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UTSTALLN I N GS UTLATAN D E

Detaljplan fdr Ripv?igen m fl., Strdmma delomride S4B,
Vdrmdd kommun

Utst?illning av detaljplan ftir Ripviigen m fl., Strrimma delomride S4B har skett frin 2014-05-20 till
2014-06-13. Utstiillningen f<irl2tngdes sedan till 2014-07-23. Orsaken till frjrliingningen var at\
informera om planens fdrslag till upphiivande av strandskyddet enligt 7 kap 15 g miljribalken.
Information om utstiillningen skickades ut enligt sandlista och utstdllningen kungjordes i Dagens
Nyheter och i Nacka Viirmdtj Posten 2014-05-20 samt 2014-06-23. Planf6rslaget och alla bilagda
handlingarna fanns att ta del av pA Kommuntorget och pi kommunens hemsida.

Totalt har 19 yttranden inkommit under utstZillningstiden. Samtliga finns att tillgi i sin helhet pA
samhiillsbyggnadskontoret. Alla som liimnat synpunkter har bedrimts vara berrirda sak2igare.

Detta utlAtande ?ir uppdelat i tre delar. Del A 2ir en sammanfattning av vad som tagits i inkomna
1'ttranden. Del B redovisar inkomna yttrandena med kontorets kommentarer. Del C redogtir fdr vilka
intressenter som inte f6tt sina synpunkter tillgodosedda.

Bilaga I dr en karta som redovisar de fastigheter som inkommit med synpunkter under utstiillningen.
Bilaga 2 ar en karta som redovisar de fastigheter som inkommit med synpunkter under samridet.

Yttranden har lamnats av

Namn , Fastishetsbetecknins Datum
I Ldnsstyrelsen 20 4-06-13
2. Lantmiiteriet, Division Fastighetsbildnine 20 4-06-10
3 . Trafikfrirvaltninsen 20 4-06-05
T . Storstockholms brandfcirsvar 20 4-06-10
5 . TeliaSonera Skanova 20 4-06-l l
6 . Trafikverket 20 4-06-tl
- Bysg- och mili rikontoret 20 4-06-26
8. Vattenfall Eldistribution AB 20 4-07-23
9. Viisteriings samfiill iehetsftjrenins 20 4-06-1 l
10 . Fastighetsiigare 1 Strdmma l:73 20 4-06-02
l 1 Fastishetsiisare 2 Strcimma l:1 I 20 4-06- 0
72. Fastighets2ieare 3 Strrimma 1:10 20 4-06- 2
13 . Fastiehetsiieare 4 Strdmma 1:59 20 4-06- 2
14. Fastighets2igare 5 Strrimma l:21

Strrimma 1:29
2014-06-13

1 5 . FastiehetsZisare 6 Strrimma 1:16 20 4-06- J

1 6 . Fastighetsiigare 7 Strrimma 1:53 20 4-06- J

1 7 . Fastighetsiigare 8 Strcimma 1:83 20 4-06- 3
1 8 . Fastighets2igare 9 Strcimma 1:82 20 4-06- 7
19. Fastighets2igare 10 Strrimma 1:31

Strcimma 1:32
Strdmma 1:306

2014-06-26
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S*x*g:scaf*?€*ri*g
Totalt inkom 19 synpunkter under utstiillningstiden var av 10 frin fastighetsiigare eller 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<insbiickens avrinning. Lantmiiteriet har synpunkter rcirande grundkartan, anser att det finns
oklarheter king vattenomrAden och anser att genomfcirandebeskrivningen brir korrigeras kring avtal
m.m. Trafikverket har synpunkter kring rikfviirden och <inskar fortydligande kring bulleritgiirder.
Bygg- och miljdkontoret cinskar frirZindringar kring bestiimmelserna fcir byggriitt ftir att erhilla
langsiktigt hillbara bestiimmelser inom planomr6det. Liinsstyrelsen, Trafikfrjrvaltningen,
Storstockholms brandfiirsvar, Vattenfall Eldistribution AB har inget att erinra.

3 *': **g='* * e ytir* x** i e*ry: r:: * *€*tlr: i *": g ;a *d k* nt* r*?* k*r:,: xr * xt* r* r
Nedan presenteras de inkomna yttrandena. Alla yttranden finns att ta del av i sin helhet pi
samhiill sby ggnadskontoret.

1. Lflnsstyrelsen
a) Liinsstyrelsen meddelar att de har inget att erinra mot planfdrslaget.

Kommentar:
a) Kontoret noterar yttrandet.

