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UTSTALLNINGSUTLATANDE

Detaljplanfdr Ripv?igen
m fl., StrdmmadelomrideS4B,
Vdrmddkommun
Utst?illningav detaljplan ftir Ripviigen m fl., Strrimmadelomride S4B har skett frin 2014-05-20till
2014-06-13. Utstiillningen f<irl2tngdessedan till 2014-07-23. Orsaken till frjrliingningen var at\
informera om planens fdrslag till upphiivande av strandskyddetenligt 7 kap 15 g miljribalken.
Information om utstiillningen skickadesut enligt sandlista och utstdllningen kungjordes i Dagens
Nyheter och i Nacka Viirmdtj Posten2014-05-20samt 2014-06-23.Planf6rslagetoch alla bilagda
handlingarnafannsatt ta del av pAKommuntorgetoch pi kommunenshemsida.
Totalt har 19 yttranden inkommit under utstZillningstiden.Samtliga finns att tillgi i sin helhet pA
samhiillsbyggnadskontoret.
Alla som liimnat synpunkterhar bedrimtsvara berrirdasak2igare.
Detta utlAtande?ir uppdelat i tre delar. Del A 2ir en sammanfattningav vad som tagits i inkomna
1'ttranden.Del B redovisarinkomna yttrandenamed kontoretskommentarer.Del C redogtir fdr vilka
intressentersom inte f6tt sina synpunktertillgodosedda.
Bilaga I dr en karta som redovisarde fastighetersom inkommit med synpunkterunder utstiillningen.
Bilaga 2 ar en karta som redovisarde fastighetersom inkommit med synpunkterunder samridet.
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S*x*g:scaf*?€*ri*g
Totalt inkom 19 synpunkter under utstiillningstidenvar av 10 frin fastighetsiigareeller ensi<ilda
personer som bland annat hade synpunkter pi delning av fastigheter, planens avgriinsning,
bestiimmelsen om komplementboStadshus, omride fdr prickmark m.m. Viisteriings
samftillighetsfdrening har vidare synpunkter pA bebyggelse pi icke ianspriktagen mark och
Kroksj<insbiickensavrinning. Lantmiiteriet har synpunkter rcirandegrundkartan,anser att det finns
oklarheterking vattenomrAdenoch anser att genomfcirandebeskrivningen
brir korrigeraskring avtal
m.m. Trafikverket har synpunkter kring rikfviirden och <inskarfortydligande kring bulleritgiirder.
Bygg- och miljdkontoret cinskar frirZindringarkring bestiimmelsernafcir byggriitt ftir att erhilla
langsiktigt hillbara bestiimmelser inom planomr6det. Liinsstyrelsen, Trafikfrjrvaltningen,
Storstockholmsbrandfiirsvar,Vattenfall Eldistribution AB har inget att erinra.

3*':**g='*
g ;a*d k* nt* r*?* k*r:,:xr* xt* r* r
* e ytir* x** i e*ry:r::* *€*tlr: i *":
Nedanpresenterasde inkomnayttrandena.Alla yttrandenfinns att ta del av i sin helhetpi
samhiillsbyggnadskontoret.

1.

Lflnsstyrelsen
a) Liinsstyrelsenmeddelaratt de har inget att erinra mot planfdrslaget.
Kommentar:
a) Kontoret noteraryttrandet.

)

