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Planbesked för detaljplan för Tumba 7:154, Kajkanten  
(sbf/2019:207) 
 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om positivt planbesked för Tumba 
7:154, Kajkanten.  
 
Sammanfattning 
Fastigheten är belägen vid Tullingesjöns sydvästra strand. För området 
gäller två detaljplaner som anger hamnområde och vattenområde som får 
överbyggas. Dels Hamra 4:1 (27–1) som fastställdes 1958-05-08 och dels 
Hamra 4:1 (27–2) som fastställdes 1973-08-03. Genomförandetiden för 
båda detaljplanerna har gått ut. 
 
På fastigheten finns en byggnad som idag används som café och det finns en 
lokal för försäljning av bland annat begagnade möbler. 
 
Kommunens beslut om planbesked svarar på om det är möjligt att planlägga 
ett område. Hur området bör planläggas avgörs under planprocessen. 
Förvaltningen anser att positivt planbesked kan meddelas för platsen men att 
innan nämnden beslutar om planuppdrag måste förslaget bearbetas enligt 
nedanstående synpunkter samt att till förslaget redovisas en ekonomisk  
kalkyl.  
 
Ärendet 
En ansökan om planbesked för Tumba 7:154, Kajkanten inkom till sam-
hällsbyggnadsförvaltningen den 16 augusti 2017. Ansökan inleddes med att 
avse planläggning för att möjliggöra uppförande av tre stycken flerfamiljs-
hus med sammanlagt ca 60 lägenheter och en restaurang i markplan, samt 
tillhörande bryggor för båtar.  
 
Efter att tjänsteskrivelsen komminicerades med sökande reviderades 
ansökan. Den 29 juni 2018 inkom sökande med en omarbetad ansökan som 
omfattar även del av kommunens fastighet Tullinge 19:575 samt De Lavals 
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fastighet Tumba 7:126. Det bearbetade förslaget innehåller totalt 232 
bostäder, ett äldreboende samt ett LSS-boende samt flera bryggor för båtar. 
Denna ansökan återtogs efter dialog med förvaltningen. Den 22 juli 2019 
lämnades en ny ansökan in (denna ansökan) för att ge möjlighet till ett 
sjönära boende i blandad upplåtelseformer kombinerat med LSS-boende, 
förskola och verksamhetslokaler. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-02, utgör 
underlag för beslutet. 
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Planbesked för detaljplan för Tumba 7:154, Kajkanten 
 
Förslag till beslut 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om positivt planbesked för Tumba 7:154, 
Kajkanten.  
 

 
Orienteringskarta 
 
 
Sammanfattning 
En ansökan om planbesked för Tumba 7:154, Kajkanten inkom till Samhälls-
byggnadsförvaltningen den 16 augusti 2017. Ansökan inleddes med att avse 
planläggning för att möjliggöra uppförande av tre stycken flerfamiljshus med 
sammanlagt ca 60 lägenheter och en restaurang i markplan, samt tillhörande 
bryggor för båtar. (Se bild nedan.) Efter att tjänsteskrivelsen komminicerades 
med sökande reviderades ansökan. Den 29 juni 2018 inkom sökande med en 
omarbetad ansökan som omfattar även del av kommunens fastighet Tullinge 
19:575 samt De Lavals fastighet Tumba 7:126. Det bearbetade förslaget 
innehåller totalt 232 bostäder, ett äldreboende samt ett LSS-boende samt flera 
bryggor för båtar. Denna ansökan återtogs efter dialog med förvaltningen. Den 
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22 juli 2019 lämnades en ny ansökan in (denna ansökan) för att ge möjlighet 
till ett sjönära boende i blandad upplåtelseformer kombinerat med LSS-
boende, förskola och verksamhetslokaler. 
 

 
Förslag till ny bebyggelse enligt ansökan före och efter revidering  
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Ärendet 
Fastigheten är belägen vid Tullingesjöns sydvästra strand. 
 
För området gäller två detaljplaner som anger hamnområde och vattenområde 
som får överbyggas. Dels Hamra 4:1 (27–1) som fastställdes 1958-05-08 och 
dels Hamra 4:1 (27–2) som fastställdes 1973-08-03. Genomförandetiden för 
båda detaljplanerna har gått ut. 
 