) Lantmiiterieto Division Fastighetsbildning
a) Koordinater och vissa befintliga rlittigheter saknas i grundkartan. Vidare anser
. Lantmateriet att grundkartans aktualitet inte iir acceptabel.
b) Di det ?ir oklart om vattnet utanftir Strcimma 1:16 tillhrir denna fastighet si

anser Lantmiiteriet att det Zir oklart om det iir mrijligt att upplita marken som
grrinomride ingiende i en gemensamhetsanliiggning, bland annat med

' avseende pi bitnadsfrigan.
c) Finner att det rSder oklarheter kring vatten tillhcirigheten och griinserna i

vattnet. Menar att det kan vara si att utlagt omr6de fdr WVI och WE iir
belZtgna iiven pi vatten som inte ingir i 1:1. Vill informera om att det i
fastighetsbest?imningen ftir Strcimma 1:3s vattenomride beslutat 1987 framgln
att vattenomr6det hcir till fastigheten men att vattenomridet avgr?insas enligt
reglerna i I kap 5 $ jordabalken. Frir att bestiimma griinsema miste en
fasti ghetsbestiimning griras.

d) Anser att uttrycket "intilliggande fastigheter" i planbestiimmelsen WB b<ir
iindras eftersom det Zir oklart hur en intilliggande fastighet definieras.

e) Lydelsen frir prickmark brir iindras till "byggnad fir inte uppfciras". 86r l?iggas
ut ett l-omr6de i kvartersmark fcir den luftledning som gir genom omr6det om
avsikten iir att denna ledning ska bestA.

0 I planfdrslaget lZiggs del av Strrimma 1:1 ut som kvartersmark ftir att
mdjliggrira vZiganslutning ftir Strcimma 1:103 till Ripviigen. Lantm?iteriet
frireslar att en fastighetsindelningsbestiimmelse inftirs som lokaliserar
infartsv?igen.

g) Anser det oklart vad den linjetyp som betecknats med bestiimmelsegriins visar.
Bestdmmelsegriinsen brir tas bort.

h) Lantmiiteriet dr av uppfattningen att det inte iir mrijligt frir en
samfiillighetsforening att teckna avtal om nigot som rcir foriindring av den
gemensamhetsanliiggning som fiireningen fiirvaltar, utan att fiirst omprciva det
giillande anliiggningsbeslutet.

i) Lantmiiteriet informerar om att frjr ett positivt beslut ska kunna tas i en
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anl2iggningsfrirriittning, kr?ivs att det si kallade b6tnadsvillkoret r
anlZiggningslagen iir uppfyllt. Det iir i nul?iget svirt att beriikna den
sammantagna nyttan och bitnaden och dZirmed ocksi bedrima
ftirutsiittningarna fcir ati bitnadsvillkoret kan uppfyllas.

j) De fastigheter som ska avstA mark till allmiin plats b<ir redovisas iiven i text i
genomfdrandebeskrivningen.

k) Lantmiiteriet har inte tagit stiillning till innehillet i fastighetsfrirteckningen
men vill framftira att aktualiteten iir oacceotabel.

Kommentar:
a) Kontoret noterar synpunkten och gor justeringar i kommande grundkarta. 

'

b) Markomrdde mellan Stromma 1:16s sddra grdns och stranden lciggs ut 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 eftersomfastigheten tidigare hode en strandkontakt som den genom
fi)r s kj utning av s tr ande n b I iv i t s ki I d fr dn. Markinde lnin g e n ktart e rs m ark
mdjliggdr att omrddet kan regleras in i Strdmma 1:16 genom lantmciterifdr-
rdttning.

c) Detaljplans syfte rir att mdjliggdra anvdndningen av vattenomrddet i det hcir
fallet smdbdtshamn och teknisk anldggning i vatten. Detaljplanen tar inte
strillning till vattentillhdrigheten eller grrinserna i vattnet. Frdga om
vattentillhhrigheten kan bli aktuell vid bildande av ledningsrcitt eller annan
I an t m d t e r ifdrr ci I t ni n g.

d) Kontoret cindrar i bestcimmelsen. WB: Vattenomrdde dcir gemensam brygga
fdr anl ri g gas.,4t gar de n lv c)v er s tr and s ky dd s di s pens.

e) Kontoret cindrar enligt Lantmciteriets synpunkter. /l-omrdde: ledningen ska
enligt uppgift frdn ledningshavar en marlcforldggas utanfor kvartersmark

f) Stromma 1:103 har idag en servitutsrritt att ta vrig 6ver Strbmma 1:1. Syftet
med dtgarden dr att mdjliggora qtt marken kan regleras in i kvartersmark.

g) Kontoret noterar synpunkten och gor justeringar i kommande grundkarta.
l;) Andrat i genom/brandebeslvivning, text struken.
, Kontoret tar till sig informationen och gor fortydligande i

g e n omfA r an d e b e s kr iv n in g en.
j) Kontoret cindrar enligt Lantmciteriets synpunher och tar fram en tabell som

vi s ar fas ti ghet skons ekvens er.
k) Forteclcningen uppdateras till antagandeskedet.

