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S A M R Å D S R E D O G Ö R E L S E 

Detaljplan för fastigheten Älta 30:5, Sigfridsborgsvägen 3 
i Älta, Nacka kommun 
 
Sammanfattning  
Detaljplanen syftar till att fastigheten Älta 30:5 kan delas in i två fastigheter. Planområdets 
areal är 2060 kvadratmeter. Planförslaget anger en minsta fastighetsstorlek på 720 
kvadratmeter. Respektive fastighet får inrymma ett friliggande bostadshus med högst två 
bostadslägenheter. 
 
Inga synpunkter i sak har inkommit under samrådet. Länsstyrelsen delar kommunens 
bedömning att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Lantmäterimyndigheten i Nacka kommun anser att ett förtydligande bör 
göras i planbeskrivningen. 
 
Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan. 
 
Planförslagets syfte och innehåll 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att fastigheten Älta 30:5 kan delas in i två 
fastigheter. Planområdets areal är cirka 2060 kvadratmeter. Planförslaget anger en minsta 
fastighetsstorlek på 720 kvadratmeter. Respektive fastighet får inrymma ett friliggande 
bostadshus med högst två bostadslägenheter. 
 
Planenheten gör bedömningen att detaljplanen är av begränsad omfattning, saknar större 
allmänintresse, inte innebär betydande miljöpåverkan och är förenlig med gällande 
översiktsplan. Detaljplanens genomförandetid föreslås vara 5 år. 
 
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 biträdande planchefen på delegation 
den 7 december 2021. Samrådstiden varade mellan den 8 december 2020 och 27 januari 
2021, sammanlagt 7 veckor. 
 
Yttranden under samråd 
Följande remissinstanser har inga synpunkter på planförslaget  

– Länsstyrelsen  
– Trafikförvaltningen, Region Stockholm  
– Nacka Vatten och Avfall AB 

Följande remissinstanser har synpunkter på planförslaget 
– Lantmäterimyndigheten i Nacka kommun 

 
Inga synpunkter har kommit in från närliggande fastigheter. 

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

Inkomna synpunkter från myndigheter och remissinstanser 
1. Länsstyrelsen har för närvarande inga synpunkter på planförslaget enligt 5 kap. 14 § 

PBL. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planens genomförande inte kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan. 

 
2. Lantmäterimyndigheten i Nacka kommun anser att förtydligande bör göras på 

planbeskrivningens sida 9, under andra stycket om servitut: förtydliga att 
officialservitut bildas av lantmäterimyndigheten. Avtalsservitut upprättas av 
fastighetsägare själva. Dessutom behöver grundkartan uppdateras. 

 
Planenhetens kommentar: Planbeskrivningen har förtydligats och grundkartan har 
uppdaterats. 
 
Ändringar efter samråd 
Efter samrådet har planbeskrivningen förtydligats och grundkartan uppdaterats. 
 
 
Planenheten  
 
 
 
Angela Jonasson Peter Bergqvist 
Biträdande planchef Planarkitekt 
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