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 § XX KS/2021:119 

Södra Ekdalen - Godkännande av program till detaljplan och 
planuppdrag
Den nionde april 2018 beslutade Kommunstyrelsen, KS § 35, att uppdra Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta program till detaljplan för Södra Ekdalen. Södra 
Ekdalen är beläget i sydvästra Rönninge och omfattar cirka 18 hektar och innehar höga 
kultur- och naturvärden. Inom området finns ett 10-tal fastigheter bebyggda med 
permanentbostäder i form av enbostadshus. Planprogrammet framhåller riktlinjer och 
utgångspunkter inför kommande detaljplanearbete. Syftet med planprogrammet är att 
utreda förutsättningarna för förtätning och bevarande av värdefull natur- och kulturmiljö 
inom Södra Ekdalen. Syftet är också att utreda utbyggnad av det kommunala vatten- och 
avloppssystemet samt vägnätet. Totalt föreslås ett 40-tal friliggande småhus med 
fastighetsstorlek om 1 200 kvadratmeter och 800 kvadratmeter prövas under 
detaljplanearbetet. Parhus kan bli aktuellt inom en del av planområdet. 

Programmet var ute på samråd under mars och april 2019 och ett öppet hus hölls för berörda 
fastighetsägare. Kommunen har även haft ytterligare dialog med berörda fstighetsägare 
under vintern 2021. Inkomna synpunkter handlade bland annat om föreslagen nybyggnation, 
strandskydd, natur och trafiksäkerhet. Med hänsyn till höga naturvärden föreslås delar av 
planområdet undantas från exploatering. Under kommande detaljplanearbete behöver 
frågor som rör dagvatten, översvämning, kulturmiljö, markföroreningar och väg- och VA-
projektering utredas vidare. En gatukostnadsutredning behöver tas fram parallellt med 
detaljplanearbetet.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 28 april 2021 samt i ordförandens förslag till 
beslut daterat den 24 maj 2021.

Här finns övriga underlag. 

Förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut:

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna program och samrådsredogörelse till detaljplan
    för Södra Ekdalen.
2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt bygg- och miljönämnden att upprätta en 
   detaljplan för Södra Ekdalen med planprogrammet som grund.
3. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att 
    upprätta en gatukostnadsutredning för Södra Ekdalen.

https://drive.google.com/drive/folders/1etS5-Ekiw5DSp21-zKx5P9Z-j4zGKoUv?usp=sharing
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Ordförandes förslag till beslut:

1 Kommunstyrelsen beslutar godkänna program, samrådsredogörelse samt kommentarer till 
  inkomna brev efter samrådstiden, för Södra Ekdalen.

2. Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen att 
upprätta en detaljplan för Södra Ekdalen med planprogrammet som grund. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förstärkt med Bygg- och Miljönämndens presidium ska 
utgöra politisk styrgrupp för detaljplanearbetet. 

3. Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen att 
upprätta en gatukostnadsutredning för Södra Ekdalen.

______________________

Delges:
Bygg- och miljönämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Arkiv



LK   210524   

  

Kommentar   till   ordförandeförslag,   Södra   Ekdalen   
  

Arbetet   med   planprogrammet   började   2018.   I   april   2019   presenterades   programmet   på   ett   
“öppet   hus”   där   fastighetsägarna   gavs   möjlighet   att   “mingla”   med   MSB:s   tjänstemän.   De   
reaktioner   vi   politiker   fick   ta   del   av   efter   sammankomsten   var   bl   a   att   planprogrammet   innehöll   
riktlinjer   för   markanvändningen   i   stort   utan   att   fastighetsgränser   hade   angetts.   Det   skapade   
oro   då   fastighetsägarna   fick   gissa   sig   till   om   kommunen   ville   göra   naturmark   av   del   av   deras   
fastigheter   eller   om   andra   åtgärder   var   planerade.   En   del   fastighetsägare   befarade   också   att   
kommunen   ensidigt   skulle   fatta   beslut   om   markanvändning,   vilket   också   fick   många   att   tro   att   
kommunen   skulle   expropriera   mark.     
  

