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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 

Detaljplan för fastigheten Rösunda 43:2, Svartviksringen 
7 i Saltsjöbaden, Nacka kommun 
 
Sammanfattning  
Syftet med detaljplanen är att göra en planstridig huvudbyggnad planenlig. Genom att 
bekräfta nuvarande nockhöjd kan befintlig byggnad göras planenlig och återstående byggrätt 
utnyttjas. Syftet är även att skydda befintliga kulturmiljövärden. Byggrätten anpassas till den 
kulturhistoriskt värdefulla miljön samt huvudbyggnadens kulturmiljövärden och 
karaktärsdrag.  
 
Planförslaget är förenligt med översiktsplanen. 
 
Samråd hölls under tiden den 17 november 2020 till och med den 11 januari 2021 under 
totalt 8 veckor. Under samrådstiden inkom yttrande från Länsstyrelsen. 
 
Länsstyrelsen anser bland annat att planförslaget behöver bli mer preciserat avseende 
byggrätterna för komplementbyggnad. I nuvarande förslag anses inte kommunen ha beaktat 
komplementbyggnadernas påverkan på riksintresset för kulturmiljövården i tillräcklig 
omfattning. Länsstyrelsen bedömer att det inte kan uteslutas risk för påtaglig skada på 
riksintresset. Placeringen för komplementbyggnad anses heller inte vara med ett skäligt 
avstånd från vattnet om +2,7 meter (RH2000) från nollplanet för att förhindra eventuell 
översvämningsrisk vid förhöjda havsnivåer. Länsstyrelsen har även synpunkter på 
formulering av planbestämmelser rörande skydd av kulturmiljö och 
utformningsbestämmelser samt undersökning av betydande miljöpåverkan. 
 
Efter samrådet har planförslaget ändrats för att tillgodose synpunkter inkomna från 
Länsstyrelsen. Byggrätter rörande komplementbyggnader har preciserats, planbestämmelser 
avseende kulturmiljö har förtydligats samt beskrivning av beslut om betydande 
miljöpåverkan har förtydligats. 
 
Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan.  



 
   

 2 (6) 

 
Planförslagets syfte och innehåll 
Syftet med detaljplanen är att göra en planstridig huvudbyggnad planenlig. Genom att 
bekräfta nuvarande nockhöjd kan befintlig byggnad göras planenlig och återstående byggrätt 
utnyttjas. Syftet är även att skydda befintliga kulturmiljövärden. Byggrätten anpassas till den 
kulturhistoriskt värdefulla miljön samt huvudbyggnadens kulturmiljövärden och 
karaktärsdrag.  
 
Planområdet är beläget i södra Garvkroken, södra Rösunda, som ligger i kommundelen 
Saltsjöbaden. Planområdet utgörs av den privatägda fastigheten Rösunda 43:2 vid 
Svartviksringen 7.  
 
Aktuellt förslag till detaljplan kommer inom planområdet att ersätta stadsplanerna S 88 och 
S 113. Vid ersättandet återinträder strandskyddet för fastigheten. Strandskydd föreslås 
upphävas inom hela planområdet.  
 
Planförslaget gör huvudbyggnaden planenlig vilket möjliggör att befintlig huvudbyggnad 
kan byggas till. Fastigheten får bebyggas med en största byggnadsarea om 485 kvadratmeter 
vilket motsvarar cirka 10 procent av fastighetsstorleken. Huvudbyggnaden regleras med 
nockhöjder anpassade till befintlig byggnad.  
 
Planområdet ingår i ett område som är av riksintresse för kulturmiljövården. 
Huvudbyggnaden regleras därför med skydds- och varsamhetsbestämmelser samt 
rivningsförbud för att bevara kulturvärdena. Även mark och vegetation regleras med 
skyddsbestämmelser samt ändrad lovplikt för fällning av träd för att bevara det gröna 
gaturummet samt bevara viktiga inslag i riksintresset mot vattnet.  
 
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 
 
Planförslaget är förenligt med översiktsplanen. 
 
Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas innebära 
betydande miljöpåverkan.  
 
Bakgrund 
Beslut om att skicka ut förslaget på samråd fattades av planchefen på delegation den 9 
november 2020. Samrådstiden varade mellan den 17 november 2020 och den 11 januari 
2021, sammanlagt 8 veckor. Planförslaget sändes till berörda och remissinstanser. 
Planförslaget fanns även tillgängligt i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, 
Nacka. 
 