LantmiiterietoDivision Fastighetsbildning
a) Koordinateroch vissabefintliga rlittighetersaknasi grundkartan.Vidare anser
. Lantmaterietatt grundkartansaktualitetinte iir acceptabel.
b) Di det ?iroklart om vattnetutanftir Strcimma1:16tillhrir dennafastighetsi
anserLantmiiterietatt det Ziroklart om det iir mrijligt att upplita markensom
grrinomride ingiende i en gemensamhetsanliiggning,
bland annatmed
' avseendepi bitnadsfrigan.
c) Finner att det rSderoklarheterkring vattentillhcirighetenoch griinsernai
vattnet.Menar att det kan vara si att utlagt omr6defdr WVI och WE iir
belZtgnaiiven pi vatten som inte ingir i 1:1. Vill informeraom att det i
fastighetsbest?imningen
ftir Strcimma1:3svattenomridebeslutat1987framgln
att vattenomr6dethcirtill fastighetenmen att vattenomridetavgr?insas
enligt
reglernai I kap 5 $ jordabalken.Frir att bestiimmagriinsemamiste en
fastighetsbestiimning
griras.
d) Anser att uttrycket "intilliggande fastigheter"i planbestiimmelsen
WB b<ir
iindraseftersomdet Ziroklart hur en intilliggandefastighetdefinieras.
e) Lydelsenfrir prickmark brir iindrastill "byggnadfir inte uppfciras".86r l?iggas
ut ett l-omr6dei kvartersmarkfcir den luftledning som gir genomomr6detom
avsikteniir att dennaledning ska bestA.
0 I planfdrslagetlZiggsdel av Strrimma1:1 ut som kvartersmarkftir att
mdjliggrira vZiganslutning
ftir Strcimma1:103till Ripviigen.Lantm?iteriet
frireslaratt en fastighetsindelningsbestiimmelse
inftirs som lokaliserar
infartsv?igen.
g) Anser det oklart vad den linjetyp som betecknatsmed bestiimmelsegriins
visar.
Bestdmmelsegriinsen
brir tas bort.
h) Lantmiiterietdr av uppfattningenatt det inte iir mrijligt frir en
samfiillighetsforeningatt tecknaavtal om nigot som rcir foriindring av den
gemensamhetsanliiggning
som fiireningenfiirvaltar, utan att fiirst omprcivadet
giillandeanliiggningsbeslutet.
i) Lantmiiterietinformerarom att frjr ett positivt beslutskakunnatas i en
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anl2iggningsfrirriittning,
kr?ivsatt det si kalladeb6tnadsvillkoretr
anlZiggningslagen
iir uppfyllt. Det iir i nul?igetsvirt att beriiknaden
sammantagna
nyttan och bitnaden och dZirmedocksi bedrima
ftirutsiittningarnafcir ati bitnadsvillkoret kan uppfyllas.
j) De fastighetersom ska avstAmark till allmiin plats b<irredovisasiiven i text i
genomfdrandebeskrivningen.
k) Lantmiiteriethar inte tagit stiillning till innehillet i fastighetsfrirteckningen
men vill framftira att aktualiteteniir oacceotabel.
Kommentar:
'
a) Kontoret noterar synpunktenoch gor justeringar i kommandegrundkarta.
b) Markomrdde mellan Stromma 1:16s sddra grdns och stranden lciggsut som
kvartersmark, dd S*Amma I :16 har s.k. legal nyttjandercitt enligt jordabalken
1 kap 6 $ till omrddet. Detta innebrir att Strdmma I :16 har rdtt att nyttja
omrddet eftersomfastighetentidigare hode en strandkontakt som den genom
fi)r skj utning av str anden bI iv i t ski Id fr dn. Markinde lning en ktart ersmark
mdjliggdr att omrddet kan regleras in i Strdmma 1:16 genom lantmciterifdrrdttning.
c) Detaljplans syfte rir att mdjliggdra anvdndningenav vattenomrddeti det hcir
fallet smdbdtshamnoch tekniskanldggningi vatten.Detaljplanen tar inte
strillning till vattentillhdrigheteneller grrinsernai vattnet.Frdga om
vattentillhhrighetenkan bli aktuell vid bildandeav ledningsrcitteller annan
Iantmdt er ifdrr ciItni ng.
d) Kontoret cindrar i bestcimmelsen.
WB: Vattenomrddedcirgemensambrygga
fdr anlriggas.,4tgarden lv c)ver str andskyddsdispens.
e) Kontoret cindrarenligt Lantmciterietssynpunkter./l-omrdde: ledningenska
enligt uppgiftfrdn ledningshavaren marlcforldggasutanfor kvartersmark
f) Stromma1:103har idag en servitutsrrittatt ta vrig 6verStrbmma1:1. Syftet
med dtgarden dr att mdjliggora qtt marken kan regleras in i kvartersmark.
g) Kontoret noterar synpunktenoch gor justeringar i kommandegrundkarta.
l;) Andrat i genom/brandebeslvivning,
text struken.
Kontoret
tar
till
sig
informationen
gor fortydligande i
och
,
genomfAr andebeskr ivning en.
j) Kontoret cindrarenligt Lantmciterietssynpunher och tar fram en tabell som
visar fas tighetskonsekvenser.
k) Forteclcningenuppdaterastill antagandeskedet.

3.

Trafikfiirvaltningen
a) Trafikfcjrvaltningenhar inga synpunkterpi 2irendets
innehill
Kommentur:
d Kontoret noterar svnounkten.