3. Trafikfiirvaltningen
a) Trafikfcjrvaltningen har inga synpunkter pi 2irendets innehill

Kommentur:
d Kontoret noterar svnounkten.

4. Storstockholms brandftirsvar
a) Storstockholms brandftirsvar har inget att erinra mot planftirslaget.

Kommentar:
a) Kontoret noterar synpunhen.

5. TeliaSonera Skanova
a) Informerar om att TeliaSonera Skanova Access AB har bAde luftburna och

markftirlagda ledningar inom planomridet. Skanova cinskar behilla befintliga
teleanlZiggningar i sina nuvarande l5gen. Vidar si fiirutsiitter Skanova att de
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kostnader som uppstir vid en eventuell flytt bekostas av de som initierar
flytten.

Kommentar
a) Kontoret noterar synpunkten.

6. Trafikverket
a) Trafikverket fdrutsiitter att kommunen siikerstZiller att de av Riksdagen

beslutade riktviirdena innehills frir all tillkommande bebyggelse inom
planomridet. Plankartan brir dZirftjr kompletteras med planbestiimmelser sorp
innebZir att riktvlirdena fcir buller ska klaras ftir alla tillkommande boninssrum
inom planomridet.

b) Trafikverket vill iterigen pipeka att det iligger kommunen att siikerstiilla att
exploatriren genomfbr skyddsAtg?irder, eller sjZilv genomfcira och bekosta
skyddsitgiirder. Bulleritgiirder i form av fasaditg?irder (fcinster och
ventilation) eller skiirmar utanfcir viigomridet ska utfdras i samband med
byggandet. Om Trafikverket drabbas av kostnader till fttljd av kommunens
planering eller bristande uppftiljning av planering kommer Trafikverket att
civerviiga att st?illa skadestindsansprik pi kommunen.

c) Plankartan medger att bullerplank/vallar uppftirs pA si kallad prickmark.
Trafikverket vill dock uppmiirksamma kommunen pi att inga sfldana
anordningar fir uppftiras inom viigomridet fcir vdg222

Kommentar:
a) Konotret noterar synpunhen och redigerar plankartan.
U Kontoret noterar synpunkten och har fortydligat i planbeskrivningen.
c) Kontoret noterar synpunkten och forscilvar att detta inte cir planens syfte.

Priclcrnarken som planketfar uppforas pd ligger pd den egna
fasti ghe ts d gar ens m ark.

7. Bygg- och miljiikontoret
a) Anser att bestiimmelserna ftir byggr2itt inom planomridet ska ftjr2indras fiir att

erhilla lingsiktigt hAllbara best?immelser ftir byggriitter inom planomr6det.

Kommentar:
a) Kontoret noterar synpunkten och cindrar efter foreslagenformulering pd

byggrdtt.

8. Vattenfall Eldistribution AB
a) Utciver de synpunkter som Vattenfall framfrjrt i samridsskedet har Vattenfall

inget ytterligare att tilliigga. Har vidare inget att inviinda mot de revideringar
som gjort med h?insyn till de synpunkter som Vattenfall framftirde i
samrfldsskedet.

Kommentar:
a) Kontoret noterar synpunkten.

9. Viisteriin gs sa mfiilligh etsfii renin g (Striim ma 1 : 1)
a) Anser att det finns tre markomriden, i planen ?ir utlagda som natur, som

llimpar sig som tomtmark. Det frirsta iir fiireningens mark framfrir Strrimma
1:208 och det andra och tredje ligger samlat vid ett omride i korsningen
Sigv2igen och l?irkstigen. Anser att kommunen inte framfcjrt tillr?ickliet starka
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skAl till varfiir ovansteende utlagda naturomr6den inte skulle fi lZiggas ut som
kvartersmark.

b) Fdreningen och dess medlemmar menar att det finns starka enskilda intressen
som talar ftir m<ijligheten att fa avstycka mark sA att medlemmarnas kostnader
vZisentligt nedbringas. Fcireningen syftar till att avstyckning Ziven har ett
allmiint intresse, som kommunen borde vara angeliigna om att stdtta, eftersom
efterfrigan pi tomtmark ftir bebyggelse iir mycket stor i omriden som i
rubricerad plan. Anser vidare att kommunen inte fcirm6tt visa att det finns
nigot allmiint intresse som har s6dan tyngd att det viiger river de enskilda
intressena.

c) Onskar besked om vilka andra fastigheter fcirutom Strcimma 1:105 som ligger
niira blicken som avrinner frin Kroksjdn s5 att de kan ing6 i avtal med dess
fastighetsiigare.

