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Tjänsteskrivelse 

Datum 
2019-11-26 

Dnr 
SHB19/114 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Beslut om samråd för detaljplan för del av 

BERGSHAMMAR 13:1 (Nya Svalsta etapp 2), 

Svalsta, Nyköpings kommun 

Läge: Norr om Norrlundsvägen (Nya Svalsta etapp 2) 

Sökanden: Kiladalenhus AB, Bergshammar Västergård, 611 95 Nyköping 

Sammanfattning 

Kiladalenhus AB inkom med en planbeskedsansökan 10 juli 2017. Syftet är att 

detaljplanelägga området för bostäder, Nya Svalsta etapp 2. Den 28 augusti 

2018 fattade bygg- och tekniknämnden beslut om att planarbetet får inledas. 

Efter beslutet har samrådshandlingar arbetats fram. 

Området är tidigare inte planlagt utan används idag som delvis upplagsyta 

men är även skogsmark. Planområdet angränsar i söder till detaljplan P08-12 

vilken ger möjlighet för att bygga bostäder, villor, samt bevarande av ett 

naturområde i den norra delen. Största delen av fastigheterna är nu bebyggda 

med villor i 1-1½ våning, ljusa och rödfärgade träfasader med sadeltak med 

röda takpannor. 

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för nya bostäder i form av 

villatomter. radhus och flerbostadshus i högst två våningar. Planens 

huvuddrag är att planlägga för ca 22 nya villatomter som är placerade runt en 

lokalgata och en allmän grönyta mitt i området. Planen medger även 20 

radhus och flerfamiljshus om 2 våningar, ca 10-12 lägenheter, i planens norra 

och östra delar. 

För villatomterna tillåts en total byggnadsarea 250 kvadratmeter. Komplement

byggnader tillåts vara högst 50 kvadratmeter. En högsta nockhöjd för 

huvudbyggnaden om 7,5 meter tillåts, vilket medger två våningar. 

För hela planområdet gäller att tak ska utformas som sadeltak med röda 

takpannor eller vegetationstak och får varieras mellan 23 - 38 grader. En 

enhetlig takutformning bidrar till att området kommer kännas som en naturlig 

fortsättning på angränsande villaområde. Husen ska utformas med träfasad 

och målas i dämpade jordnära kulörer. Färgsättningen ska vara jordnära, 

dämpad och traditionell i sin framtoning för att smälta in i omgivningen. Detta 
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