Yttranden under samråd 
Följande remissinstanser har inga synpunkter på planförslaget  

– Region Stockholm, Trafikförvaltningen 
– Lantmäterimyndigheten i Nacka kommun 

 
Följande remissinstanser har synpunkter på planförslaget 
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– Länsstyrelsen i Stockholms län 
 
Inga synpunkter har inkommit från angränsande fastighetsägare. 

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

Inkomna synpunkter från myndigheter och remissinstanser 
 

1. Länsstyrelsen anser att kommunen till granskningsskedet behöver precisera 
föreslagen regleringen av komplementbyggnader på plankartan för att visa att 
planförslaget är förenligt med riksintresse för kulturmiljövården.  
 
Om dessa problem kvarstår vid ett antagande kan Länsstyrelsen komma att ta upp 
planen för prövning enligt 11 kap. 10 § PBL. Planen kan då komma att upphävas 
enligt 11 kap. 11 § PBL.  
 
Länsstyrelsen lämnar även rådgivande synpunkter rörande översvämningsrisken, 
planbestämmelser och undersökning om betydande miljöpåverkan.  
 
Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § PBL 
 
Riksintresse för kulturmiljövården  
Fastigheten ligger inom riksintresse för kulturmiljövården, Saltsjöbadens centrala 
delar [AB 122] (Nacka sn). Fastigheten är en av de stora, individuellt utformade 
villorna med väl tilltagna naturtomter som utgör uttrycket för riksintresset.  

 
En del av plankartan består av korsprickad mark där komplementbyggnader får 
uppföras. Komplementbyggnaderna får fördelas och utformas fritt i storlek och 
antal inom den korsprickade marken med undantag för reglering av nockhöjden. 
Kommunen har inte beaktat komplementbyggnaderna i sin bedömning av påverkan 
på riksintresset och det saknas därmed en beskrivning och motivering av 
planförslagets påverkan i sin helhet. Risk för påtaglig skada kan därför inte uteslutas. 
 
Till granskningsskedet behöver kommunen tydligt motivera föreslagen placering, 
volym och anpassningskrav vad gäller komplementbyggnader på plankartan. Här är 
bland annat vyer från vattnet och vyer från huvudbyggnaden mot gatumiljön viktiga 
för förståelsen av riksintressets uttryck. 
 
Rådgivning enligt 2 kap. PBL 
 
Översvämningsrisk 
Enligt Länsstyrelsens rekommendationer (Fakta 2015:4) ska utgångspunkten vara att 
ny bebyggelse längs Östersjökusten placeras ovanför + 2,7 meter (RH2000) för att 
säkerställa lämpligheten utifrån översvämningsrisken kopplat till havsnivåhöjning. 
En del av byggrätten för komplementbyggnader ligger under den rekommenderade 
nivån. Inför granskningsskedet bör kommunen därför förtydliga och motivera på 
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vilket sätt planförslaget är lämpligt med hänsyn till risken för översvämning kopplat 
till havsnivåhöjningen av Östersjön.  
 
Planbestämmelser 
På plankartan används samma q-bestämmelse för både huvudbyggnadens 
naturstenssockel och omgivande stödmur i natursten. För att betydelsen av q tydligt 
ska framgå kan bestämmelserna med fördel delas upp i exempelvis q1, q2 för 
respektive del.  
 
Kommunen har även infört utformningsbestämmelser för huvudbyggnaden där det 
bland annat regleras att fönster ska utföras i småspröjsade bågar i profilerat trä. 
Bestämmelsen bör förtydligas om den enbart gäller vid ändring av huvudbyggnaden 
eftersom nuvarande utformning av huvudbyggnaden inte stämmer överens med vad 
planbestämmelsen reglerar.  
 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Kommunen bedömer att planförslaget inte innebär betydande miljöpåverkan. 
Eftersom det inte går att utesluta att planförslaget innebär påtaglig skada på 
riksintresse för kulturmiljö anser Länsstyrelsen att det inte tillräckligt är utrett om 
planens genomförande innebär betydande miljöpåverkan eller inte.  
 
Länsstyrelsen vill även uppmärksamma kommunen på att lagstiftningen om 
miljöbedömningar har ändrats från och med den 1 april vilket innebär att aktuell 
plan omfattas av lagändringen. 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 ha fattats före det formella samrådets 
sista dag. 