Kommentar:
a) I kommunens oversihsplan cir Stromma utmarkerat som ett prioriterat

for dndr i n gs omr dd e (P F O) d cir k o mm un al a v att en- o c h s p il lv att enl e dnin gar
ska anlciggasfor att bland annatforbc)ttra Vcirmdos miljo. Oversihsplanen cir
mycket restrihiv till exploatering inom PFO-omrdden genom att centrera
ny b e by g ge I s e t i I I k omm une n s c e ntr um omr dd en. D e t alj pl an en for Ripv d gen
m.fl - Stramma delomrdde S4B ftljer sdledes kommunens oversiktsplan.
Kontoret anser qtt tydliga skdl framfArs fill varfor de inte planlagts som
kvartersmark. Det fdrsta omrddet som dr beldget norr om Stromma 1:208 har
har lagts ut som allmcin plats med anv(indningen naturmark, dels for att
omrddet vidflertal tillfallet haft karaktaren ay sanlvnark samt att de i

. kommunens jordartskarta bestdr av lera och sand vilket kontoret finner
otr)mptigtfor bebyggelse. Omrdde tvd och tre ligger som jbreningen i sitt
yttrande pdpekat tillsqmmans i den gcilladen byggnadsplanen (122) frdn 1953.
Omrddet c)r utlagt som allmdn plats, park i byggnadsplanen med markerade

- diken som gdr genom fastigheten. Omrddet har vidflertal filfidilet vid
platsbesok uppfattats som mycket blAt och kontoretfinner den dcirmed
olcimplig att bebygga. Kontoret anser att platsen lcimpar sig som gronomrdde
som kan ta hand om dagvatten. Pd samma scitt som omrdde ett har civen dessa
omrdden ddliga markforhdllanden dd marken bestd av lera. Kontoret syftar
vidare till att inte strida mot den gcillande planen dd kontoret salcnar
argument for detta. Yttranden har civen inkommit kommunen med Anskan om
att bibehdlla gronomrddet som det rir vilket kontoret ocksd tar hrinsyn till.

b) En del befintliga stora bostadsfastigheter i omrddet kommer att ha mojlighet
att dela sina bostadsfastigheter vilket borde tillforse mojligheten till
byggnation utan att behova ta naturmark i ansprdk. Inbringar civen mojlighet
for foreningen att fd in mer medlemsavgifter som kan forbcittra den
ekonomiska statusen. Vrirmdo kommun har, som ncimnts ovan, ett mdl att
fArtata kring centrumomrddena och Strommafaller inte inom ramen ett
sddant omrdde. Bortscitt frdn att de ovanncimnda naturomrddena behovs for
rening av dagvatten och att marken inte cir godfAr byggnation sdfof er
kontoret Vcirmdo kommuns oversihsplan som tar upp att alla som bor i
Vcirmdo ska ha ncira till natur och bqd. Grona kilar och strdk ska bevaras och
utvecklas. Oversiktsplanen tar c)ven upp att karaktciren i de prioriterade
forandringsomrddena ska bibehdllas genom aft farkitning undviks.

4 Inom planomrddets ostra del sker Krolcsj\ns avrinning genomfastigheterna
Stromma l:1, 1:105 och 1:167 ut i StrOmmakanal. Avrinningenmedfor tidvis
problem med iiversvcimningar, frdmst i angrrinsande planomrdde. Enligt
bestrimmelser i i en inte sicilv cindra

sid 5



VARMDO KOMMUN UtstdllningsuflBtande
Samhiillsbyggnadskontoret Detaljplan fdr Ripvdgen m fl, Stnimma delomrSde S4B
2Ot4-It-27 SPN 2014-12-16 Dnr: 13SpN/0172

avledningsfbrhdllandenfAr eft vattendrag sd att skada uppstdr hos
grannfastigheter. Det dliggerfastighetsdgarna attfaststrilla att diket skdts och
underhdlls till ursprungligt skick. FAr aft cindra ett vattendrags nivder eller
flode krdvs tillstdnd eller ska anmdlas enligt Miudbalkens (MB) I I:e kapitel,
Yattenverksamhet. Pd sida l2 i naturbeslcrivningen som bilagts
planbeskrivningen sdfinns en karta som visar strciclcningen som vattendraget
frdn Kroksjons rinner, utmarkerat som lokalt vardefullt vattendrag. En mer
exah utredning over vilkafastigheter som berdrs har inte utforts utav kontoret
utan de fastigheter som uppmdrksammats (ir de som inom detaljplanenfor
Ripvcigen SftAmma - delomrdde S4B uppfattats som problematiskafor
detaljplanens utfurmning. FOr mer information om vilkafastigheter som ciri
kontakt med Kroksjons avrinning utaffir omrddet sd hrinvisar kommunen att
fdreningen, som cir huvudman i omrddet, kontaktar experthjdlp som utreder
floden och vattenvcigar m.m.