På fastigheten finns en byggnad som idag används som café och det finns en 
lokal för försäljning av bland annat begagnade möbler. 
 
Ställningstagande 
Kommunens beslut om planbesked svarar på om det är möjligt att planlägga ett 
område. Hur området bör planläggas avgörs under planprocessen. Förvalt-
ningen anser att positivt planbesked kan meddelas för platsen men att innan 
nämnden beslutar om planuppdrag måste förslaget bearbetas enligt nedanstå-
ende synpunkter samt att till förslaget redovisas en ekonomisk kalkyl.  
 
Planförutsättningar 
Generella synpunkter: 
Området är utpekat som förändringsområde i översiktsplanen ÖP och på sikt är 
det positivt med en utveckling. Enligt ÖP ska det vara gles stadsbygd på denna 
plats. Ett bebyggelseförslag kan rätt utformat, bidra till inriktningen att 
komplettera industrimiljön i Hamringe med bostäder. Den svåra anslutningen 
till Huddingevägen och Åvägen behöver hanteras i ett sammanhang som också 
håller öppet för en korridor för kollektivtrafik genom området.  
 
Synpunkter på förslaget: 
Inre vattenskyddsområde 
Den förslagna bebyggelsen ligger inom Tullinges inre vattenskyddsområdet 
vilket till exempel kräver avancerade lösningar för att tillse att 
brandsläckningsvatten o.s.v. inte hamnar i grundvattnet och Tullingesjön. 
Området ligger inom översvämningsriskområde för Mälaren och inom de av 
SGU utpekade aktsamhetsområdena inom kommunen. Enligt Länsstyrelsens 
rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå för ny bebyggelse vid 
Mälaren med hänsyn till risken för översvämning så gäller för ny 
sammanhållen bebyggelse att denna behöver placeras 2,7 meter ovan 
medelvattennivå (RH2000). Det innebär att föreslagen bebyggelse bör 
anpassas till dessa rekommendationer. Som upplysning kan nämnas att vissa 
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försäkringsbolag har slutat försäkra byggnader i sådana här lägen. Framöver 
kan det bli så att kommunen blir ersättningsskyldig om vi släpper fram 
bostäder på dessa platser. När det gäller kommunal infrastruktur så ligger 
fastigheten Tumba 7:154 inom verksamhetsområde för allmän vatten- och 
avloppsanläggning, grannfastigheten Tullinge 19:575 ligger delvis inom 
samma verksamhetsområde, den fastigheten genomkorsas av kommunens 
huvudspillvattenledning som hanterar stora delar av Tullinges 
spillvattenavrinning och även hela Skyttbrinks spillvatten.  
 
Trafiksäkerhet och angöring 
En trafiksäker angöring till bostäderna saknas då gångbana upp till väg 226 är 
för smal och i dåligt skick. Att anlägga en gång- och cykelväg av god standard 
på platsen försvåras av att vägbanken är svag på sjösidan och att den andra si-
dan består av en brant sluttning. Korsningen Huddingevägen Hamringevägen 
kommer också behöva ses över eftersom denna brister i trafiksäkerhet redan 
nu. En utredning som omfattar rådande geotekniska förutsättningar, kostnad 
och alternativa trafiklösningar är nödvändig innan beslut kan fattas om erfor-
derliga åtgärder kan genomföras. 
 
Utnyttja det vattennära läget  
Området behöver ses ur ett helhetsperspektiv så att det inte utvecklas som en 
baksida mot övrig närmiljö än vattnet. Det är viktigt att säkerställa en stärkt 
och sammanhållen tillgång till vattnet och stranden för alla Botkyrkabor. Delar 
av den föreslagna bebyggelsen är förlagd på nerlagd deponi (slagg). Gjuteri-
tippen kan vara förorenad och det är därför tveksamt att röra i denna. En even-
tuell framtida byggnation kräver att marken saneras. 
 
