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SAMHÄLLSUTVECKLINGSKONTORET
Maria Kling

Ny detaljplan för fastigheterna Såsta 3:5 och 3:7, Såsta
START-PM
Bakgrund och förutsättningar
Ägaren till fastigheten Såsta 3:5, Höstsol fastigheter AB (Såstaholms hotell- och
konferensanläggning), inkom med en begäran om planbesked avseende tillbyggnad och
utbyggnad av anläggningen 2015-05-08. Begäran om planbesked omfattade en utökning om
cirka 4000-4500 m2 BTA samt möjlighet till utökning av fastigheten mot norr, öster och
sydväst, inom del av Såsta 3:1. Sedan år 2015 har förutsättningarna förändrats och
fastighetsägaren har lämnat besked om att endast fastigheten Såsta 3:5 är aktuell att utveckla
varför ett eventuellt köp av en del av Såsta 3:1 inte längre är aktuellt. Fastigheten Såsta 3:7 tas
med i detaljplaneområdet eftersom den är omringad av fastigheten Såsta 3:5 och täcks av
samma gällande detaljplan, som i sin helhet släcks ut efter antagandet av ny detaljplan.

Området
Planområdet ligger i nordvästra delen av Täby kommun, strax söder om Vallentunasjön. Det
består av två fastigheter, Såsta 3:5 och Såsta 3:7. Planområdets yta är totalt 6 188 kvm (Såsta
3:5 – 5 352 kvm och Såsta 3:7 – 836 kvm). Såstaholm fungerar idag som hotell- och
konferensanläggning. Huvudbyggnaden inom fastigheten är en herrgårdsbyggnad uppförd
1903. Intill huvudbyggnaden finns ett antal nyare byggnader som uppförts under olika
perioder mellan 1980- och 1990-talet. Inom fastigheten finns även parkeringsytor, mindre
vägar och naturområden. Inom fastigheten Såsta 3:7 finns ett bostadshus som fungerar som
privatbostad.
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Lägesbild och planområdes avgränsning. I planområdet ingår fastigheterna Såsta 3:5 och Såsta 3:7.

Tidigare beslut


Kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad och miljö (USM) beslutade om positivt
planbesked 2015-12-07. Arbetet bedömdes kunna påbörjas under år 2019.

Gällande planer



”Det nya Täby – Översiktsplan 2010-30” anger området som ”huvudsakligen
arbetsplatser”.
Planområdet omfattas av detaljplan D064” Detaljplan för fastigheterna Såsta 3:5, 3:7
och del av 3:1”, fastställd 1992-03-17. Detaljplanen medger att området får användas
för konferenslokaler, bostäder för anställda och andra byggnader tillhörande
konferensanläggningen får uppföras där så prövas lämpligt. Delar av området får även
användas för parkering och bostad. Del av området utgör även område för fornlämning.
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Planförslaget
Planerad tillbyggnad inom Såsta 3:5 föreslås i fastighetens nordvästra del och behöver
anpassas efter befintlig bebyggelse och landskapsbild. Fastighetsägaren har presenterat tre
alternativa idéer på tillbyggnad, samtliga inom samma del av fastigheten. Förslagen kommer
att utredas under planarbetet och en kulturmiljöinventering och- analys kommer att tas fram
för att ta ställning till ett slutligt förslag. I alla alternativ planeras de nya byggnadsdelarna
innehålla bland annat hotellrum, spaanläggning samt andra lokaler som kommer att utgöra en
del av konferens och hotellverksamheten. Under planarbetet kommer bland annat
kulturmiljöfrågor, landskapsbild, dagvattenhantering samt geotekniska förhållanden att
behöva utredas.

Utvecklingsskiss – alternativ 1

Utvecklingsskiss – alternativ 2
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Utvecklingsskiss – alternativ 3

Planförfarande
Planen upprättas med utökat förfarande och enligt PBL 2010:900 i dess lydelse efter januari
2015.

Behovsbedömning miljö
En behovsbedömning för planområdet upprättades i samband med planbeskedet 2015. Planen
bedöms inte medföra risk för betydande miljöpåverkan. Planen berör riksintresse för
kulturmiljö och friluftsliv. En särskild miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning
bedöms inte behöva upprättas.

Utredningar
Under planarbetet kommer kulturmiljöfrågor, landskapsbilden, dagvattenhantering och
geotekniska förhållanden att behöva utredas. Frågan om fornlämningar kan bli aktuell om
eventuell byggrätt kommer prövas i ett annat läge av fastigheten. En särskild miljöbedömning
bedöms inte behöva upprättas.

Tidplan
Planarbetet inleds i samband med Stadsbyggnadsnämndens godkännande av detta Start-PM
under första kvartalet 2019 i en dialog med fastighetsägaren. När olika behov och önskemål
har kartlagts kan ett förslag till detaljplan utarbetas och plansamråd beräknas kunna hållas
under kvartal 4 år 2019. Planen beräknas kunna tas upp för antagande i kommunfullmäktige
under kvartal 4 år 2020.
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Ekonomiska aspekter
Fastighetsägaren står för samtliga kostnader i samband med upprättandet och genomförandet
av detaljplanen. Detaljplanen föranleder inga kommunala investeringar.
Preliminära kostnader under planprocessen
En preliminär bedömning av tidsåtgång för projektet är cirka 800 timmar.

Avtal
Planavtal
Inför upprättandet av ny detaljplan har plankostnadsavtal tecknats mellan Täby kommun och
fastighetsägaren till Såsta 3:5, i vilket kostnader för upprättandet av en detaljplan regleras
enligt fastställd taxa.
Servitutsavtal
Fastigheten Såsta 3:7 har i dag genom servitut rättighet till angöring över fastigheten Såsta 3:5.
Den nya detaljplanen har detta som en förutsättning.
Arbetssätt och resurser
Planarbetet utförs som linjeuppdrag i samarbete med konsult från WSP. Interna resurser i
form av kulturmiljöstrateg, miljöplanerare och bygglovhandläggare kommer bli aktuellt i
mindre omfattning.

Plankategori
Planen räknas som en kategori 4 plan vilket innebär att det är en mer komplicerad detaljplan.

Samhällsutvecklingskontorets bedömning
Samhällsutvecklingskontoret ställer sig positivt till att pröva föreslagen förändring genom
upprättande av en ny detaljplan för fastigheterna Såsta 3:5 och Såsta 3:7. Planläggning befäster
pågående hotell- och konferensverksamhet samt möjliggör utveckling och modernisering av
anläggningen. Upprättande av detaljplanen sker med utökat förfarande då planområdet ligger
inom område med en värdefull kulturmiljö samt rör två typer av riksintressen. Planen bedöms
dock inte medföra betydande miljöpåverkan.

Frågor som ska utredas i det fortsatta arbetet:



Kulturmiljö och landskapsbild samt påverkan på riksintresset
Dagvattenhantering och geotekniska förhållanden

