetens beslut om 



 

 

miljökvalitetsnormerna (MKN) innebär att statusen inte får försämras i någon 
vattenförekomst.  
Planområdet ligger inom Mälarens avrinningsområde. Mälaren är en 
vattenförekomst och har miljökvalitetsnormer. Mälaren har god ekologisk status 
men uppnår inte god kemisk status. Vattenstatusen får inte försämras och målet är 
att den ekologiska samt kemiska statusen ska vara god. 
Planområdet ligger på berg och infiltrationsförmågan är begränsad. Detaljplanens 
genomförande bedöms ha liten påverkan på ytvatten. 
Bidraget till spillvattenledningen är i samma nivå som innan, då inga nya 
fastigheter kopplats på.  
För att skydda Mälaren som vattentäkt har Östra Mälarens vattenskyddsområde 
inrättats med skyddsföreskrifter av Länsstyrelsen 2008. I skyddsföreskrifterna 
finns en punkt som berör avrinningsområdet där det aktuella planområdet ingår: 
Hantering av rengöringsmedel, t.ex. avfettningsmedel eller liknande i samband 
med rengöring av fordon, båtar etc., får inte ske om det kan medföra risk för 
vattenförorening. Detaljplanens genomförande bedöms inte öka hanteringen av 
dessa rengöringsmedel. 
Dagvattnet från fastigheten tas om hand lokalt. Den utökade byggrätten bidrar 
med en liten mängd ytterligare dagvatten som ska tas om hand på fastigheten. 

Markavvattning 
Planområdet omfattas inte av markavvattning- eller torrläggningsföretag. 

Risk för ras, skred, erosion och översvämning 
Huddinge kommun har tagit fram en översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys 
(Huddinge kommun, juni 2012), samt gjort en skyfallskartering (2018). 
För hela Stockholmsområdet innebär klimatförändringarna torrare somrar och 
varmare vintrar. Antalet kraftiga skyfall kommer att öka. I Huddinge blir 
konsekvenserna relativt begränsade men vattennivåerna i sjöarna kommer 
sannolikt att höjas, till exempel riskerar Mälaren att översvämmas. Enligt 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps kartering förekommer inte risk 
för skred, ras eller erosion i området idag.  
Planområdet ligger högt och riskerar därför inte att översvämmas vid 100-års 
regn. Den utökade byggrätten bedöms inte påverka skyfallsfrågan då marken 
består främst av berg både före och efter utbyggnad. Flödesvägarna i kommunens 
skyfallsmodellering visar att skyfallet rinner längs gatorna varför inga 
grannfastigheter påverkas. 

Klimatanpassning 
Planområdet ligger inte i ett utpekat stråk för ekosystemtjänsten klimatreglering. 

Luft 
Beräknad årsmedelhalt av partiklar (PM10) är 10-15 ug/m3. Normvärdet som ska 
klaras är 40 ug/m3 (mikrogram per kubikmeter). Miljökvalitetsmålet är 15 ug/m3. 
Beräknat årsmedelhalt av kvävedioxid (NO2) är 15-20 ug/m3. Normvärdet som 



 

 

 

ska klaras är 40 ug/m3. Miljökvalitetsmålet är 20 ug/m3. Planen påverkar inte 
luftkvaliteten. 
Klimatpåverkan 
Planområdet är en villatomt, som ligger i ett villaområde med lokalgator med 
hastighetsbegränsning på 30 km/h. Fastigheten har uppvärmning och el som 
påverkar utsläppen. Detaljplanen påverkar inte trafikmängden och således inte 
växthusgasutsläppen. Då byggrätten utökas, har fastigheten större behov av 
uppvärmning och el, vilket ökar utsläppen något. 

Lukt 
I Jakobslunds industriområde finns verksamheter som orsakar lukt. I dagsläget 
finns inga aktiva klagomål gällande detta. Detaljplanen påverkar inte nuläget. 

Buller  
Huddinge kommuns bullerkartläggning visar att det mitt i planområdet är 45-50 
dB. I övriga området 50-55 dB. Bullret kommer från det samlade vägnätet på 4 
meters höjd. Enligt bullerförordningen ska vid beräkning av bullervärden vid en 
bostadsbyggnad hänsyn tas till framtida trafik som har betydelse för 
bullersituationen. I PBL 4 kap 33§ kan utläsas: Om en detaljplan avser en eller 
flera bostadsbyggnader ska planbeskrivningen, om det inte kan anses obehövligt 
med hänsyn till bullersituationen, innehålla en redovisning av beräknade värden 
för omgivningsbuller. 
Detaljplanen påverkar inte bullersituationen och inga planerade åtgärder har 
identifierats som förändrar den framtida trafiksituationen. Bedömningen att en 
bullerberäkning inte ger ytterligare information som påverkar planens utformning 
eller att skyddsåtgärder är nödvändiga.  

Teknisk försörjning 
Vattenförsörjning, spillvatten 
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp 
(VA). Fastigheten är påkopplad på det allmänna VA-nätet. Förutsättningarna för 
VA-hanteringen förändras inte av detaljplanen.  

Dagvatten  
Huddinge kommuns dagvattenstrategi för hållbar dagvattenhantering ska följas. 
Strategins grundprinciper anger bland annat att uppkomsten av dagvatten ska 
minimeras och hanteras lokalt där det uppstår genom infiltration eller i andra hand 
fördröjning. Belastning av flöde och föroreningar på nedströms vattenområde bör 
inte öka. Dagvattnet ska hanteras så att skador på byggnader, anläggningar och 
försämrade livsmiljöer för växter och djur undviks samt att risker för människor 
undviks. Hänsyn ska också tas till risker av förväntade klimatförändringar och 
höga flöden.  

Planområdet ligger på berg och markens infiltrationsförmåga är begränsad.  
Detaljplanen medger en större byggrätt än vad den idag gällande detaljplanen 
medger och den befintliga bebyggelsen blir därigenom planenlig. Det betyder att 
den nya byggrätten är ca 40 kvadratmeter större yta jämfört med den befintliga 



 

 

byggrätten. Eftersom detaljplanen prövar byggrätt för ett befintligt hus är dessa 40 
kvadratmetrar redan hårdgjorda. Ingen ytterligare byggrätt medges. Takdagvatten 
infiltreras i en lågpunkt på fastigheten. Där är infiltrationsförmågan dålig pga. 
mestadels berg. Dagvatten ska vid planens genomförande hanteras i någon slags 
fördröjningsåtgärd; magasin, tunna eller liknande. 
Byggnaden inom planområdet genererar vid ett 10-års regn ungefär 0,5 m3 (500 
liter) dagvatten som behöver tas om hand.  Detta kan göras på olika sätt. Två 
varianter som skulle kunna vara möjliga är att antingen anlägga en stenkista 
/markbädd eller använda sig av fördröjning i regntunnor där vattnet sedan får 
rinna ut över en grönyta. Lösningarna kan även kombineras genom att låta 
dagvattnet först nå regntunnorna för att sedan leda det vidare till en 
stenkista/markbädd. 
Då påverkan från dagvatten är begränsad riskerar inte miljökvalitetsnormerna för 
Mälaren att försämras.  