10. Fastighetsflgare 1 (Striimma l:73)
a) Anser att tidigare liimnade synpunkter inte har blivit beaktade angiende

exploatering pi fastigheterna Strrimma 1:73 och 1:104 di de enligt
ursprungl i g styckningsft rriittning iir avs edda./klassifi cerade ftir
bostadsZindamil.

b) Motsiitter sig kontorets tjiinsteskrivelse daterad 2013-09-73 med intention att
iindra fastigheten I : 104 anvZindningsomride till naturmark. Menar att den
ursprungligen avstyckats ftir bostadsiindamil. Anser att svar frin kontoret inte
Itimnats angiende syftet med attlyfta ur Strcimma l:104 ur detaljplanen frir
Ripvdgen m.fl. Strrimma delomrAde S4B, att fastigheten 1:104 b6r ingi i
planomr6det ftir S4B och samplaneras med StrrimmaT:73. Menar att den
kommunala VA-anslutningspunkten sannolikt kan tillgodoses biittre genom
samverkan med Strdmma l:73 genom anslutning mot Ripviigen.

c) Fastighetsiigaren anser att kontorets stlillningstagande till att mtijligheten att ta
- skaftv2ig civer Strtimma l:73 ar ologiskt. Menar att teniingfrirhillandena inte

iir sv6.ra si som kontoret fcjrklarat tidigare, utan att den kisningen iir likartad
med andra fastigheter inom planomridet S4B, och att planftirfattaren miste
gdra neutrala/j?imbdrdiga bedrimningar mellan fastigheter inom planomrAdet.

d) Anser att upplysning kring dverklagandemdjlighet skulle ha liimnats till
fastighetsZigaren angiende niimndbeslut attlyftaur fastigheten Strrjmma 1:104
frin detaljplanen RipvZigen m.fl. Strcimma S4B.

e) Vill att kontoret grir ett frirtydligande frir kommunens intentioner ftir
anviindningsomrAde av fastigheten Strdmma 1:104. Anser att om fastigheten
blir utlagd som ett naturomr6de si kommer det att fir ekonomiska
konsekvenser i och med en begliran frin fastighetsiigaren om ett
inlOsenfijrfarande dlir fastighetsiigarkollektivet inom niiromridet sannolikt
skulle Aliiggs aktuell inlcjsen till fitljd dA det i planen ftjrslAs enskilt
huvudmannaskap frir allmlin plats.

Kommentar:
a) Kontoret anser att lcimnade synpunher blivit beaktade men att ett visst

missforstdnd mdste ha uppstdtt eftersom det har uppkommit vissa
meningsskiljaktigheter mellan kontoret ochfastighets(igaren. Kontoret menar
att forsok till fortydligande har skett bdde via telefon, brev och i m1tesform
och beklagar att det cinfinns skif ahigheter. Kontoret har som tidigare sagts
inte tagit stdllning till anvcindning av fastigheten I :104 utan endast fort ett
resonemang lving byggrdtt utanfor detaljplan som fastighetsdgaren har menat
finnas pd fastieketen. Utanftr ett detaliplanelast omrdde finns insen bvspr(itt

sid 6



vAnMOd KOMMUN Utstdllningsutlatande
Samhdllsbyggnadskontoret Detaljplan for Ripv6gen m fl, Strdmma delomrSde S4B
2014-LL-27 SPN 2014-12-16 Dnr: 13SPN10172

b)