4.

Storstockholmsbrandftirsvar
a) Storstockholmsbrandftirsvarhar inget att erinra mot planftirslaget.
Kommentar:
a) Kontoret noterar synpunhen.

5.

TeliaSonera Skanova
a) Informerar om att TeliaSoneraSkanovaAccessAB har bAdeluftburna och
markftirlagdaledningarinom planomridet. Skanovacinskarbehilla befintliga
teleanlZiggningar
i sina nuvarandel5gen.Vidar si fiirutsiitter Skanovaatt de

sid 3

vAnuoo KoMMUN
Samhiillsbyggnadskontoret
2Ot4-It-27

UtstiillningsutlStande
Detaljplan
for Ripviigen
m fl, Strdmma
delomrSde
S4B
SPN2014-12-16
Dnr:13SPN/0172

kostnadersom uppstir vid en eventuellflytt bekostasav de som initierar
flytten.
Kommentar
a) Kontoret noterar synpunkten.

6.

Trafikverket
a) Trafikverket fdrutsiitteratt kommunensiikerstZiller
att de av Riksdagen
beslutaderiktviirdenainnehills frir all tillkommandebebyggelseinom
planomridet. Plankartanbrir dZirftjrkompletterasmed planbestiimmelser
sorp
innebZiratt riktvlirdenafcir buller skaklarasftir alla tillkommandeboninssrum
inom planomridet.
b) Trafikverketvill iterigen pipeka att det iligger kommunenatt siikerstiillaatt
exploatrirengenomfbrskyddsAtg?irder,
eller sjZilvgenomfciraoch bekosta
skyddsitgiirder.Bulleritgiirder i form av fasaditg?irder(fcinsteroch
ventilation) eller skiirmarutanfcirviigomridet skautfdrasi sambandmed
byggandet.Om Trafikverket drabbasav kostnadertill fttljd av kommunens
planeringeller bristandeuppftiljning av planeringkommer Trafikverket att
civerviigaatt st?illaskadestindsansprikpi kommunen.
c) Plankartanmedgeratt bullerplank/vallaruppftirs pA si kallad prickmark.
Trafikverket vill dock uppmiirksammakommunenpi att inga sfldana
anordningarfir uppftirasinom viigomridet fcir vdg222
Kommentar:
a) Konotret noterar synpunhenoch redigerarplankartan.
U Kontoret noterar synpunktenoch har fortydligat i planbeskrivningen.
c) Kontoret noterar synpunktenochforscilvar att detta inte cirplanens syfte.
Priclcrnarkensomplanketfar uppforaspd ligger pd den egna
fasti ghetsdgar ens mark.

7.

Bygg- och miljiikontoret
a) Anser att bestiimmelserna
ftir byggr2ittinom planomridet ska ftjr2indrasfiir att
erhilla lingsiktigt hAllbarabest?immelser
ftir byggriitterinom planomr6det.
Kommentar:
a) Kontoret noterar synpunktenoch cindrarefterforeslagenformuleringpd
byggrdtt.

8.

Vattenfall EldistributionAB
a) Utciverde synpunktersom Vattenfall framfrjrt i samridsskedethar Vattenfall
inget ytterligareatt tilliigga. Har vidare inget att inviindamot de revideringar
som gjort med h?insyntill de synpunktersom Vattenfall framftirde i
samrfldsskedet.
Kommentar:
a) Kontoret noterar synpunkten.

9.

