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Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
 
 
  

S A M R Å D S R E D O G Ö R E L S E 

Ändring av del av detaljplan 91 och detaljplan 633, för 

fastigheten Lännersta 55:4 m.fl., Prästkragens väg i Boo, 

Nacka kommun 
 

Sammanfattning  
Planändringen syftar till att möjliggöra en utökning av den invändiga verksamhetsytan för 
fastigheterna Lännersta 55:2, 55:3 och 55:4. Planändringen innebär att bestämmelse som 
reglerar högsta tillåtna exploateringsgrad tas bort. Exploateringsökningen påverkar inte 
befintlig byggrätt för byggnadsvolym. 
 
Under samrådet har inga yttranden inkommit från remissinstanser eller fastighetsägare som 
föranlett någon justering av planförslaget. Länsstyrelsen har ingen erinran mot planförslaget. 
 
Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan.  
 

Planförslagets syfte och innehåll 
Planändringen syftar till att möjliggöra en utökning av den invändiga verksamhetsytan 
(bruttoarean) för fastigheterna Lännersta 55:2, 55:3 och 55:4 vid Prästkragens väg, strax 
öster om Orminge trafikplats och söder om Värmdöleden. 
 
Planändringen innebär att bestämmelsen i gällande detaljplan som reglerar högsta tillåtna 
exploateringsgrad per fastighetsarea tas bort, vilket möjliggör utökade lokalytor för 
verksamheter som inte kräver en hög takhöjd. Exploateringsökningen möjliggörs inom 
ramen för befintlig byggrätt för byggnadsvolym, och påverkar därmed inte fastigheternas 
högsta tillåtna byggnadsarea, det vill säga byggnadens fotavtryck, eller byggnadshöjd. En 
bestämmelse om högsta tillåtna nockhöjd införs även som komplement till högsta tillåtna 
byggnadshöjd. 
 
Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan.  
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Bakgrund 
Beslut om att skicka ut förslaget på samråd fattades av planchefen på delegation den 21 
oktober 2020. Samrådstiden varade mellan den 12 november 2020 och 21 december 2020, 
sammanlagt 5 veckor. Under samrådstiden fanns förslaget tillgängligt i Nacka Stadshus, 
utställningshallen, Granitvägen 15 samt på Nacka kommuns hemsida. 

 

Yttranden under samråd 
Följande remissinstanser har inga synpunkter på planförslaget  

– Lantmäterimyndigheten i Nacka 

– Länsstyrelsen i Stockholms län 

– Trafikverket  

Inkomna synpunkter 
Ägarna till följande fastigheter inom och utanför planområdet har skriftligen godkänt 
planförslaget: Lännersta 21:1, Lännersta 23:1, Lännersta 55:2, Lännersta 55:4. 

Inkomna synpunkter från myndigheter och remissinstanser 
1. Länsstyrelsens samrådsyttrande utgår från innehållet i 5 kap. 14 § PBL. 

Länsstyrelsen har i sin roll att samordna statens intressen, tagit del av synpunkter 
från Trafikverket den 25 november 2020. Länsstyrelsen bedömer att förslaget inte 
strider mot de intressen som de har att bevaka enligt ovan nämnda lagrum.  
 
Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att lagstiftningen om 
miljöbedömningar har ändrats från och med den 1 april. Enligt 5 kap 11 § a PBL 
ska kommunen inom ramen för samrådet undersöka om genomförandet av 
detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Efter undersökningen 
ska kommunen avgöra frågan i ett särskilt beslut på det sätt och med det innehåll 
som anges i 6 kap. 7 § 1 st. och 2 st. miljöbalken. Det särskilda beslutet ska alltså 
fattas före det formella samrådets sista dag. 
 
Länsstyrelsen har efter samrådstidens utgång kompletterat sitt yttrande avseende 
kommunens undersökning om betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen gör på 
nuvarande underlag inte någon annan bedömning än kommunen och anser att de 
viktigaste aspekterna har identifierats i undersökningen. Länsstyrelsen anser att 
kommunen bör kunna hantera identifierade frågeställningar inom ramen för 
detaljplanearbetet utan att en strategisk miljöbedömning görs och en särskild 
miljökonsekvensbeskrivning tas fram. 

 
Planenhetens kommentar: Planenheten noterar Länsstyrelsens bedömning, samt 
upplysning, vad gäller undersökning om betydande miljöpåverkan. 
 
 
Planenheten  
 
 
Angela Jonasson Magnus Bohman 
Biträdande planchef Planarkitekt 