Elförsörjning, Energiförsörjning, Avfallshantering 
Detaljplanen innebär inga ändrade förutsättningar för el- och energiförsörjningen 
gällande anslutningar eller kapacitetsbehov. Inte heller för avfallshanteringen. 

Räddningstjänst 
Södertörns brandförsvarsförbunds PM 608 och 609 angående framkomlighet och 
brandvattenförsörjning i nya planområden ska beaktas i projekteringen. 

Planbestämmelser 
Här beskrivs plankartans beteckningar och planbestämmelser. 

B – Marken får bebyggas för bostadsändamål 

e1 – huvudbyggnaden får uppta som mest 165 kvm av fastighetens yta 

e2 – komplementbyggnad får vara högst 42 kvm 

f1 - endast friliggande enbostadshus 

f2 – staket får uppföras på terrassen 

n1 – markens höjd får inte väsentligen ändras 

romb – byggnaden får som högst vara det angivna talet, i meter över nollplanet. 
Ytan avgränsas med en linje med två prickar i 

prickad mark – här får byggnader inte placeras 

korsmark – komplementbyggnad i en våning 

 



 

 

 

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 
Planförslaget överensstämmer med översiktsplanens intentioner då det är 
markanvändning för bostäder inom ett primärt förtätnings- och 
utbyggnadsområde, men planens genomförande leder inte till något ökat antal 
bostäder.  

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 
Fastigheten är idag planlagd för bostadsändamål i detaljplanplan kv Åsen 0126K-
9891. Byggrätten anges till 2 våningar och att byggnadsytan får uppta 1/5 av 
tomten eller max 200 kvm. 

Planuppdrag och program för detaljplanen 
Planprojektet finns med i Plan för samhällsbyggnadsprojekt 2019-2021, 
Kommunstyrelsen beslöt 6 mars 2019 att ge kommunstyrelsens förvaltning i 
uppdrag att upprätta ny detaljplan för Bergskammen 46. 

Behov av strategisk miljöbedömning 
Enligt 6 kap. 3 § miljöbalken ska en myndighet eller en kommun som upprättar 
eller ändrar en plan eller ett program som krävs i lag eller annan författning göra 
en strategisk miljöbedömning om genomförandet av planen, programmet eller 
ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.   
Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanens intentioner då det är 
markanvändning för bostäder inom ett primärt förtätnings- och 
utbyggnadsområde, men planarbetet leder dock inte till något ökat antal bostäder.  
Planområdet ligger i närheten av Jakobslunds industriområde men påverkas inte 
av verksamheten där. Bullernivåerna är acceptabla och luftkvaliteten god. 
Området omfattas inte av några riksintressen eller någon skyddsvärd natur eller 
särskilt biotopskydd. Inga betydande naturvärden finns i planområdet. Området 
ligger inom Mälarens avrinningsområde och vattenskyddsområde.  
Då den befintliga byggnaden är större än befintlig byggrätt har något lite större 
yta med berg/grönyta tagits i anspråk jämfört med tidigare byggrätt. Dock 
planeras ingen ytterligare grönyta tas i anspråk i samband med genomförandet av 
detaljplanen. Planområdet ingår i en sekundär spridningskorridor för 
nyttoinsekter. Detaljplanens påverkan på spridningskorridoren bedöms vara liten. 
Ekosystemtjänsten pollinering är aktuell för området. Detaljplanen bedöms 
påverka möjligheten till pollinering i liten grad.  
Planområdet ligger inom Mälarens avrinningsområde. Mälaren är en 
vattenförekomst och har miljökvalitetsnormer. Mälaren har god ekologisk status 
men uppnår inte god kemisk status. Vattenstatusen får inte försämras och målet är 
att den ekologiska samt kemiska statusen ska vara god. Planområdet ligger 
mestadels på berg och infiltrationsförmågan är begränsad men det är befintlgi 
situation som prövas i detaljplanen och inga problem har påvisats. Detaljplanen 
medger en byggrätt för befintlig byggnad. Det betyder att 40 m2 yta har hårdgjorts 



 

 

jämfört med nu gällande detaljplan. Denna yta har använts som underlag för 
beräkningar om mängden dagvatten som ska tas om hand på tomten i någon form 
av fördröjningsåtgärd. Efter fördröjning anses dagvattnet inte påverkan 
recipienten nämnvärt. 
För att skydda Mälaren som vattentäkt har Östra Mälarens vattenskyddsområde 
med skyddsföreskrifter upprättats. Planen bedöms påverka Mälaren som 
vattentäkt i väldigt liten grad. Den skyddsföreskrift som berör planområdet 
handlar om att tvätt av fordon inte får ske så att vattenkvaliteten påverkas.  
Planområdet ligger högt och riskerar därför inte att översvämmas vid 100-års 
regn. Den utökade byggrätten bedöms inte påverka skyfallsfrågan då marken 
består främst av berg både före och efter utbyggnad. Flödesvägarna i kommunens 
skyfallsmodellering visar att skyfallet rinner längs gatorna varför ingen 
grannfastighet påverkas. 

Motiverat ställningstagande 
Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att planen inte bedöms kunna ge 
upphov till betydande miljöpåverkan (som avses i miljöbalkens 6 kap, med 
beaktande av miljöbedömnings-förordningen 2§). Motivet till ställningstagandet 
grundas på beskrivningen ovan samt den analys som redovisas i 
undersökningshandlingen samt miljöchecklistan i bilaga 1.  
En strategisk miljöbedömning, enligt 6 kap 3§ MB och 4 kap 34§ PBL behöver 
därför inte upprättas för planen. 
 

Planens förenlighet med 3 och 4 kap. miljöbalken 
Den föreslagna markanvändningen är förenlig med bestämmelserna om 
hushållning med mark- och vattenområden enligt miljöbalken (MB) 3 och 4 kap.  
Vid planering ska kommuner och myndigheter iaktta miljökvalitetsnormer enligt 
miljöbalkens 5 kap 3 §. Miljökvalitetsnormer meddelas av regeringen och är 
föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft och miljön i övrigt om det behövs 
för att varaktigt skydda människors hälsa eller miljön eller för att avhjälpa skador 
på eller olägenheter för människors hälsa eller miljön.   



 

 

 

Genomförande 

Organisatoriska frågor 

Planförfarande 
Detaljplanen hanteras enligt plan- och bygglagen (2010:900) med dess lydelse 
från 2015-01-02. Planarbetet bedrivs med ett standardförfarande.  

Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 5 år. 

Ansvarsfördelning, huvudmannaskap 
Planen berör inte allmänplatsmark. För fastigheten på kvartersmark ansvarar 
fastighetsägare för anläggande och drift samt teknisk försörjning. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning 
Planen medför ingen förändrad förutsättning för fastighetens gränser. 