Viisteriings samfiillighetsfiirening (Striimma 1: 1)
a) Anser att det finns tre markomriden, i planen?irutlagdasom natur, som
llimpar sig som tomtmark.Det frirstaiir fiireningensmark framfrir Strrimma
1:208och det andraoch tredje ligger samlatvid ett omride i korsningen
Sigv2igenoch l?irkstigen.Anser att kommuneninte framfcjrttillr?ickliet starka
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skAltill varfiir ovansteende
utlagdanaturomr6deninte skulle fi lZiggasut som
kvartersmark.
b) Fdreningenoch dessmedlemmarmenaratt det finns starkaenskildaintressen
somtalar ftir m<ijlighetenatt fa avstyckamark sAatt medlemmarnaskostnader
vZisentligtnedbringas.Fcireningensyftar till att avstyckningZivenhar ett
allmiint intresse,som kommunenborde vara angeliignaom att stdtta,eftersom
efterfrigan pi tomtmark ftir bebyggelseiir mycket stor i omriden som i
rubriceradplan. Anser vidare att kommuneninte fcirm6ttvisa att det finns
nigot allmiint intressesom har s6dantyngd att det viiger river de enskilda
intressena.
c) Onskarbeskedom vilka andrafastigheterfcirutomStrcimma1:105som ligger
niira blicken som avrinnerfrin Kroksjdn s5 att de kan ing6 i avtal med dess
fastighetsiigare.
Kommentar:
a) I kommunensoversihsplancir Strommautmarkeratsom ett prioriterat
for dndri ngsomrdde (PF O) dcir kommunal a vatten- och sp il lvattenledningar
ska anlciggasforatt bland annatforbc)ttraVcirmdosmiljo. Oversihsplanencir
mycketrestrihiv till exploateringinom PFO-omrddengenomatt centrera
nybebyggeIse t i I I kommunens centr umomrdden.D etaljpl anenfor Ripvdgen
m.fl - StrammadelomrddeS4Bftljer sdledeskommunensoversiktsplan.
Kontoret anser qtt tydliga skdlframfArs fill varfor de inte planlagts som
kvartersmark.Detfdrsta omrddetsom dr beldgetnorr om Stromma1:208 har
har lagts ut som allmcinplats med anv(indningennaturmark,delsfor att
omrddetvidflertal tillfallet haft karaktarenay sanlvnarksamt att de i
jordartskarta bestdrav lera och sand vilket kontoretfinner
. kommunens
otr)mptigtfor bebyggelse.Omrddetvd och tre ligger somjbreningen i sitt
yttrandepdpekat tillsqmmansi den gcilladenbyggnadsplanen(122)frdn 1953.
Omrddetc)rutlagt som allmdnplats, park i byggnadsplanenmedmarkerade
- diken som gdr genomfastigheten.Omrddethar vidflertal filfidilet vid
platsbesokuppfattatssom mycketblAt och kontoretfinner den dcirmed
olcimpligatt bebygga.Kontoret anser att platsen lcimpar sigsomgronomrdde
som kan ta hand om dagvatten.Pd sammascittsom omrddeett har civendessa
omrddenddliga markforhdllandendd markenbestdav lera. Kontoret syftar
vidare till att inte strida mot den gcillandeplanen dd kontoretsalcnar
argumentfor detta. Yttrandenhar civeninkommitkommunenmed Anskanom
att bibehdllagronomrddetsom det rir vilket kontoret ocksdtar hrinsyntill.
b) En del befintliga stora bostadsfastigheter
i omrddetkommeratt ha mojlighet
att dela sina bostadsfastigheter
vilket borde tillforse mojlighetentill
byggnationutan att behovata naturmark i ansprdk.Inbringar civenmojlighet
for foreningen attfd in mer medlemsavgiftersom kanforbcittra den
ekonomiskastatusen.Vrirmdokommunhar, som ncimntsovan, ett mdl att
fArtata kring centrumomrddenaoch Strommafaller inte inom ramen ett
sddantomrdde.Bortscittfrdn att de ovanncimndanaturomrddenabehovsfor
rening av dagvattenoch att markeninte cir godfAr byggnationsdfof er
kontoret Vcirmdokommunsoversihsplansom tar upp att alla som bor i
Vcirmdoska ha nciratill natur och bqd. Grona kilar och strdk ska bevarasoch
utvecklas. Oversiktsplanentar c)venupp att karaktcireni de prioriterade
forandringsomrddenaska bibehdllasgenomaftfarkitning undviks.
4 Inom planomrddets ostra del sker Krolcsj\ns avrinning genomfastigheterna
Strommal:1, 1:105 och 1:167 ut i StrOmmakanal.Avrinningenmedfor tidvis
problem med iiversvcimningar,frdmst i angrrinsandeplanomrdde. Enligt
bestrimmelseri i
en
inte sicilvcindra
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avledningsfbrhdllandenfAr eft vattendrag sd att skada uppstdr hos
grannfastigheter. Det dliggerfastighetsdgarna attfaststrilla att diket skdts och
underhdlls till ursprungligt skick. FAr aft cindra ett vattendragsnivder eller
flode krdvs tillstdnd eller ska anmdlas enligt Miudbalkens (MB) I I:e kapitel,
Yattenverksamhet.
Pd sida l2 i naturbeslcrivningen
som bilagts
planbeskrivningensdfinns en karta som visar strciclcningen
som vattendraget
Kroksjons
rinner,
utmarkerat
som
lokalt
vardefullt
vattendrag.
En mer
frdn
exah utredningover vilkafastigheter som berdrshar inte utforts utav kontoret
(ir de som inom detaljplanenfor
utan defastigheter som uppmdrksammats
RipvcigenSftAmma- delomrddeS4B uppfattatssomproblematiskafor
detaljplanensutfurmning.FOr mer information om vilkafastigheter som ciri
kontaktmedKroksjonsavrinning utaffir omrddetsd hrinvisarkommunenatt
fdreningen, som cir huvudmani omrddet,kontaktar experthjdlpsom utreder
floden och vattenvcigarm.m.

