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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 detaljplan för del av Tollarehöjden (dp 534) 
fastigheten Tollare 1:450 (Tollare grindstuga) i Boo, 
Nacka kommun 
 
Sammanfattning  
Planområdet omfattar fastigheten Tollare 1:450, Tollare grindstuga, som är belägen i Tollare 
exploateringsområdes centrala del.  
 
I gällande detaljplan har fastigheten markanvändningen B för bostad. Detaljplaneändringen 
innebär att befintlig markanvändning kompletteras med markanvändningen H för handel. 
Detta för att befintlig café- och bageriverksamhet, som i dag har tidsbegränsat bygglov, ska 
kunna ges permanent bygglov. 
 
Under samrådstiden framfördes synpunkter på föreslagen planändring. 
Länsstyrelsen påpekade dock att på plankartan bör användningen förtydligas för att uppfylla 
plan- och bygglagens tydlighetskrav. Ägaren till fastigheten Tollare 1:447 ansåg att stora 
olägenheter kan ske om kunder till den kommersiella verksamheten hänvisas till 
samfällighetens planerade lekplats. Fastighetsägaren ansåg vidare att Bonava och 
lantmäterimyndigheten måste reda ut de oklara ägoförhållandena för samfälligheten s:9.  
 
Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan.  
 
Planförslagets syfte och innehåll 
Planändringen avser del av gällande detaljplan, dp 534, och omfattar fastigheten Tollare 
1:450, Tollare grindstuga, som har markanvändningen B-bostad. Detaljplaneändringen 
innebär att befintlig markanvändning kompletteras med markanvändningen H-handel. 
Detta för att befintlig café- och bageriverksamhet, som i dag har tidsbegränsat bygglov, ska 
kunna ges permanent bygglov. 
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Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan.  
 
Bakgrund 
Beslut om att skicka ut förslaget på samråd fattades av planchefen på delegation av miljö- 
och stadsbyggnadsnämnden den 19 februari 2019. Samrådstiden varade mellan den 19 
februari 2019 och den 12 mars 2019, sammanlagt tre veckor. Samrådshandlingarna 
tillställdes berörda sakägare, länsstyrelsen, lantmäterimyndighet samt natur- och 
trafiknämnden. Planhandlingarna fanns tillgängliga i Nacka Stadshus utställningshall och på 
kommunens hemsida. 
 
Yttranden under samråd 
Följande remissinstanser och fastighetsägare har inga synpunkter på planförslaget  

– Lantmäterimyndigheten 
– Ägaren till fastigheten Tollare 1:16 
– Ägaren till fastigheten Tollare 1:427 
– Ägaren till fastigheten Tollare 1:484 

Följande remissinstanser och fastighetsägare har synpunkter på planförslaget 
- Länsstyrelsen  
- Ägaren till fastigheten Tollare 1:447  

Inkomna synpunkter 
Synpunkter i inkomna yttranden redovisas nedan i sammanfattad och förkortad form med 
planenhetens kommentarer. 

Inkomna synpunkter från myndigheter och remissinstanser 
1. Länsstyrelsen hade ingen erinran mot planförslaget och delade kommunens 

bedömning att planens genomförande inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Länsstyrelsen påpekade dock att på plankartan bör användningen 
förtydligas för att uppfylla plan- och bygglagens tydlighetskrav. 
 

Planenhetens kommentar: Ändringen av planbestämmelserna har förtydligats genom att 
en separat plankarta upprättats, för att tydliggöra att tillkommande bestämmelse endast 
omfattar fastigheten Tollare 1:450 samt att övriga bestämmelser kvarstår. 

Inkomna synpunkter från fastighetsägare utanför planområdet  
2. Ägaren till fastigheten 1:447 ansåg att stora olägenheter kan ske om kunder till 

den kommersiella verksamheten hänvisas till samfällighetens planerade lekplats. 
Fastighetsägaren ansåg vidare att Bonava och Lantmäterimyndigheten måste reda ut 
de oklara ägarförhållandena för samfälligheten s:9.  

 
Planenhetens kommentar: Detaljplanen reglerar endast markanvändningen för 
fastigheten Tollare 1:450. Den samfällda marken gränsar till området för planändringen.  
Planbeskrivningen har kompletterats avseende samfällighetens ändamål. Samfälligheten s:9 
utgör område för B - bostadsändamål avsedd för lek och rekreation för de boende i 
kvarteret. Verksamheten för café och bageri, betecknat H – handel, inom fastigheten 
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Tollare 1:450, ska därför inte ges tillgång till samfälligheten. Detta har även reglerats i avtal 
mellan näringsidkaren och Bonava. Eventuella oklara ägarförhållanden till samfälligheten 
kan inte regleras i detaljplan. Detta är en fråga som Lantmäterimyndigheten ansvarar för. 
 
Justeringar efter samråd 
Synpunkterna i samrådet har föranlett följande justeringar av planförslaget: 

• Planbestämmelserna har förtydligats genom att en separat plankarta med 
bestämmelser upprättats. 

• Ändamålet för den angränsande samfälligheten s:9 har beskrivits i 
planbeskrivningen 

 
 
Planenheten  
 
 
 
Angela Jonasson Tord Runnäs 
Biträdande planchef Planarkitekt 
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