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S A M R Å D S R E D O G Ö R E L S E 

Ändring av del av detaljplan för sydvästra Hedvigslund 
(dp 96), för del av fastigheten Älta 105:28, i Älta,  
Nacka kommun 
 
Sammanfattning  
Syftet med planändringen är att möjliggöra för befintliga bostäder, i form av småhus och 
radhus, på fastigheten Älta 105:28 att avstyckas och ombildas till flera enskilda 
tvådimensionella fastigheter. Befintliga bostadsrätter inom fastigheten Älta 105:28 föreslås 
ombildas till bostäder med äganderätt. För att avstyckning och ombildning ska vara möjlig 
måste befintlig planbestämmelse gällande huvudbyggnaders avstånd till fastighetsgräns samt 
bestämmelsen om grupphus utgå. 
 
Under samrådet har det kommit in 4 stycken yttranden. 10 stycken intilliggande 
fastighetsägare har godkänt planändringen. Synpunkter från remissinstans berör byggrätt 
och formalia. En privatperson har inkommit med yttrande avseende 
gemensamhetsanläggningen som fastigheten ingår i. Utefter inkomna synpunkter har 
grundkarta uppdaterats och förtydligande gjorts avseende gemensamhetsanläggning.  
 
Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan.  
 
Planförslagets syfte och innehåll 
Syftet med planändringen är att möjliggöra för befintliga bostäder, i form av småhus och 
radhus, på fastigheten Älta 105:28 att avstyckas och ombildas till flera enskilda 
tvådimensionella fastigheter. Befintliga bostadsrätter inom fastigheten Älta 105:28 föreslås 
ombildas till bostäder med äganderätt. För att avstyckning och ombildning ska vara möjlig 
måste befintlig planbestämmelse gällande huvudbyggnaders avstånd till fastighetsgräns samt 
bestämmelsen om grupphus utgå. 
 
Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan. 



 
   

 2 (4) 

 
Bakgrund 
Beslut om att skicka ut förslaget på samråd fattades av planchefen på delegation den  
4 december 2017. Samrådstiden varade mellan den 6 december 2017 och den 20 december 
2017, sammanlagt 2 veckor. Berörda sakägare och remissinstanser har underrättats om 
samråd.  
 
Yttranden under samråd 
Följande remissinstanser har inga synpunkter på planförslaget  

– Länsstyrelsen  
– Natur- och trafiknämnden 

 
Följande remissinstanser har synpunkter på planförslaget 

– Lantmäterimyndigheten i Nacka kommun 
 
Följande sakägare har skriftligt godkänt planförslaget. Sakägarna är ägare till nedanstående 
fastigheter, som angränsar till planområdet:  

- Älta 105:11 
- Älta 105:18 
- Älta 105:22 
- Älta 105:27, Brf Tallstigen 1 (godkännandet inkom efter samrådstidens slut) 
- Älta 105:28 
- Älta 105:31 
- Älta 105:32 
- Älta 105:37 (godkännandet inkom efter samrådstidens slut) 
- Älta 105:38 
- Älta 105:41 

 
Synpunkt har inkommit från en sakägare där fastighet angränsar till planområdet.  

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

Inkomna synpunkter från kommunala nämnder 
 

1. Natur- och trafiknämnden har inga synpunkter gällande ändring av detaljplanen.  
 
Planenhetens kommentar: Noterat. 
  



 
   

 3 (4) 

 

Inkomna synpunkter från myndigheter och remissinstanser 
 

2. Länsstyrelsen har mottagit rubricerad ändring av detaljplan för samråd enligt 5 
kap. 11 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, standardförfarande. Planens syfte är 
att möjliggöra avstyckningar från befintliga enbostadshus och radhus. För 
närvarande har Länsstyrelsen inga synpunkter på planförslaget enligt 5 kap. 14 § 
PBL. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planens genomförande inte 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan.  
 

Planenhetens kommentar: Noterat. 
 

3. Lantmäterimyndigheten i Nacka kommun lämnar följande synpunkter på 
planförslaget: 

- Under rubriken Ändring av genomförandebeskrivningen står det att ”Dessa ingår i 
gemensamhetsanläggningen som är del av Björnvägens samfällighetsförening 
(GA:61) som nuvarande bostadsrättsförening också är medlem i.” Detta bör ändras 
till: ”Dessa ingår i gemensamhetsanläggningen (Älta ga:61) som förvaltas av 
Björnvägens samfällighetsförening som nuvarande bostadsrättsförening också är 
medlem i.” 

- Ett utdrag ur primärkartan har använts som underlag till plankartan. Detta är daterat 
den 4 augusti 2017. En genomgång bör göras av kartan och antingen kan en 
uppdatering ske eller så kan ett nytt aktualitetsdatum skrivas in (förutsatt att inga 
förändringar skett). 

- Beteckningarna för gemensamhetsanläggningarna bör förstoras upp till samma 
storlek som fastighetsbeteckningarna för att öka tydligheten i kartan. 

- Beteckningen ”S:115” (sydöstra delen av kartan) ligger inte på rätt ställe, utan ska 
flyttas ned något. 

- Den tidigare planen har en planbestämmelse om max 6700 BTA m2. Om denna har 
överskridits skulle det kunna bli problem vid en framtida förrättning om 
avstyckning då fastigheterna skulle kunna vara och ev. bli planstridiga.  

  
Planenhetens kommentar: Planbeskrivningen har förtydligats utifrån ovan nämnda 
synpunkter. Primärkartan har uppdaterats till en grundkarta. Beträffande den gemensamma 
bruttoarean har planenheten gjort bedömningen att den exploateringsgrad som 
framkommer i gällande detaljplan (dp 96) ska kvarstå för planområdet. Idag delar flera 
fastigheter på en gemensam exploateringsgrad och planförslaget förändrar inte läget. 
Exploateringsgraden utreds inte i denna ändring av detaljplan.   

Inkomna synpunkter från fastighetsägare utanför planområdet  
 

4. Ägarna till fastigheten Älta 105:36 godkänner förslaget så till vida inte kostnader 
eller ansvarsförbindelser för de nya fastigheterna, som uppstår efter ombildning av 
Älta 105:28, förändras i relation till Björnvägens samfällighet. Andelstal och 
ekonomisk plan för samfällighet (717909–3419) måste föras över till 100 %.  
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Planenhetens kommentar: Detaljplanen i sig medför inte att några rättigheter skapas eller 
fastigheter ändras. Detaljplanen kan indirekt påverka andelstalen. Om så sker går dock inte 
att säga i detta skede utan frågan om andelstal hanteras i de efterföljande 
lantmäteriförrättningarna som fastighetsägarna kan yrka på. Eventuellt beslut om ändrade 
andelstal sker i en eventuell framtida förrättning och det är förhållandena vid 
prövningstillfället som avgör utgången. Det är de delägande fastigheterna som står för 
förrättningskostnaden vid en sådan förrättning.  
 
Ändringar efter samråd 
 
Synpunkterna i samrådet har föranlett följande ändringar av planförslaget: 

• Planbeskrivningen har kompletterats under avsnittet Konsekvenser av planändringen och 
Ändring av genomförandebeskrivning 

• Ny grundkarta har lagts till  
• I övrigt har ändringar av formell karaktär gjort i planhandlingarna.  

 
 
Planenheten  
 
 
Angela Jonasson                                 Linnéa Forss                  Emilie Larsen 
Tillförordnad planchef                        Planarkitekt                          Planarkitekt 
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