10. Fastighetsflgare
1 (Striimma l:73)
a) Anser att tidigare liimnadesynpunkterinte har blivit beaktadeangiende
exploateringpi fastigheterna
Strrimma1:73och 1:104di de enligt
ursprungli g styckningsftrriittning iir avsedda./klassifi
ceradeftir
bostadsZindamil.
b) Motsiitter sig kontoretstjiinsteskrivelsedaterad2013-09-73med intention att
iindrafastighetenI : 104 anvZindningsomride
till naturmark.Menar att den
ursprungligenavstyckatsftir bostadsiindamil.Anser att svar frin kontoret inte
Itimnatsangiendesyftet med attlyfta ur Strcimmal:104 ur detaljplanenfrir
Ripvdgenm.fl. StrrimmadelomrAdeS4B,att fastigheten1:104b6r ingi i
planomr6detftir S4B och samplaneras
med StrrimmaT:73.Menar att den
kommunalaVA-anslutningspunktensannoliktkan tillgodosesbiittre genom
samverkanmed Strdmmal:73 genomanslutningmot Ripviigen.
c) Fastighetsiigaren
anseratt kontoretsstlillningstagande
till att mtijlighetenatt ta
- skaftv2igciverStrtimma l:73 ar ologiskt. Menar att teniingfrirhillandenainte
iir sv6.rasi som kontoret fcjrklarattidigare, utan att den kisningeniir likartad
med andrafastigheterinom planomridet S4B, och att planftirfattarenmiste
gdra neutrala/j?imbdrdiga
bedrimningarmellan fastigheterinom planomrAdet.
d) Anser att upplysningkring dverklagandemdjlighetskulle ha liimnatstill
fastighetsZigaren
angiendeniimndbeslutattlyftaur fastighetenStrrjmma1:104
frin detaljplanenRipvZigenm.fl. StrcimmaS4B.
e) Vill att kontoretgrir ett frirtydligandefrir kommunensintentionerftir
anviindningsomrAde
av fastighetenStrdmma1:104.Anser att om fastigheten
blir utlagd som ett naturomr6desi kommer det att fir ekonomiska
konsekvenseri och med en begliranfrin fastighetsiigaren
om ett
inlOsenfijrfarande
dlir fastighetsiigarkollektivetinom niiromridet sannolikt
skulle Aliiggsaktuell inlcjsentill fitljd dAdet i planenftjrslAsenskilt
huvudmannaskap
frir allmlin plats.
Kommentar:
a) Kontoret anseratt lcimnadesynpunher blivit beaktademen att ett visst
missforstdndmdsteha uppstdtteftersomdet har uppkommitvissa
meningsskiljaktigheter
mellan kontoret ochfastighets(igaren.Kontoret menar
attforsok till fortydligande har skett bddevia telefon,brev och i m1tesform
och beklagaratt det cinfinns skif ahigheter. Kontoret har som tidigare sagts
inte tagit stdllning till anvcindningavfastighetenI :104 utan endastfort ett
resonemanglving byggrdtt utanfor detaljplan somfastighetsdgarenhar menat
finnas pd fastieketen.Utanftr ett detaliplanelastomrddefinns insen bvspr(itt
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i plan- och bygglagensmening.Det innebc)ratt alla ansokningarprovas mot
de allmcinnaintressenai plan och bygglagen,mot kommunens1versiktsplan
och lokalafArutscittningarpd platsen.ByggrcittJbrenskildafastigheterkan
tillskapasi och med attett omrddedetaljplaneldggsoch under
genomforandetidenav en detaljplan har man en garanteradbyggrdtt (for de
cir ett
fastigheter som harfdtt byggrdtt i planen). Utomplansbestcimmelser
dldre planinstitut som upphArdeatt gdlla ncirplan- och bygglagen trciddei
kraft 1987.Strommal:73 cir bebyggdmed lovligt uppforandeoch klassas
dcirmedsom en bostadsfastighet.
Strommal:104 dr obebyggdoch stdllning
har inte tagits till vad som den ska beteclcnas
med i kommandeplan.
b) I tjc)nsteslcrivelsen
har kontoret refereratfastighetentill naturomrddetfArafu
den i samrddsforslagetvar utlagd som naturomrddeochfor att lcisarenskulle
kunnagdra kopplingentill den illwtration somfinns i skrivelsen.Kontoret
syftar alltsd intepd att detta skall varafastighetensanvcindningutan skall
endastsessom en hcinvisningtill tidigare samrddsforslagetoch enforklaring
till varfor detforeslagna naturomrddetansdgsforflyttas till intilliggandeplan.
Detta ansdgkontoret var uppklarat i motesformochfinner det trdkigt att det
inte harframgdtt tillrrickligt tydligt FastighetenStrAmma1:104s
markanvcindningkommer att utredas i kommandedetaljplanen S4D Vdstercing.D enna p Ianprocess skafor utscittningsI ost utr eda Icimplig
markanvcindninginom dettaplanomrdde.Frdgan varkenkan eller ska alltsd
behandlasi en tjcinsteskrivelse
for StrdmmaS4B utan ska behandlasi
kommandeplanfor Str)mma S4D - Vtisterring.
anseratt angdring till StrommaI:104 via
4 Samhcillsbyggnadskontoret
Strdmmal:73 inte dr en ldmplig losningpd grund av terrcingforhdllandena
pd
fastigheterna.Angoring via StrommaI :247, som ligger inom kommande
detaljplan S4D - Vc)sterc)ng,
dr enligt kontorets mening en bcittre losning och
detfinns dessutomett befintligt seryitut till fOrmdnfor StrommaI : 104 att ta
vdg AverStrommaI : 247. Forutscittningarna
for angoring anserkontoretvara
bcittrei den kommandedetaljplanenoch ddrfbr cindradesplangrcinsensd att
fastighetenStrdmmal:104 kan ingd i detplanomrddet.Kontoret har sett over
fastigheternai omrddetoch andrafastigheterinomplanomrddetsom
planerats medkvartersmarkcir sedantidigare bebyggdaoch har en tydlig
angoring. Strommal:104 cjr obebyggdoch cir en mycketstorfastighetjcimfort
medde andra och blir darfr;r svdr att hantera utan angdring i denna
detaljplan.
d) Overklagandemojlighet
kommeri och med antagandeav detaljplan.Dd
kommerinformation oversrindastill de boende,som under samrddoch/eller
utstdllning,ldmnat synpunktersom inte blivit tillgodoseddaom dverklagande
mdjligheter.
e) Sdsomcir beskriveti punkterna ovan kan inte kontoret ta stcillningtill
fas t ighetens anvdndningsomr dde innan detaljpl anearbet etfAr kommande
detaljplanpdbArjats. Vadfastighetenkommeratt beteclcnas
som i kommande
intilliggande detaljplan S4D - Vristercingkommer att beslutatsefter att
planarbetetpdborjats och allaforutscittningarsettsover.Att utlovavilket
anvcindningsomrdde
ett omrddeskafd inom en detaljplan som cinnuej cir
pdbOrjadstrider motplan- och bygglagenoch ansessom ett tjdnstefeloch kan
ddrfor inte utJbras.