Ledningsrätt 
Bedöms ej aktuellt. 

Gemensamhetsanläggningar 
Bedöms ej aktuellt. 

Servitut 
Bedöms ej aktuellt. 

Ekonomiska frågor 

Kommunalekonomiska konsekvenser  
Planen bedöms inte ha några kommunalekonomiska konsekvenser då den endast 
avser en privatägd fastighet. Kostnaderna för att ta fram detaljplanen bekostas av 
fastighetsägaren genom plankostnadsavtal. 

Kostnader för fastighetsägarna 
Vatten och avlopp 
Anslutning och avgifter för vatten och avlopp bekostas av fastighetsägare och 
framgår av kommunens VA-taxa. 

Gatukostnader 
Ej aktuellt för planens genomförande. 
 
Ersättning vid markförvärv/försäljning 
Ej aktuellt för planens genomförande. 



 

 

Bygglovavgift 
Bygglov- och bygganmälanavgift tas ut vid bygglovsansökan enligt gällande taxa. 

Planavgift 
Planen bekostas av plankostnadsavtal varför planavgift i samband med bygglov 
inte är aktuellt. 

Fastighetsbildning 
Ej aktuellt för planens genomförande. 

El och tele m.m. 
Upplysning om anslutningsavgifter för el, tele, fjärrvärme finns hos respektive 
leverantör.  

Kostnader för miljöskyddsåtgärder 
Fastighetsägare är ansvarig för eventuella miljöskyddsåtgärder som uppkommer 
av planens genomförande. 

Tekniska frågor 

Tekniska utredningar 
Tekniska utredningar har inte bedömts behövas för planens genomförande. 

Administrativa frågor 
Detaljplanen har tagits fram av Samhällsbyggnadsavdelningen under ledning av 
plansektionen.  

 

Carolin Andersson 

Planarkitekt 

 
 
 
 



B

+62

+64

+53.5

e

1

n

1

e

2

f

1

f

2

BERGSKAMMEN

B

e

r

g

s

v

ä

g

e

n

5
5

5

4

5

3

5

4

46

1

45

44

4

3

Bergskammen 46

Segeltorpinom kommundelen 

i Huddinge kommun

över

Grundkarta

2020-10-15
upprättad                               

av MBF/Lantmäteriavdelningen

Fastställd höjd

+00.0

Bef. uthus eller garage geodetisk

resp. fotogrammetriskt

Bef. huvudbyggnad, geodetisk 

resp. fotogrammetrisk

Beteckningar

+00.0

7

6

Slänt

Höjdkurva

Avvägd höjd

Gällande användningsgräns ej

sammanfallande med fastighetsgräns

Staket, 

Fastighetsgräns

Gällande kvarterstraktgräns

eller användningsgräns

Gällande egenskapsgräns

Häck

Dike

Stödmur, mur

Väg

Gällande rättighetsgräns

Kartan framställd genom utdrag ur digital kartdatabas

och kontrollerad inom planområdet.

bullerplank

Koordinatsystem  

PLAN Sweref 99 18 00   HÖJD RH2000 

Beslutsdatum Instans

Detaljplan för Bergskammen 46

Huddinge

Carolin Andersson

Planarkitekt

Upprättad 2020-10-20

Martina Leopold-Skoglund

Planchef

Reviderad 2020-10-20

Dp 

Laga kraft

SBN PL 

Till planen hör:

Planprogram

Planbeskrivning

Genomförandebeskrivning

Miljöbeskrivning

Illustration

Samhällsbyggnadsavdelningen

Övrigt

Granskning

Standardförfarande (PBL 2010:900) i dess lydelse efter 2 jan 2015

Plankarta med bestämmelser

Antagande

KF

Huddinge

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

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

hela planområdet.
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ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.
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1
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Största byggnadsarea är 42 m²,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.
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Endast komplementbyggnad i en våning får placeras,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.
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Utformning
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1

Endast friliggande enbostadshus,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.
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Ovan angiven byggnadshöjd får skyddsanordning för fallrisk

uppföras,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation

n

1

Markens höjd får inte väsentligen ändras,  4 kap. 10 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år,  4 kap. 21 §
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 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 1 (7) 

 Datum Diarienummer 
 2020-09-03 Dnr 2018-2980 
 

HUDDINGE KOMMUN 
 

Kommunstyrelsens förvaltning Post 141 85 Huddinge Tfn 08-535 300 00 huddinge@huddinge.se 
 Besök Kommunalvägen 28  www.huddinge.se 
 

Samrådsredogörelse– Detaljplan för Bergskammen 46 inom 
Segeltorp, Huddinge kommun 

Sammanfattning 
Samråd genomfördes under tiden 27 januari och 17 februari 2020 genom att 

information om planförslaget sändes till berörda sakägare enligt 

fastighetsförteckningen och berörda remissinstanser för yttrande.  

Handlingarna har funnits tillgängliga på Servicecenter samt på kommunens 

hemsida. 

Förändringar i plankartan 
• Planbeskrivning förtydligas avseende den nya byggrättens storlek och 

syfte 

• Planbeskrivning har uppdaterats gällande dagvattenåtgärder  

• Plankartan har kompletterats med bestämmelse om markens höjdsättning 

• Plankartan har kompletterats med bestämmelse om byggnadsarea för 

komplementbyggnad 

• Bestämmelse om nockhöjd inom yta som avser befintlig altan har ändrats 

till byggnadshöjd 

• Plankartan har kompletterats med en bestämmelse om att endast 

friliggande enbostadshus får uppföras 

• Genomförandetid har lagts till i plankartan 

Samrådsredogörelsens innehåll 
Beskrivning av ärendet ............................................................................................ 1 

Hur har programsamrådet/samrådet/granskningen gått till? .................................... 2 

Inkomna yttranden från remissinstanser .................................................................. 2 

Inkomna yttranden från sakägare ............................................................................. 6 

Inkomna yttranden från övriga ................................................................................ 7 

 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning fick i mars 2019 i uppdrag av kommunstyrelsen att 

upprätta en detaljplan för Bergskammen 46.  

Planen syftar till att pröva en byggrätt som möjliggör de befintliga byggnader som 

står på fastigheten. 

Detaljplanen för Bergskammen 46 har tagits fram av en projektgrupp under 

ledning av plansektionen på kommunstyrelsens förvaltning. 
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Hur har samrådet gått till? 
Samråd har skett under tiden 27 januari och 17 februari 2020. Information om 

planförslaget har skickats till berörda sakägare, myndigheter, nämnder med flera. 

Under samrådstiden har planhandlingarna funnits tillgängliga på Huddinge 

kommuns servicecenter och hemsida.  

Inkomna remissvar och yttranden har sammanställts och sammanfattats i denna 

samrådsredogörelse men finns tillgängliga i sin helhet i kommunens planakt. 

Samtliga remissvar och yttranden bemöts i kommentarer nedan. 