Kulturmiljö Hamra gård/Alfa Lavals anläggning 
Denna miljö ingår i kulturmiljöprogrammet i kulturmiljön för Hamra gård och 
Alfa Lavals anläggning. Den nya bebyggelsen är tänkt att komma nära det f.d. 
Gjuteriet. Det är viktigt att ny bebyggelse förhåller sig till den äldre industri-
miljön på ett medvetet sätt och anpassar sig till både landskapsbilden och den 
bebyggda miljön. 
 
Förvaltningen vill att planarbetet inleds med en förstudie som tittar på platsen 
med sitt sammanhang för att studera möjligheterna och konsekvenser av plan-
läggningen i en större skala.  
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Ekonomi 
Fastigheten ägs av sökande av planbesked. Ramavtal och plankostnadsavtal 
ska undertecknas mellan kommunen och fastighetsägaren inför planarbetet.  
 
Utredningar 
Följande frågor bedöms vara viktiga att utreda under planarbetet:  

• Geoteknisk utredning 
• Kulturmiljö utredning 
• Luftkvalitet 
• Buller 
• Närheten till led för farligt gods 
• MKB, Miljökonsekvensbedömning 

 
Tidplan 
I detta skede kan endast en preliminär tidplan presenteras. Först när 
fastighetsägaren kan redovisa ett genomarbetat förslag kan förvaltningen göra 
en mer preciserad bedömning av när i tiden ett planarbete kan påbörjas. För 
närvarande prioriterar kommunen detaljplaneläggning på kommunal mark. 
 
Preliminär tidplan 
Inleda planläggning  4 kvartal/2024 
Samråd   3 kvartal/2025 
Granskning   1 kvartal/2026 
Antagande   3 kvartal/2026 
 
Sammanfattning 
Sammanfattningsvis är förvaltningens viktigaste synpunkter som behöver 
hanteras i plan- och genomförandeprocess: 
 

• Förslaget visar på en väsentligt högre exploateringsgrad än vad ÖP 
anger. 

• Fastigheten ligger inom översvämningsområde. 
• Hamringevägens anslutning till Huddingevägen är inte trafiksäker och 

tål inte ytterligare trafikrörelser i större omfattning. 
• Åvägen är avstängd för trafik och avsikten är inte att öppna denna.  
• Området utgör riskområde för ras och skred. 
• Buller och vibrationer från Huddingevägen och järnvägen kan påverka 

ny bebyggelse. 
• Området innehåller förorenad mark. 
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Förvaltningen föreslår ett positivt planbesked. Innan samhällsbyggnads-
nämnden beslutar om planuppdrag att inleda en planprocess ska ett bearbetat 
förslag redovisas enligt synpunkter i denna tjänsteskrivelse. Till förslaget ska 
även en genomarbetad kalkyl presenteras. 
 
Ett hållbart Botkyrka 
Botkyrka kommun har formulerat sex utmaningar som tillsammans 
representerar ett platsspecifikt förhållningssätt till hållbar utveckling i 
kommunen; 
 

• Botkyrkaborna har arbete 
• Botkyrkaborna känner sig hemma 
• Botkyrka har de bästa skolorna 
• Botkyrka bidrar inte till klimatförändringarna 
• Botkyrkaborna är friska och mår bra 
• Botkyrkaborna har förtroende för varandra och för demokratin 

 
I varje projekt ska vi sträva efter att uppnå dessa utmaningar. 
 

 
 
 

Arbete

Hemkänsla

Skola

Klimat

Hälsa

Förtroende
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Kommentar: 
Området ligger långt ifrån befintliga skolor vilket gör att antingen måste en ny 
skola/förskola byggas eller måste de kommer bor transporteras till befintliga 
skolor. Att bebygga platsen kan innebära en belastning på klimatet samtidigt 
som detta kan medverka till ökat förtroende genomökad trygghet. Luftkvalitet 
och buller gör att hälsan för de nya boende kan påverkas negativt. Miljö kan 
enbart delvis förbättras med utformning av förslaget. Hemkänslan kan 
påverkas positivt om området får en trivsamutformning. 
 
 
 
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
 
 
Carina Molin    Per-Anders Framgård 
Samhällsbyggnadschef   Utvecklingschef 
 
 
Expedieras till 
Planadministratör 
Sökande 
 
 
Bilagor: 
Ansökan om planbesked 
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