1 1 . Fastighetsegare
2 (Striimma 1:11)
a) Vill ta bort best?immelsen
som regleraratt komplementbostadshus
kriiver
bygglov.
b) Anser att begriisningarna"marken f6r ei bebvssas"avseendefastisheten
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Strrimma1:1I norra del minskasaltemativstas bort.
c) Vill att begr2isningen
"Marken fir endastbebyggasmed uthusoch garage"
sciderut mot kanalentas bort i sin helhet.
d) Hlinvisar till tidigare si<rivelseangAendebostadshusens
placeringpA
grannfastigheten.
Den iir ej korrekt och befintligt diick och pool saknas.
Kommentar:
a) Bestcimmelsen
som reglerar komplementbostadshus
dr borttagenur
detafplanen.
b) Vissafastigheter har begrcinsatsmed stora delar pricl*nark pd grund
av marlcfdrhdllanden med mycket bront terrring. Vidare anserkontoretatt
priclcrnarkenkan hjdlpa till att bevarakarakt(ireni omrddetsd som
kommunens oversi ktspl anfor espr dkar. Att begr cinsa marken med pri ckmark
placeras i ett brant omrddesamt att den
forhindrar att olcimpligbebyggelse
vdxtlighetsomfinnspd dsenmellanfastigheternamedstor sannolikhet
kommerattfinnas kvar.
Mqrken
soder mot kanalendr begrc)nsad
pd grund av qtt markenanses
4
olamplig att bebyggamedstorcehus dd den bestdrav lera.
d) Husetsplacering anser kontoret vara korrelct.Angdendebefintligt dack och
pool sd dr det detaljerademcitningarsom vanligtvis inte gors i sambandmed
att en grundkartaproduceras.Man sdkerstcilleratt infart tillfastighetenfinns
medsamt att r(itt antal byggnaderredovisaspd kartan. Hwudsyftet med
gr undkar tan cir att r edovisa defas t ighetsr dttsI igafor hdl Iandena.