i plan- och bygglagens mening. Det innebc)r att alla ansokningar provas mot
de allmcinna intressena i plan och bygglagen, mot kommunens 1versiktsplan
och lokalafArutscittningar pd platsen. ByggrcittJbr enskildafastigheter kan
tillskapas i och med attett omrdde detaljplaneldggs och under
genomforandetiden av en detaljplan har man en garanteradbyggrdtt (for de
fastigheter som harfdtt byggrdtt i planen). Utomplansbestcimmelser cir ett
dldre planinstitut som upphArde att gdlla ncir plan- och bygglagen trcidde i
kraft 1987. Stromma l:73 cir bebyggd med lovligt uppforande och klassas
dcirmed som en bostadsfastighet. Stromma l:104 dr obebyggd och stdllning
har inte tagits till vad som den ska beteclcnas med i kommande plan.
I tjc)nsteslcrivelsen har kontoret refereratfastigheten till naturomrddetfAr afu
den i samrddsforslaget var utlagd som naturomrdde ochfor att lcisaren skulle
kunna gdra kopplingen till den illwtration somfinns i skrivelsen. Kontoret
syftar alltsd inte pd att detta skall varafastighetens anvcindning utan skall
endast ses som en hcinvisning till tidigare samrddsforslaget och enforklaring
till varfor det foreslagna naturomrddet ansdgs forflyttas till intilliggande plan.
Detta ansdg kontoret var uppklarat i motesform ochfinner det trdkigt att det
inte harframgdtt tillrrickligt tydligt Fastigheten StrAmma 1:104s
markanvcindning kommer att utredas i kommande detaljplanen S4D -
Vds t er cing. D enn a p I anpr o c e s s s ka for ut s cit tnin gs I o s t utr e d a I cimpl i g
markanvcindning inom detta planomrdde. Frdgan varken kan eller ska alltsd
behandlas i en tjcinsteskrivelse for Strdmma S4B utan ska behandlas i
kommande planfor Str)mma S4D - Vtisterring.
Samhcillsbyggnadskontoret anser att angdring till Stromma I:104 via
Strdmma l:73 inte dr en ldmplig losning pd grund av terrcingforhdllandena pd
fastigheterna. Angoring via Stromma I :247, som ligger inom kommande
detaljplan S4D - Vc)sterc)ng, dr enligt kontorets mening en bcittre losning och
det finns dessutom ett befintligt seryitut till fOrmdn for Stromma I : 104 att ta
vdg Aver Stromma I : 247. Forutscittningarna for angoring anser kontoret vara
bcittre i den kommande detaljplanen och ddrfbr cindrades plangrcinsen sd att
fastigheten Strdmma l:104 kan ingd i det planomrddet. Kontoret har sett over
fastigheterna i omrddet och andrafastigheter inom planomrddet som
planerats med kvartersmark cir sedan tidigare bebyggda och har en tydlig
angoring. Stromma l:104 cjr obebyggd och cir en mycket stor fastighet jcimfort
med de andra och blir darfr;r svdr att hantera utan angdring i denna
detaljplan.
Overklagandemojlighet kommer i och med antagande av detaljplan. Dd
kommer information oversrindas till de boende, som under samrdd och/eller
utstdllning, ldmnat synpunkter som inte blivit tillgodosedda om dverklagande
mdjligheter.
Sdsom cir beskrivet i punkterna ovan kan inte kontoret ta stcillning till
fas t i ghe t en s anv dndni n gs om r dd e inn an de t alj pl ane arb e t et fAr komm ande
detaljplan pdbArjats. Vadfastigheten kommer att beteclcnas som i kommande
intilliggande detaljplan S4D - Vristercing kommer att beslutats efter att
planarbetet pdborjats och allaforutscittningar setts over. Att utlovavilket
anvcindningsomrdde ett omrdde skafd inom en detaljplan som cinnu ej cir
pdbOrjad strider mot plan- och bygglagen och anses som ett tjdnstefel och kan
ddrfor inte utJbras.

4

d)

e)

11. Fastighetsegare 2 (Striimma 1:11)
a) Vill ta bort best?immelsen som reglerar att komplementbostadshus kriiver

bygglov.
b) Anser att begriisningarna "marken f6r ei bebvssas" avseende fastisheten
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Strrimma 1:1 I norra del minskas altemativs tas bort.
c) Vill att begr2isningen "Marken fir endast bebyggas med uthus och garage"

scider ut mot kanalen tas bort i sin helhet.
d) Hlinvisar till tidigare si<rivelse angAende bostadshusens placering pA

grannfastigheten. Den iir ej korrekt och befintligt diick och pool saknas.

Kommentar:
a) Bestcimmelsen som reglerar komplementbostadshus dr borttagen ur

detafplanen.
b) Vissafastigheter har begrcinsats med stora delar pricl*nark pd grund

av marlcfdrhdllanden med mycket bront terrring. Vidare anser kontoret att
priclcrnarken kan hjdlpa till att bevara karakt(iren i omrddet sd som
kommun en s ov er s i kt s pl an for e s pr dkar. Att b e gr cins a mar ken m e d pri c km ark
forhindrar att olcimplig bebyggelse placeras i ett brant omrdde samt att den
vdxtlighet somfinns pd dsen mellanfastigheterna med stor sannolikhet
kommer att finnas kvar.

4 Mqrken soder mot kanalen dr begrc)nsad pd grund av qtt marken anses
olamplig att bebygga med storce hus dd den bestdr av lera.

d) Husets placering anser kontoret vara korrelct. Angdende befintligt dack och
pool sd dr det detaljerade mcitningar som vanligtvis inte gors i samband med
att en grundkarta produceras. Man sdkerstciller att infart tillfastighetenfinns
med samt att r(itt antal byggnader redovisas pd kartan. Hwudsyftet med
gr und kar t an cir att r e dov i s a d e fas t i gh e t s r dtt s I i g a for h dl I and ena.