Inkomna yttranden från remissinstanser 
Länsstyrelsen 
Kulturmiljövård 
Även om Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att området kan tåla en 

större förändring än tidigare anser Länsstyrelsen att kommunen bör se över om 

den höga slutna muren mot gatan som utgör altanens kant bör göras planenlig 

eftersom den utgör en stor avvikelse mot utformningen i området i stort.  

Dagvatten 
Länsstyrelsen anser att kommunen i planbeskrivningen bör förtydliga vilken 

fördröjningsåtgärd som anses vara lämplig för förhållandena inom planområdet. 

Även om den utökade byggrätten kan innebära en marginell ökning av dagvatten 

finns översvämningsproblem i närområdet som inte får förvärras av planens 

genomförande.  

Formalia och planbestämmelser  
Såsom syftet och beskrivningen av planen är formulerat är det otydligt om 

byggrätten som medges i planförslaget innebär en större byggrätt än vad befintlig 

byggnad upptar eller om planförslaget enbart syftar till att göra befintlig byggnad 

planenlig. Kommunen bör därför se över syftesformuleringen och beskrivningen 

av planens innehåll.  

I plankartan saknas skalstock eller text som förklarar för vilket pappersformat 

skala 1:200 gäller vilket kommunen bör lägga till för att plankartan ska kunna 

läsas korrekt.   

Höjden för altanen anges som nockhöjd i kombination med en bestämmelse f2 för 

att medge skyddsanordning. Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att 

en altan inte kan omfattas av begreppet nockhöjd eftersom den inte utgör en 

byggnad med tak. Förslagsvis kan höjd för altan istället regleras med totalhöjd.  

Kommentar: 

Planbeskrivning och plankarta uppdateras utifrån synpunkterna 

Lantmäterimyndigheten 
• Genomförandetiden framgår inte i plankartan 

• Prickarna och plusen i prick- och plusmarken är väldigt glest utspridda och 

svåra att förstå. Det hade underlättat att tolka planen om symbolerna var 
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tätare. Det hade varit önskvärt att prickarna och plusen är lika täta i kartan 

som i planbestämmelsebeskrivningen. 

• Egenskapen e1 är bara giltig inom området med högsta nockhöjd +64 men inte 

inom områdena med högsta nockhöjd +62 och +53.5. Vi har förstått det som 

att det inte är intentionen utan att e1 ska gälla på all byggbar yta. e1 behövs då 

pilas in i områdena som saknar bestämmelsen. 

Kommentar: 

Plankartan uppdateras enligt synpunkterna.  

Södertörns brandförsvarsförbund 
Södertörns brandförsvarsförbund lämnar följande yttrande efter remiss med 

diarienummer KS-2018/2980 från Huddinges kommun. Yttrandet grundar sig på 

följande handlingar: 1. Programskede  

Södertörns brandförsvarsförbund har inga kommentarer. 

Kommentar: 

Kommunen noterar yttrandet som inte innebär någon erinran mot detaljplanen. 

Södertörns Fjärrvärme AB 

Södertörns Fjärrvärme AB har ingen erinran för Bergskammen 46, våra 

fjärrvärmeledningar påverkas inte av utbyggnadsplanerna.  

Kommentar: 

Kommunen noterar yttrandet som inte innebär någon erinran mot detaljplanen. 

Skanova 
Skanova har inga ledningar som berörs av planen och har inget att erinra mot 

densamma.  

För ledningssamordning inför eventuella anslutningar kontakta [i akten] på 

Skanovas Nätförvaltning för det aktuella området. 

Kommentar: 

Kommunen noterar yttrandet som inte innebär någon erinran mot detaljplanen. 

SRV Återvinning 
SRV återvinning har tagit del av utsänd samrådshandling avseende detaljplan för 

Bergkammen 46. 

Vår granskning fokuserar på att möjliggöra lösningar avseende källsortering samt 

SRV:s möjlighet till hämtning av källsorterat avfall med så liten interaktion med 

de boende som möjligt. 

Föreslagna förändringar i utsänd detaljplan påverkar inte SRV:s möjligheter att 

erbjuda hushållet nuvarande valbara lösningar för källsortering av avfallet.  

Kommentar: 

Kommunen noterar yttrandet som inte innebär någon erinran mot detaljplanen. 
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Stockholm Vatten och Avfall AB 
Med anledning av er skrivelse till Stockholm Vatten AB, den 24 januari 2020, 

med begäran om yttrande i rubricerat ärende meddelas härmed att vi inte har 

någon erinran mot förslaget. 

Kommentar: 

Kommunen noterar yttrandet som inte innebär någon erinran mot detaljplanen. 

Region Stockholm, Trafikförvaltningen 
Region Stockholm, trafikförvaltningen har inga synpunkter på planförslaget. 

Kommentar: 

Kommunen noterar yttrandet som inte innebär någon erinran mot detaljplanen. 

Vattenfall Eldistribution AB  
Vattenfall Eldistribution AB har ingen elnätanläggning som bedöms påverkas av 

förändringar i byggrätten för aktuell detaljplan och har därmed inget att erinra i 

rubricerat ärende ”Detaljplanen för fastigheten Bergskammen 46 i Segeltorp, 

Huddinge kommun”. 

Kommentar: 

Kommunen noterar yttrandet som inte innebär någon erinran mot detaljplanen. 

Bygglovs- och tillsynsnämnden 
Miljö- och bygglovsförvaltningen har nedanstående synpunkter på remissen. 

• Bullersituationen är inte tillräckligt utredd vad avser trafikbuller och 

omgivningsbuller: 

- Att enbart hänvisa till kommunens bullerkartläggning bedöms inte vara 

tillräckligt för att bedöma aktuella bullernivåer. Enligt förordning 

(2015:216) 8 § om trafikbuller vid bostadsbyggnader ska vid beräkning av 

bullervärden vid en bostadsbyggnad hänsyn tas även till framtida trafik 

som har betydelse för bullersituationen.  

- Enligt 4 kap. 33 a § PBL ska beräknade värden för omgivningsbuller 

redovisas i planbeskrivningen. Omgivningsbuller definieras i 1 kap. 4 § 

PBL som ”buller från flygplatser, industriell verksamhet, spårtrafik och 

vägar”.  
 

• Det finns behov av förtydliganden i plankartan:  

- Det prickade marken syns knappast. Skalan bör justeras så att det 

framgår tydligt att det är prickad mark. 

- Korsprickad mark har samma problem med skalan som prickad mark. 
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- Nockhöjdsymbolen bör justeras så att linjen på romben tangerar 

toppen av romben.  

 

• Av planbeskrivningen framgår att ” Planförslaget medger ett enbostadshus 

samt en komplementbyggnad på en befintlig fastighet för bostäder”. Dessa 

intentioner har inte omsatts till bestämmelser i plankartan vilket får till följd 

att fastigheten med nuvarande planbestämmelser kan bebyggas med 

flerbostadshus samt förses med komplementbyggnader av fri storlek och höjd. 