12. Fastighetsegare
3 (Striimma 1:10)
a) Overklagarfrirslagetom byggradsftjrbudpi den dvre delenav tomten.Menar
att det iir den endadelenav fastighetensom gir att bebyggavid en eventuell
styckning.
kommentar:
d SekommentarI I b och c.

13. Fastighetsflgare
4 (Striimma1:59)
a) Anser att syfte med planenar atlbevaraomridets karaktiir i form av relativ
gles bebyggelsemed storafastighetsytoroch att med hiinsyntill detta si borde
minsta ftireslagnafastighetsstorlekvara 5000 kvadratmeter.Menar att mindre
fastighetsstorlekar
innebtirskafttomteroch en f<irt2itningsom inte iir i linje
med syftet.
b) Anser att naturmarkencisterom fastighetenfortsiitterafi varanaturmark.
Hiinvisar till tidigare inskickadesynpunkter2011 som tar upp sammacinskan.
Kommentar:
a) Enligt poliliskt beslutfattat 2010-12-I 4 sd ansdgsfastigheter om 2500
kvadratmetervara en rimlig storlek.Att dela eller pd annat scittfdrcindra sin
fastighetsstorlek cir ettfrivilligt val och Ar mojligtfAr dem som har en
fastighet stdrre cin5000 kvadratmeter.Kontoret syftar till att behdlla minsta
fas t ighetsstor Iek 2500 kvadratmeter i antagandehandling.
b) Kontoret syftar till att behdlla den i byggnadsplanen122 utmarkerade
allmcinnaplatsmarkensom naturomrdde.Se kommentar9 a och b.

L4. Fastighetsiigare
5 (Striimma l:21 & Striimma lz29)
a) Efterfrigar ett fcirhandsbesked
betr?iffandetillstand att bygga en bryssa som
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ersattningfrir en tidigare brygga.EfterfrAgarocksaett fiirhandsbeskedom
bygglov ftr att i anslutningtill ovanniimndabryggauppfriraen lAsbar
byggnad.
Kommentar;
a) Kontoret hcinvisarfastighetsdgarentill Bygg och miljdkontoretfor hantering
av dessa forfrdgningar omfor handsbesked.

15. Fastighetsiigare
6 (Striimma 1:16)
a) Anser att omrAdetsdderom Strcimma1:1612inte l2iggsut som naturomr6de.di
det iir outrett om vem vattnet och omridet tillhrir.
b) Kryssmarkeringenph 1:16ll skaminskass6 att den inte iir bredarei nordsydlig riktning iin den 2irpArivriga fastigheterutefter SvanvZigen.
Kommentar:
a) Sekommentar2 b.
b) Kontoret har sett 6ver/brutsdttningarnapdfastigheten och minskat
kryssmarkeringen pd fas tighet en.

16. Fastighetsiigare
7 (Striimma I :53)
a) Anser resonemangeti planebeskrivningenkring de si kallade
"Atterfallshusen"5r ytterst m?irkligoch iir i strid med glillanderiksdagsbeslut.
Onskaratt dettaskrivs om di omridet inte 2irutpekatsom skyddsv?irteller
annanrelevantanlednins.
Kommentar:
a) SekommentarI I a.