12. Fastighetsegare 3 (Striimma 1:10)
a) Overklagar frirslaget om byggradsftjrbud pi den dvre delen av tomten. Menar

att det iir den enda delen av fastigheten som gir att bebygga vid en eventuell
styckning.

kommentar:
d Se kommentar I I b och c.

13. Fastighetsflgare 4 (Striimma 1:59)
a) Anser att syfte med planen ar atlbevaraomridets karaktiir i form av relativ

gles bebyggelse med stora fastighetsytor och att med hiinsyn till detta si borde
minsta ftireslagna fastighetsstorlek vara 5000 kvadratmeter. Menar att mindre
fastighetsstorlekar innebtir skafttomter och en f<irt2itning som inte iir i linje
med syftet.

b) Anser att naturmarken cister om fastigheten fortsiitter afi vara naturmark.
Hiinvisar till tidigare inskickade synpunkter 2011 som tar upp samma cinskan.

Kommentar:
a) Enligt poliliskt beslut fattat 201 0-1 2-I 4 sd ansdgs fastigheter om 2 500

kvadratmeter vara en rimlig storlek. Att dela eller pd annat scitt fdrcindra sin
fastighetsstorlek cir ettfrivilligt val och Ar mojligtfAr dem som har en
fastighet stdrre cin 5000 kvadratmeter. Kontoret syftar till att behdlla minsta
fas t i ghe t s s t or I e k 2 5 0 0 kv adr atm e t e r i ant agand e h andlin g.

b) Kontoret syftar till att behdlla den i byggnadsplanen 122 utmarkerade
allmcinna platsmarken som naturomrdde. Se kommentar 9 a och b.

L4. Fastighetsiigare 5 (Striimma l:21 & Striimma lz29)
a) Efterfrigar ett fcirhandsbesked betr?iffande tillstand att bygga en bryssa som
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ersattning frir en tidigare brygga. EfterfrAgar ocksa ett fiirhandsbesked om
bygglov ftr att i anslutning till ovanniimnda brygga uppfrira en lAsbar
byggnad.

Kommentar;
a) Kontoret hcinvisar fastighetsdgaren till Bygg och miljdkontoret for hantering

av de s s a forfrdgningar om for hands b e ske d.

15. Fastighetsiigare 6 (Striimma 1:16)
a) Anser att omrAdet sdder om Strcimma 1:1612 inte l2iggs ut som naturomr6de.di

det iir outrett om vem vattnet och omridet tillhrir.
b) Kryssmarkeringen ph 1:16ll ska minskas s6 att den inte iir bredare i nord-

sydlig riktning iin den 2ir pA rivriga fastigheter utefter SvanvZigen.

Kommentar:
a) Se kommentar 2 b.
b) Kontoret har sett 6ver /brutsdttningarna pdfastigheten och minskat

krys smarker in gen pd fas ti ghe t en.

16. Fastighetsiigare 7 (Striimma I :53)
a) Anser resonemanget i planebeskrivningen kring de si kallade

"Atterfallshusen" 5r ytterst m?irklig och iir i strid med glillande riksdagsbeslut.
Onskar att detta skrivs om di omridet inte 2ir utpekat som skyddsv?irt eller
annan relevant anledni ns.

Kommentar:
a) Se kommentar I I a.

17. Fastighetsiigare 8 (Striimma I :83)
a) Menar att det iir av stdrsta vikt att fastigheten far beteckningen 81, som grir det

mdjligt att fortsdtta bedriva niiringsverksamhet pi fastigheten. Har sedan 1995
haft sitt bolag pi fastigheten och skulle se det som ett stort problem attflytta
verksamheten frin fastigheten.

b) Anser att det fdrslag avseende marklov ftir att ftilla triid med en diameter civer
15 cm kan komma att stZtlla till stor skada dA risken Zir att fastighetsiigare fiiller
mer triid iin nddviindigt innan detaljplanen vinner laga kraft ftir att slippa srika
marklov fdr triidfiillnins.

Kommentar:
a) Verksamheter som krciver bygglov enligt plan- och bygglagen har Jdtt

betecloingen Bt i detaljplanen. Sd kinge byggnaden till dvervcigande del
anvcinds som bostad av innehavaren och att verksamheten inte har vcisentligt
rindrat anvdndningen av bostadshuset behovs ingenforrindring i
anvc)ndningen av kvartersmarken. Kontoret gdr den bedAmning att den
nuvarande anvcindningen av fastigheten rir forenlig med planbestcimmelsen B
och att den begrcinsade kontorsverksamhet som bedrivs cir inte av sddan
vdsentligt annorlunda karaktcir att bygglov skulle krcivas.

b) Marklov for fcillning av trcid gciller enbart /br allmc)n platsmark - natur (n2)
och pd ndgra enstakafastigheter drir vissa specifika trcid som har hAga
naturvcirden har markerats ut (med n3 och n4).