Plankartan är det juridiskt bindande och det som framkommer av 

planbeskrivningen måste då också ha sin motsvarighet i bestämmelser i 

plankartan. För att reglera intentionen från planbeskrivningen måste 

plankartan därför kompletteras med bestämmelser som reglerar följande: 

- ett friliggande enbostadshus 

- en komplementbyggnad med bestämmelser om höjd samt storlek i en 

bestämmelse som gäller för hela fastigheten  

 

• Förslaget till detaljplan är framtaget för befintlig byggnad på platsen. Inget 

hindar dock att befintlig byggnad rivs vilket ger andra möjligheter att bebygga 

fastigheten. Utformningen av planbestämmelserna måste hantera även detta. 

Med nuvarande bestämmelser kan befintlig byggnad rivas och genom att 

planlägga fastigheten kan en ny byggnad förläggas helt inom område med 

nockhöjd 64 m över nollplanet. Med hänvisning till ovanstående punkt skulle 

detta också kunna röra sig om ett flerbostadshus.  

 

Kommentar: 

Vanligtvis görs bullerutredningar för detaljplaner som visar dagens 

bullersituation och även en utredning som tar hänsyn till kommande 

trafikökningar år 2040. I PBL 4 kap 33§ kan utläsas: Om en detaljplan avser en 

eller flera bostadsbyggnader ska planbeskrivningen, om det inte kan anses 

obehövligt med hänsyn till bullersituationen, innehålla en redovisning av 

beräknade värden för omgivningsbuller. Då denna detaljplan avser en villatomt i 

ett villaområde där det inte finns några framtida planer på omvandling av 

villaområdet till något annat, är bedömningen att det inte finns något behov av att 

göra en bullerutredning för framtida trafikökningar.   

Planbeskrivning och plankarta uppdateras utifrån synpunkterna 

Följande remissinstanser har inte svarat: 
Stockholms läns museum 

SYVAB 

AB Stokab 

Trygghets- och delaktighetsberedningen 

Pensionärsrådet 
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Råd för funktionshinderfrågor 

Huddinge Hembygdsförening 

Huddinge villaägarkrets 

Följande remissinstanser har ingen erinran: 
Södertörns brandförsvarsförbund 

Skanova 

SRV Återvinning 

Stockholm Vatten och Avfall AB 

Södertörns Fjärrvärme AB 

Region Stockholm, trafikförvaltningen 

Vattenfall Eldistribution AB 

Inkomna yttranden från sakägare enligt fastighetsförteckning 
Sakägare 1  
Synpunkter avseende  

- brandskydd mellan byggnader inom fastigheten Bergskammen 46 

- fler våningar än vad gällande detaljplan medger 

- fastigheten får annan byggrätt än övriga fastigheter i området 

- fastighetsägarförteckningen är inte aktuell gällande Albacken 44 

Kommentar: 

Brandskydd tas upp vid bygglovet och kan hanteras antingen genom ett minsta 

avstånd mellan byggnader eller utformning enligt kraven i BBR beträffande 

brand.  

Situationen som uppstått för den aktuella fastigheten genom att bygglovet 

överklagades sent i byggprocessen har sin grund i att det givna lovet inte vann 

laga kraft. Plan- och bygglagen är nu ändrad och en likartad situation bör inte 

kunna uppstå igen. Kommunens bedömning av projektet utifrån platsens 

arkitektoniska och stadsmässiga förutsättningar är att byggrätten är lämplig att 

pröva i detaljplan. 

Inför granskning har plankartan justerats genom att bestämmelser har lagts till 

avseende högsta byggnadsarea för komplementbyggnad. Bestämmelse om 

markens höjdsättning har även lagts till samt att nockhöjd inom yta som avser 

befintlig altan har ändrats till byggnadshöjd.  

Fastighetsförteckningen har uppdaterats inför granskning. 
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Inkomna yttranden från övriga 
Övrig 1 
Synpunkter och frågor avseende 

- kriterier för att ändra detaljplan för enstaka fastigheter 

- bygglov, uppföljning av bygglov  

- gällande plans bestämmelser om att högst 1/5 av tomten för bebyggas. 

Skaftväg bör inte räknas in i byggbar yta samt otydligt beskrivet om hur 

stor yta som får bebyggas 

- höjden och volymen på byggnaden och altanen/muren 

- om vite har betalts 

- kommunens resurser och vem som bekostar planarbetet 

Kommentar: 

Kommunen har tagit fram riktlinjer för planbesked som anger när en ny 

detaljplan bör eller inte bör tas fram. Situationen som uppstått för den aktuella 

fastigheten genom att bygglovet överklagades sent i byggprocessen har sin grund 

i att det givna lovet inte vann laga kraft. Plan- och bygglagen är nu ändrad och 

en likartad situation bör inte kunna uppstå igen. 

Gällande plan från 1975 medger att högst 1/5 av fastigheten får bebyggas eller 

max 200 kvm. Syftet med den nya detaljplanen är att den befintliga bebyggelsen 

ska bli planenlig och planförslaget medger därför en huvudbyggnad om högst 165 

kvm. En bestämmelse om att högsta byggnadsarea för komplementbyggnad har 

lagts till inför granskning. Dessutom har en bestämmelse lagts till för att 

säkerställa att markens höjd inte ändras väsentligt. Skaftvägar räknas inte in i 

byggbar yta.  

Under planarbetet har volym och höjder studerats och bedömningen är att den 

befintliga byggnaden inte avviker i så stor utsträckning att det till exempel 

motiverar särskilda planbestämmelser för reglering av anpassning till 

kulturmiljön för fastigheten.  

Kommunen har lämnat in en ansökan om utdömande av vite till mark- och 

miljödomstolen. Fastighetsägaren till Bergskammen 46 bekostar arbetet med att 

ta fram den nya detaljplanen. 

 

 

 

 

 

Carolin Andersson 

Planarkitekt 

 



 GRANSKNINGSUTLÅTANDE 1 (5) 

 Datum Diarienummer 
 2020-10-21 KS 2018/2980 
 

HUDDINGE KOMMUN 
 
Kommunstyrelsens förvaltning Post 141 85 Huddinge Tfn 08-535 300 00 huddinge@huddinge.se 
 Besök Kommunalvägen 28  www.huddinge.se 
 

Granskningsutlåtande – Detaljplan för Bergskammen 46 inom 
Segeltorp, Huddinge kommun 
Sammanfattning 
Granskning genomfördes under tiden 14 september – 5 oktober 2020 genom att 
information om planförslaget sändes till berörda sakägare enligt 
fastighetsförteckningen och berörda remissinstanser för yttrande.  

Handlingarna har funnits tillgängliga på Servicecenter, kommunens hemsida  

Förändringar i plankartan 
• Plankartan uppdateras med tydligare pilar. 
• Plushöjd för markens höjdsättning tas bort. 

Granskningsutlåtandets innehåll 
Beskrivning av ärendet ............................................................................................ 1 

Hur har programsamrådet/samrådet/granskningen gått till? .................................... 1 

Inkomna yttranden från remissinstanser .................................................................. 2 

Inkomna yttranden från sakägare ............................................................................. 2 

Inkomna yttranden från övriga ................................................................................ 3 

 
Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning fick i mars 2019 i uppdrag av kommunstyrelsen att 
upprätta en detaljplan för Bergskammen 46.  