Planprogrammet   hade   något   år   tidigare   föregåtts   av   en   förstudie   där   planerade   byggrätter   
ritats   ut,   vilket   många   fastighetsägare   upplevt   som   en   tydlig   indikation   om   byggrätter   från   
kommunens   sida.   Denna   förstudie   togs   inte   upp   i   planprogrammet,   vilket   skapade   irritation.   
Efter   mötet   i   april   2019   har   två   naturinventeringar   levererats   som   tydligt   pekar   på   att   ett   antal   
hotade   arter   finns   i   området,   varför   inventeringarna   avstyrkt   bebyggelse   för   stora   delar   av   
området   norr   om   Uttringe   Gårds   väg.   Dessa   påpekanden   gick   stick   i   stäv   med   den   förstudie   
som   presenterats   tidigare.     
  

Sammantaget   skapades   en   förvirrad   situation   där   den   inriktning   kommunen   presenterat   i   
planprogrammet   gick   på   tvärs   med   många   fastighetsägares   uppfattningar.   För   att   råda   bot   på   
detta   avstånd   i   information   och   budskap   tog   KSAU   initiativ   till   en   djupare   analys   samt   en   
kompletterande   diskussionsrunda   med   respektive   fastighetsägare.   Enligt   min   uppfattning   har   
denna   runda,   som   genomfördes   i   slutet   av   2020   och   början   av   2021,   varit   mycket   värdefull.     
  

Det   är   viktigt   för   den   fortsatta   processen   att   slå   fast   att   kommunens   utgångspunkt   för   
detaljplanearbetet   är   att   om   kommunen   vill   föreslå   en   ändrad   markanvändning   av   privat   
egendom,   måste   detta   ske   på   basis   av   frivilliga   överenskommelser   och   avtal.   Salems   
kommun   respekterar   äganderätten.   
  

Min   uppfattning   är   också   att   i   kommande   planprogram   bör   handlingarna   innehålla   utritade   
fastighetsgränser.   Samrådsmötena   bör   vara   traditionella,   d   v   s   ett   möte   som   diskuterar   en   sak   
i   taget   på   sedvanligt   sätt.   (Pandemin   medför   undantag.)   
  

När   kommunstyrelsen   nu   ska   godkänna   samrådsredogörelsen   ska   det   vara   tydligt   att   
kommunstyrelsen   tagit   del   av   de   nyligen   inkomna   breven   samt   kommentarerna   till   dessa   som   
nu   finns   i   en   bilaga   utanför   samrådsredogörelsen.     
  

Jag   kan   konstatera   att   strandskyddsfrågan   skjuts   till   detaljplaneprocessen,   vilket   är   rimligt.   För   
min   del   vill   jag   också   betona   att   jag   inte   ser   det   motiverat   att   diskutera   en   strandpromenad   
mellan   Ekbacksvägen   södra   ände   och   kommunens   fastighet   vid   Uttringebryggan.     
  



Slutligen   föreslår   jag   att   planuppdraget   riktas   till   KSAU   då   detaljplaner   som   denna   och   Salems   
stadskärna   får   ses   som   strategiska   för   kommunen   med   stora   ekonomiska   intressen   och   
politiska   avvägningar.   Bygg-   och   Miljönämndens   presidium   bör   knytas   till   KSAU   då   de   
projekten   diskuteras.   Rapportering   till   kommunstyrelsen   ska   också   ske.     
  

Förslag   till   beslut   
  

1   
Kommunstyrelsen   beslutar   godkänna   program,   samrådsredogörelse   samt   kommentarer   till   
inkomna   brev   efter   samrådstiden,   för   Södra   Ekdalen.   
  

2   
Kommunstyrelsen   beslutar   uppdra   åt   Miljö-   och   Samhällsbyggnadsförvaltningen   att   upprätta   
en   detaljplan   för   Södra   Ekdalen   med   planprogrammet   som   grund.   Kommunstyrelsens   
arbetsutskott   förstärkt   med   Bygg-   och   Miljönämndens   presidium   ska   utgöra   politisk   styrgrupp   
för   detaljplanearbetet.     
  

3   
Kommunstyrelsen   beslutar   uppdra   åt   Miljö-   och   Samhällsbyggnadsförvaltningen   att   upprätta   
en   gatukostnadsutredning   för   Södra   Ekdalen.     
  
  
  
  
  
  
  

Lennart   Kalderén   