 
Planenhetens kommentar: Planenheten har efter Länsstyrelsens synpunkter arbetat om 
planförslaget. I granskningsförslaget har bland annat byggrätt och planbestämmelser vad 
gäller komplementbyggnader preciserats för att minska påverkan på riksintresset för 
kulturmiljövården. Den korsmarkerade marken (där komplementbyggnader får uppföras) i 
norr, mellan huvudbyggnaden och vattnet, har ersatts med prickmark (marken får inte 
förses med byggnad). Efter samrådet har även största byggnadsarea per 
komplementbyggnad reglerats till maximalt 40 kvadratmeter.  
 
Fastigheten får bebyggas med en största sammanlagda byggnadsarea om 485 kvadratmeter, 
motsvarande cirka 10 procent av fastighetens storlek, vilket motsvarar byggrätten i gällande 
stadsplan. Det innebär att alla byggnader på fastigheten sammantaget får uppta den angivna 
byggnadsarean på fastigheten. I dagsläget upptar samtliga byggnader på fastigheten en 
byggnadsarea om cirka 370 kvadratmeter, fördelat på en huvudbyggnad och två 
komplementbyggnader.   
  
Utformningsbestämmelserna har justerats efter samrådet. I detaljplan regleras att 
tillbyggnad, ombyggnad och nybyggnad ska utformas och placeras på fastigheten med 
hänsyn till kulturmiljövärden. Vidare ska komplementbyggnad underordna sig 
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huvudbyggnaden gällande gestaltning och placering. Det innebär att tillbyggnader av 
befintliga byggnader och nybyggnad av komplementbyggnader ska utformas och placeras 
med hänsyn till kulturmiljövärdena på fastigheten. Byggnaderna ska även i största möjliga 
mån placeras på ett vis som bevarar naturtomten. Vidare har varsamhetsbestämmelser 
förtydligats för huvudbyggnadens kvaliteter och egenhet.  
 
Den korsmarkerade marken (där komplementbyggnader får uppföras) är enligt 
granskningsförslaget utlagd intill huvudbyggnadens sydöstra del. Detta område utgörs till 
stor del av en gräsmatta och till viss del av planterade träd och sten. Området har valts med 
tanke på att göra minimal påverkan på riksintresset genom att ett grönt gaturum och 
naturtomten bevaras, samtidigt som en byggrätt regleras som är anpassad till områdets 
karaktärsdrag. Omkringliggande naturtomter och höjdskillnader bidrar till att det 
korsmarkerade området skärmas av mot vattnet. Beskrivningen och motiveringar till 
regleringarna i detaljplanen har utvecklats under berörda avsnitt i planbeskrivningen. 
I och med detaljplanen införs varsamhets- och skyddsbestämmelser samt begränsning av 
var byggnader får placeras mot vattnet som inte regleras i gällande plan, vilket planenheten 
bedömer är positivt. 
  
Kommunen bedömer, med beaktan av de ändringar i planförslaget som gjorts efter 
samrådet, att planförslaget inte innebär påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljövården. 
Kommunens bedömning är fortsatt att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan, särskilt med beaktan av de ändringar i planförslaget som gjorts 
efter samrådet. Beslut om betydande miljöpåverkan kommer att fattas inom samrådet för 
detaljplanen. 
 

2. Lantmäterimyndigheten Nacka har läst planförslaget och har ingen erinran. 
Lantmäterimyndigheten vill uppmärksamma att planenheten har i planbeskrivningen 
redogjort för att fastigheten är avsöndrad och att det finns en osäkerhet i 
fastighetsgränsernas lägen.    
 

Planenhetens kommentar: Yttrandet noteras.   
 

3. Trafikförvaltningen meddelar att de inte har några synpunkter på förslaget.  
 

Planenhetens kommentar: Yttrandet noteras.   
 
Ändringar efter samråd 
Efter samrådet har följande ändringar samt justeringar av planförslaget gjorts: 

• Byggrätt för komplementbyggnader har uteblivit närmast vattnet samt framför 
huvudbyggnad mot vattnet.  

• Byggrätt för komplementbyggnader har preciserats och justerats. 
Komplementbyggnader får placeras på fastighetens östra del samt framsida mot 
gata.  

• Placering av komplementbyggnader har motiverats i planbeskrivning 
• Utformning för komplementbyggnader har preciserats för att anpassas till 

kulturvärdena  
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• Skydds-, varsamhets- samt utförandebestämmelser för huvudbyggnad har 
preciserats och justerats.  

• Skyddsbestämmelse för mark och vegetation har förtydligats och preciserats.  
 
 
Planenheten  
 
 
 
Angela Jonasson Tim Kahlbom 
Biträdande planchef Planarkitekt 
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