17. Fastighetsiigare
8 (Striimma I :83)
a) Menar att det iir av stdrstavikt att fastighetenfar beteckningen81, som grir det
mdjligt att fortsdttabedrivaniiringsverksamhetpi fastigheten.Har sedan1995
haft sitt bolag pi fastighetenoch skulle se det som ett stort problem attflytta
verksamhetenfrin fastigheten.
b) Anser att det fdrslag avseendemarklov ftir att ftilla triid med en diameterciver
15 cm kan komma att stZtllatill stor skadadArisken Ziratt fastighetsiigarefiiller
mer triid iin nddviindigtinnan detaljplanenvinner laga kraft ftir att slippa srika
marklov fdr triidfiillnins.
Kommentar:
a) Verksamhetersom krciver bygglov enligt plan- och bygglagen har Jdtt
betecloingen Bt i detaljplanen. Sd kinge byggnadentill dvervcigandedel
anvcindssom bostadav innehavarenoch att verksamheteninte har vcisentligt
rindrat anvdndningenav bostadshusetbehovsingenforrindring i
anvc)ndningen
av kvartersmarken.Kontoret gdr den bedAmningatt den
nuvarandeanvcindningenavfastighetenrir forenlig medplanbestcimmelsen
B
och att den begrcinsade
kontorsverksamhet
som bedrivscir inte av sddan
vdsentligt annorlunda karaktcir att bygglov skulle krcivas.
b) Marklov for fcillning av trcid gciller enbart/br allmc)nplatsmark - natur (n2)
ochpd ndgra enstakafastigheterdrir vissaspecifikatrcidsom har hAga
naturvcirdenhar markeratsut (medn3 och n4).

18. Fastighetsegare
9 (Striimma 1:82)
a) Inviinder mot mtiiliehetenfiir fastisheteratt bedrivandrinssverksamheti
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planen.Menar att ett mrijliggdranderippnarupp ftir ett stort missnrijebland
boendedi det kan vara relativt godtyckligt vad som innebZir"icke strirande".
Anser att det kan bli ett strirreslitage phvagarnai omridet om fler fiiretag
ktiper upp tomter fiir att bedriva niiringsverksamhet.
Anser att befintliga
verksamheterfar kvarbli men att nya inte brir fi etablerarsis i omridet.
Kommentar:
a) Beteclcningen
Bt som innebrir; bostcidersamt verlcsamheter
som ej medfor
storningarfor omgivandebostridercir endastutplaceradpd defastighetersom
redan idag bedriversin verksamheti omrddet.Inga nya mAjligheterhar givits
inomplanomrddet.

19. Fastighetsegare
10 (Striimma 1:31,1232,1:306)
a) Besv?irarsig mot utformningenav den planeradegeng-,cykel och viignZitsom
upptarftir stor del av fastighetenoch att fastighetsgriinsen
inte frirst?irksmed
kraftig stridmur n?iragingvZigen.
b) Anser att g6ng-och cykelviigenbehdvsmen konstruktionenfrjrhindrar infart
till de tre fastighetemasom inte har kontakt med nigot viign?it.Konkret
fiirslag ftr infart till fastigheternahar ej redovisatsoch undrarniir och hur
dettaskall ske.
c) ErsZittningbetrZiffande
bithus, garageoch inldsenav mark har inte redovisats.
d) Trafiken hiller hdg fart framfcirfastigheten.Erfordrar trafikgupp eller
fartkamera.
e) Ar positiv till projektetmed viig och VA men anseratt handliiggningenfiir iir
lingsam och tveksami sin utformning.
Kommentar:
a) Kontoret hdnvisarfastighetsdgaren till Trafikverketfor synpunkterpd
handldggning, utformning och utfdrande av gdng och cykelvrig kings
vcig222.
- Stavsncisvdgen,
b) Kontoret hdnvisarfastighetscigarentill Trafikverketfor synpunkterpd
handldggning, utfurmning och utforande av gdng och cykelvdg ldngs
Stavsncisvrige
n, vtig 222.
c) Kontoret hdnvisarfastighetscigarentill Trafikverketfdr synpunher pd
handlciggning,utfurmning och utforande av gdng och cykelvdg ldngs
Stavsndsvc)gen,
vcig222
d) Kontoret hcinvisarfastighetscigarentill Trafikverketfor synpunkterpd
handlciggning,utformning och ut/brande av gdng och cykelvcigldngs
Stavsndsvdgen,
vcig222.
e) Kontoret noterar synpunhenoch hcinvisartill VA-enhetenforfrdgor om
utbyggnadfor kommunal a vqtten- och spil lvattenlednins ar.
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