18. Fastighetsegare 9 (Striimma 1:82)
a) Inviinder mot mtiilieheten fiir fastisheter att bedriva ndrinssverksamhet i
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planen. Menar att ett mrijliggdrande rippnar upp ftir ett stort missnrije bland
boende di det kan vara relativt godtyckligt vad som innebZir "icke strirande".
Anser att det kan bli ett strirre slitage phvagarna i omridet om fler fiiretag
ktiper upp tomter fiir att bedriva niiringsverksamhet. Anser att befintliga
verksamheter far kvarbli men att nya inte brir fi etablerar sis i omridet.

Kommentar:
a) Beteclcningen Bt som innebrir; bostcider samt verlcsamheter som ej medfor

storningar for omgivande bostrider cir endast utplacerad pd defastigheter som
redan idag bedriver sin verksamhet i omrddet. Inga nya mAjligheter har givits
inom planomrddet.

19. Fastighetsegare 10 (Striimma 1:31, 1232, 1:306)
a) Besv?irar sig mot utformningen av den planerade geng-, cykel och viignZit som

upptar ftir stor del av fastigheten och att fastighetsgriinsen inte frirst?irks med
kraftig stridmur n?ira gingvZigen.

b) Anser att g6ng- och cykelviigen behdvs men konstruktionen frjrhindrar infart
till de tre fastighetema som inte har kontakt med nigot viign?it. Konkret
fiirslag ftr infart till fastigheterna har ej redovisats och undrar niir och hur
detta skall ske.

c) ErsZittning betrZiffande bithus, garage och inldsen av mark har inte redovisats.
d) Trafiken hiller hdg fart framfcir fastigheten. Erfordrar trafikgupp eller

fartkamera.
e) Ar positiv till projektet med viig och VA men anser att handliiggningen fiir iir

lingsam och tveksam i sin utformning.

Kommentar:
a) Kontoret hdnvisar fastighetsdgaren till Trafikverket for synpunkter pd

handldggning, utformning och utfdrande av gdng och cykelvrig kings
- Stavsncisvdgen, vcig 222.

b) Kontoret hdnvisar fastighetscigaren till Trafikverket for synpunkter pd
handldggning, utfurmning och utforande av gdng och cykelvdg ldngs
Stav sncisvrige n, v tig 2 2 2.

c) Kontoret hdnvisar fastighetscigaren till Trafikverket fdr synpunher pd
handlciggning, utfurmning och utforande av gdng och cykelvdg ldngs
Stavsndsvc)gen, vcig 2 2 2

d) Kontoret hcinvisar fastighetscigaren till Trafikverket for synpunkter pd
handlciggning, utformning och ut/brande av gdng och cykelvcig ldngs
Stavsndsvdgen, vcig 222.

e) Kontoret noterar synpunhen och hcinvisar till VA-enhetenforfrdgor om
ut by ggnad for kommun al a v qtt e n - o ch s pil lv att enl e dnin s ar.
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Utstiillning

Samr8d

SAMHALLSBYGGNADSKONTORET, VARMDc TOWTNq

Henrik Lundberg
S amh?illsutvecklineschef

Emilie Hellstrrim
Planeringsarkitekt

Fastighetsbeteckning : .
Strcimma 1:1 Exploatering pA naturmark m.m.
Strrimma 1:73 Planens avgriinsning, iterinfcirande av fastighet Strcimma

1:104 till detaliplanen fcir Ripviisen m.fl. m.m.
Strcimma l l Begiisningar av markens bebyssande m.m.
Strcimma l 0 Begriisningar av markens bebvssande
Strcimma 59 Minsta fastishetsstorlek
Strcimma 7 6 Begrlinsningar av markens bebyggande m.m.
Strcimma 83 Planbestiimmelse

Fastighetsbetecknins
Strcimma J Planbestiimmelser
Str<imma 42 Avstyckning av fastiehet
Str<imma 103 Viieomride
Strcimma 30 Minsta fasti ehetsstorlek
Str<imma 72 Minsta fastishetsstorlek
Strrimma i l1 Minsta fast ehetsstorlek
Strcimma 3,  l :39 ,  1 :50 ,  1 :81 ,  1 :82 ,  1 :83 Minsta fast shetsstorlek
Str<imma 3 l l :32"  l :62  och  1 :306 ' Minsta fast ghetsstorlek. avstycknine av fastishet m.m.
Strcimma 74 Planbestiimmels e. avstvcknins av fasti ehet m. m
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