Planen syftar till att pröva en byggrätt som möjliggör de befintliga byggnader som 
står på fastigheten. 

Detaljplanen för Bergskammen 46 har tagits fram av en projektgrupp under 
ledning av plansektionen på kommunstyrelsens förvaltning. 

Samråd har skett under tiden 27 januari och 17 februari 2020.  Inkomna yttranden 
från remissinstanser, sakägare och berörda har sammanställts och besvarats i 
separat redogörelse som i skrivande stund finns tillgänglig på kommunens 
hemsida samt fortsättningsvis i kommunens arkiv. Personnamn har tagits bort för 
att möjliggöra publicering på kommunens hemsida. 

Hur har granskningen gått till? 
Granskning har skett under tiden 14 september – 5 oktober 2020. Underrättelse 
om granskning med planhandlingar har sänts till berörda sakägare, myndigheter, 
nämnder med flera. Handlingarna har funnits tillgängliga på Huddinge kommuns 
servicecenter och hemsida. 
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Inkomna remissvar och yttranden har sammanställts och sammanfattats i detta 
granskningsutlåtande men finns tillgängliga i sin helhet i kommunens planakt. 
Samtliga remissvar och yttranden bemöts i kommentarer nedan. 

Inkomna yttranden från remissinstanser 
Lantmäterimyndigheten 
Synpunkt om hur pilarna placerats i plankartan 

Kommentar: 
Plankartan uppdateras utifrån synpunkten 

Segeltorp villaägarförening 
Det framgår inte varför kommunstyrelsen ställer sig positiv till planändring i just 
detta fall. Alla fastighetsägare bör i så fall kunna få ändring av sin byggrätt. 
Fasaden mot Bergsvägen ger intryck av att bo i ett höghusområde, byggnaden 
borde minskas på höjden 
Kommentar: 
Situationen som uppstått för den aktuella fastigheten genom att bygglovet 
överklagades sent i byggprocessen har sin grund i att det givna lovet inte vann 
laga kraft. Plan- och bygglagen är nu ändrad och en likartad situation bör inte 
kunna uppstå igen. 

Under planarbetet har volym och höjder studerats och bedömningen är att den 
befintliga byggnaden inte avviker i så stor utsträckning att det kan anses olämpligt 
med hänsyn till syftet och markanvändningen.  

 

Följande remissinstanser har ingen erinran: 
• Region Stockholm, trafikförvaltningen 
• SRV återvinning 
• Södertörns Fjärrvärme AB 
• Länsstyrelsen 
• Telia company 

 

Inkomna yttranden från sakägare enligt fastighetsförteckning 
Sakägare 1 
Tycker att det är odemokratiskt att ändra detaljplanen så att byggnaden blir 
planenlig när det tidigare bygglovet har upphävts. 

Tycker inte att byggnaden passar in i området, att den är för hög samt att 
olägenhet med insyn uppstått på den egna fastigheten.  

Kommentar: 
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Plan och bygglagen reglerar hur planprocessen ska gå till för att låta 
remissinstanser, sakägare och boende lämna synpunkter på förslag till ny 
detaljplan.  

Under planarbetet har volym och höjder studerats och bedömningen är att den 
befintliga byggnaden inte avviker i så stor utsträckning att det kan anses olämpligt 
med hänsyn till syftet och markanvändningen.  

I ett villaområde med tomter om ca 1000 kvadratmeter kan insyn uppstå mellan 
fastigheterna.   

 
Sakägare 2 
Invänder mot planförslaget och instämmer med yttrande från sakägare 1  
Kommentar: 
Se kommentar sakägare 1. 
 
Sakägare 3 
Invänder mot planförslaget och instämmer med yttrande från sakägare 1 
Kommentar: 
Se kommentar sakägare 1. 
 
Sakägare 4 
Invänder mot planförslaget och instämmer med yttrande från sakägare 1 
Kommentar: 
Se kommentar sakägare 1. 
 
Sakägare 5 
Invänder mot planförslaget och instämmer med yttrande från sakägare 1 
Kommentar: 
Se kommentar sakägare 1. 
 
 
Inkomna yttranden från övriga 
Närboende 1 
Vill anses som sakägare då deras hus ligger snett emot Bergskammen 46 och vyn 
är rakt emot byggnaden. Upplever byggnaden som skrymmande och inte passar in 
i den homogena miljön i övrigt. 

Tycker att det är orättvist att fastigheten får större byggrätt än andra i området. 

Tycker inte att det är rätt att göra en planändring för att göra byggnaden på 
Bergskammen 46 planenlig. 
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Tycker att planbeskrivningen för cirkelargument i fråga om anpassning till 
kulturmiljön 

Tycker att planen brister i förhållande till PBL 2 kap 6§ punkt 1 

Saknar redogörelse för byggnadens påverkan på omgivande byggnader. 

Upplever störande ljud från Bergskammen 46 i form av samtal och signaturljud 
från dator. 

Upplever att solljuset minskat i omfattning på den egna fastigheten till följd av att 
byggnaden på Bergskammen 46 uppfördes. 

Kommentar: 
Kommunen beställer en sakägarförteckning av lantmäteriet som tar fram den 
utifrån vedertagen praxis, sedan görs en bedömning om skäl finns att ta med 
ytterligare personer som sakägare. I det här fallet har vi inte bedömt att läget för er 
fastighet gör att ni ska ingå som sakägare. Den som lämnat synpunkter under 
samråd eller senast granskning och inte anser sig ha fått sin synpunkter 
tillgodosedda kan överklaga beslutet om att anta detaljplanen.  

Plan och bygglagen reglerar hur planprocessen ska gå till för att låta 
remissinstanser, sakägare och boende lämna synpunkter på förslag till ny 
detaljplan.  

I planbeskrivningen redogörs för vad olika underlag säger och sedan vilket 
avvägande kommunen gör gällande detta. Under planarbetet har volym och höjder 
studerats och bedömningen är att den befintliga byggnaden inte avviker i så stor 
utsträckning att det kan anses olämpligt med hänsyn till syftet och 
markanvändningen.  

I ett villaområde med tomter som är ca 1000 kvadratmeter stora kan insyn och 
ljud mellan fastigheterna uppkomma.   

 

 
 
Information om granskningsutlåtande och datum för beslut i kommunfullmäktige 
samt senare eventuell besvärshänvisning skickas till dem som under samråd eller 
granskning ej fått sina synpunkter tillgodosedda. En förteckning över dessa finns i 
kommunens akt. 
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Carolin Andersson 

Planarkitekt 
 



PROTOKOLLSUTDRAGKOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf

Kommunstyrelsen 2 december 2020 § 22

Diarienummer KS-2020/184.914

Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2021 i Huddinge 
kommun

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Partistöd till de politiska partier som är representerade i fullmäktige ska under år 
2021 ges dels som ett grundstöd om 166 516 kronor per parti och dels med ett belopp 
om 67 750 kronor per mandat i kommunfullmäktige.

2. För mottagaren av partistödet gäller de regler för kommunalt partistöd i Huddinge 
kommun, om vilka kommunfullmäktige beslöt den 17 december 2018, § 17.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige fastställde den 17 december 2018 § 17 regler för kommunalt 
partistöd i Huddinge kommun för perioden 2019 – 2022. I beslutet framgår att 
partistödet till de politiska partier som är representerade i fullmäktige utgår dels som 
ett årligt grundstöd per parti, dels som ett årligt mandatstöd per mandat i 
kommunfullmäktige med 2019 som basår.
 
För varje år därefter ska grundstödet och mandatstödet justeras så att de följer den 
procentuella ändringen av inkomstbasbeloppet från basåret fram till det aktuella året. 
För år 2021 innebär detta en ökning mot 2019 års belopp med 5,9 procent.
 
Mot bakgrund av detta föreslås partistödet för 2021 vara ett grundstöd om 166 516 
kronor per parti och ett mandatstöd om 67 750 kronor per mandat.

Överläggning
I ärendet yttrar sig Mats Arkhem (SD), som yrkar att kommunstyrelsen ska bifalla 
Sverigedemokraternas förslag till beslut i ärendet, se bilaga 22.1 till detta protokoll.
 
Härefter förklaras överläggningen avslutad.

Propositioner
Ordförande ställer propositioner mot varandra, om bifall till kommittén för arvodes- 
och partistödsfrågors förslag mot bifall till Mats Arkhems (SD) yrkande. Ordförande 
finner härvid att kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommittén för arvodes- och 
partistödsfrågors förslag.

Reservationer
Mats Arkhem (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag, se bilaga 
22.1 till detta protokoll.
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Förslag till beslut 
 

22. Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2021 i Huddinge kommun 
Kommunfullmäktige beslutar regelbundet att lägga effektiviseringskrav och sparbeting på 
flera av kommunens verksamheter. Många av kommunens medborgare har en uppfattning 
av att det saknas pengar till den välfärd som förväntas. 

Sverigedemokraterna anser att politiken behöver agera som gott föredöme, för 
förvaltningarnas tjänstemän såväl som för kommunens skattebetalare, att ständiga 
kostnadsökningar inte är möjliga i en ekonomiskt ansträngd situation. 

Huddinge har en av länets högsta skattesatser. Detta utan att ha påtagligt bättre 
samhällsservice. 

Sverigedemokraterna i Huddinge kan inte se att detta faktum harmoniserar med den 
gemensamt antagna visionen om att Huddinge ska vara en av de tre mest populära 
kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. 

Alla partier i Huddinge kommunfullmäktige erhåller två sorters skattefinansierade stöd, 
grundstödet och mandatstödet. Grundstödet är en fast summa som delas ut till samtliga 
partier i fullmäktige, och mandatstödet fördelas ut baserat på antal mandat ett parti får i 
fullmäktige.  

Vi föreslår en minskning av dessa stöd med 25 procent vilket motsvarar en 
kostnadsminskning på 1 449 477,5 kronor. 

Med anledning av ovanstående föreslår vi: 

att Partistöd till de politiska partier som är representerade i fullmäktige ska under år 2021 
ges dels som ett grundstöd om 124 887 kronor per parti och dels med ett belopp om 50 812 
kronor per mandat i kommunfullmäktige. 

att För mottagaren av partistödet gäller de regler för kommunalt partistöd i Huddinge 
kommun, om vilka kommunfullmäktige beslöt den 17 december 2018, 

 

 

Mats Arkhem 
Sverigedemokraterna 

Förslag till beslut 
2020-12-02 
Kommunstyrelse 
Ärende 22 
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 Sammanträdesdatum Paragraf  
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor 20 november 2020 § 2   
    
Diarienummer KS-2020/184.914    
 

 
 

Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2021 i Huddinge 
kommun  
 
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågors beslut 
Kommittén föreslår att fullmäktige beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 

Förslag till beslut 

Kommittén för arvodes- och partistödsfrågors förslag till kommunfullmäktige 

1. Partistöd till de politiska partier som är representerade i fullmäktige ska under år 
2021 ges dels som ett grundstöd om 166 516 kronor per parti och dels med ett belopp 
om 67 750 kronor per mandat i kommunfullmäktige. 

2. För mottagaren av partistödet gäller de regler för kommunalt partistöd i Huddinge 
kommun, om vilka kommunfullmäktige beslöt den 17 december 2018, § 17. 

 
                 Sammanfattning 

Kommunfullmäktige fastställde den 17 december 2018 § 17 regler för kommunalt 
partistöd i Huddinge kommun för perioden 2019 – 2022. I beslutet framgår att 
partistödet till de politiska partier som är representerade i fullmäktige utgår dels som 
ett årligt grundstöd per parti, dels som ett årligt mandatstöd per mandat i 
kommunfullmäktige med 2019 som basår. 
 
För varje år därefter ska grundstödet och mandatstödet justeras så att de följer den 
procentuella ändringen av inkomstbasbeloppet från basåret fram till det aktuella året. 
För år 2021 innebär detta en ökning mot 2019 års belopp med 5,9 procent. 
Mot bakgrund av detta föreslås partistödet för 2021 vara ett grundstöd om 166 516 
kronor per parti och ett mandatstöd om 67 750 kronor per mandat. 
 
Överläggning 
I ärendet yttrar sig Erik Ottoson (M) och Mats Arkhem (SD). 
 
Mats Arkhem (SD) yrkar att kommittén beslutar i enlighet med 
Sverigedemokraternas förslag, se bilaga till detta protokoll. 
 
Härefter förklaras överläggningen avslutad. 
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 Sammanträdesdatum Paragraf  
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor 20 november 2020 § 2   
    
Diarienummer KS-2020/184.914    
 

 
Propositioner 
Ordförande ställer propositioner mot varandra, om bifall till förvaltningens förslag 
mot bifall till Mats Arkhems (SD) yrkande. Ordförande finner härvid att kommittén 
beslutar att bifalla förvaltningens förslag. 
 
 

  
 



 

 
Förslag till beslut 
 

2. Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2021 i 
Huddinge kommun 
Kommunfullmäktige beslutar regelbundet att lägga effektiviseringskrav och sparbeting på 
flera av kommunens verksamheter. Många av kommunens medborgare har en uppfattning 
av att det saknas pengar till den välfärd som förväntas.  

Sverigedemokraterna anser att politiken behöver agera som gott föredöme, för 
förvaltningarnas tjänstemän såväl som för kommunens skattebetalare, att ständiga 
kostnadsökningar inte är möjliga i en ekonomiskt ansträngd situation.  

Huddinge har en av länets högsta skattesatser. Detta utan att ha påtagligt bättre 
samhällsservice. 

Sverigedemokraterna i Huddinge kan inte se att detta faktum harmoniserar med den 
gemensamt antagna visionen om att Huddinge ska vara en av de tre mest populära 
kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i.  

Alla partier i Huddinge kommunfullmäktige erhåller två sorters skattefinansierade stöd, 
grundstödet och mandatstödet. Grundstödet är en fast summa som delas ut till samtliga 
partier i fullmäktige, och mandatstödet fördelas ut baserat på antal mandat ett parti får i 
fullmäktige.  

Vi föreslår en minskning av dessa stöd med 25 procent vilket totalt motsvarar en 
kostnadsminskning på 1 449 477,5 kronor. 

Med anledning av ovanstående föreslår vi att: 

Partistöd till de politiska partier som är representerade i fullmäktige ska under år 2021 ges 
dels som ett grundstöd om 124 887 kronor per parti och dels med ett belopp om 50 812 
kronor per mandat i kommunfullmäktige. 

Mottagaren av partistödet gäller de regler för kommunalt partistöd i Huddinge kommun, om 
vilka kommunfullmäktige beslöt den 17 december 2018, 

 

 

Mats Arkhem 
Sverigedemokraterna 

Förslag till beslut 
2020-11-20 
Kommittén för arvodes- och 
partistödsfrågor 
Ärende 2 
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Datum Diarienummer
2020-10-28 KS-2020/184.914

HUDDINGE KOMMUN

Postadress Besök huddinge@huddinge.se
Huddinge kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 Huddinge

Kommunalvägen 28 Tfn vxl 08-535 300 00 www.huddinge.se

Handläggare
Sofie Wadström
08-53530395
Sofie.Wadstrom@huddinge.se

Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor 

Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2021 i Huddinge 
kommun

Förslag till beslut
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågors förslag till kommunfullmäktige

1. Partistöd till de politiska partier som är representerade i fullmäktige ska under 
år 2021 ges dels som ett grundstöd om 166 516 kronor per parti och dels med ett 
belopp om 67 750 kronor per mandat i kommunfullmäktige.

2. För mottagaren av partistödet gäller de regler för kommunalt partistöd i 
Huddinge kommun, om vilka kommunfullmäktige beslöt den 17 december 2018, 
§ 17.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige fastställde den 17 december 2018 § 17 regler för kommunalt 
partistöd i Huddinge kommun för perioden 2019 – 2022. I beslutet framgår att 
partistödet till de politiska partier som är representerade i fullmäktige utgår dels 
som ett årligt grundstöd per parti, dels som ett årligt mandatstöd per mandat i 
kommunfullmäktige med 2019 som basår. 
För varje år därefter ska grundstödet och mandatstödet justeras så att de följer den 
procentuella ändringen av inkomstbasbeloppet från basåret fram till det aktuella 
året. För år 2021 innebär detta en ökning mot 2019 års belopp med 5,9 procent. 
Mot bakgrund av detta föreslås partistödet för 2021 vara ett grundstöd om 
166 516 kronor per parti och ett mandatstöd om 67 750 kronor per mandat.

Beskrivning av ärendet

Regler för partistöd
Regler för kommunalt partistöd finns i 4 kap. 29 – 32 §§ kommunallagen. Lokalt 
partistöd ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin. Varje 
kommun bestämmer om partistöd ska utbetalas och hur stort det ska vara. Lokalt 
partistöd får bara bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd. 
Kommunfullmäktige fastställde den 17 december 2018 § 17 regler för kommunalt 
partistöd i Huddinge kommun för perioden 2019 – 2022. Av dessa framgår bland 
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2020-10-28 KS-2020/184.914

annat att de partier som får stöd ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål 
och att redovisningen ska ske per kalenderår och vara inlämnad till kommunen 
senast den 30 juni året efter det att stödet lämnats. 
I beslutet framgår också att partistödet till de politiska partier som är 
representerade i fullmäktige utgår (med 2019 som basår) dels som ett årligt 
grundstöd om 157 238 kronor per parti, dels som ett årligt mandatstöd om 63 975 
kronor per mandat i kommunfullmäktige.
Enligt ovan nämnda beslut i kommunfullmäktige ska grundstödet och 
mandatstödet varje år justeras så att de följer den procentuella ändringen av 
inkomstbasbeloppet från basåret 2019 fram till det aktuella året. Fullmäktige ska 
fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet. 

Utbetalning av partistöd 2021
Inkomstbasbeloppet beräknas av Pensionsmyndigheten och fastställs av 
regeringen. För år 2021 föreslår Pensionsmyndigheten att fastställa 
inkomstbasbeloppet till 68 200 kronor, vilket motsvarar en ökning med 5,9 
procent jämfört med 2019 års inkomstbasbelopp. 

Grundstödet och mandatstödet för år 2021 blir efter uppräkning med ovan angiven 
procentsats 166 516 kronor respektive 67 750 kronor.

Förvaltningens synpunkter
Samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige har inom föreskriven 
tid inkommit med en redovisning av mottaget partistöd för år 2019. Någon 
förändring av partiernas representation i kommunfullmäktige har inte skett under 
2020. 
Mot denna bakgrund föreslås att det partistöd om vilket kommunfullmäktige 
beslöt den 17 december 2018 även ska utgå för år 2021. Partistödet ska dock 
enligt fullmäktiges beslut räknas upp med den procentuella förändringen som 
skett av inkomstbasbeloppet. 

Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Det föreslagna partistödet innebär totalt en ökad kostnad om 119 019 kronor i 
förhållande till 2020. Stödet belastar kommunstyrelsens budget för 2021 avseende 
HKF 9020, det vill säga utbetalning av kommunalt partistöd 2021. 
Förslaget till beslut saknar juridiska konsekvenser. 
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Camilla Broo
Kommundirektör

Patrik Forshage
Biträdande kommundirektör

Beslutet ska skickas till
Samtliga partier i kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum Paragraf

Kommunstyrelsen 2 december 2020 § 23

Diarienummer KS-2020/2088.112

Upphävande av regler för Huddinge kommuns miljöpris – 
Hemställan från klimat- och stadsmiljönämnden 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Regler för Huddinge kommuns miljöpris – HKF 9222 – upphör att gälla och tas bort 
från Huddinge kommuns författningssamling.

Sammanfattning
Klimat- och stadsmiljönämnden har hemställt till kommunfullmäktige att regler för 
Huddinge kommuns miljöpris – HKF 9222 – ska upphöra att gälla och tas bort från 
Huddinge kommuns författningssamling.
 
I och med att ansvaret för miljöpriset sedan den 1 januari 2019 flyttats över till 
klimat- och stadsmiljönämnden, som antagit nya regler för Huddinge kommuns 
miljöpris, instämmer kommunstyrelsens förvaltning att Regler för Huddinge 
kommuns miljöpris – HKF 9222 – ska upphöra att gälla och tas bort från Huddinge 
kommuns författningssamling. 

Propositioner
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med arbetsutskottets 
förslag, och finner härvid att så är fallet. 
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