
FÅGELSTIGEN
Informationsmöte mellan Nacka kommun och fastighetsägare



AGENDA KL 17-18.30

Kl 17-18

• Information om kommande utbyggnad av gator

• Information om kommande utbyggnad av VA

• Information om detaljplanen och vad man får 
bygga

Kl 18-18.30

• Tid för frågor och diskussion



• Utbyggnad planeras starta i september 2021 och pågå till december 2022.

• Området kommer få helt nya gator och belysning.

• Fastighetsägarna betalar gatukostnadsersättning

• Gatukostnadsersättning faktureras när hela området är utbyggt. 
Fakturorna har 60 dagars betaltid, det vill säga fakturorna ska preliminärt 
betalas i slutet på kvartal 1 2023.

• Gatukostnadsersättningen ska räknas upp med index från tidpunkt för 
gatukostnadsutredningens granskning till att entreprenör tilldelas. Dvs 
cirka ett år. Indexet är en sammanvägning av olika entreprenadindex och 
kan jämföras med KPI (Konsumentprisindex) men anpassat för 
byggentreprenader. 

• Gatukostnadsersättning för avstyckningslott betalas när fastigheten 
styckas av eller efter 10 år. Ingen ränta utgår.

• Gatukostnadsutredning med belopp per fastighet finns på 
www.nacka.se/fagelstigen

INFORMATION OM KOMMANDE 
UTBYGGNAD AV GATOR



• Vatten och avloppsutbyggnad görs samtidigt som gatorna byggs om.

• Ett självfallssystem innebär att  VA-huvudmannen (NVOA) bygger ett 
ledningsnät i gatan. Med hjälp av lutning rinner det till NVOAs
anläggningar (pumpstationer) som tar hand om spillvattnet. För en del 
fastigheter kan det innebära att man måste ha en pump då topografin på 
sin fastighet inte tillåter att få självfall till förbindelsepunkten.

• LTA är ett trycksatt spillvatten system som används när inte självfall kan 
användas. 

• Se även på Nackas hemsida: 
https://www.nacka.se/4a4edb/globalassets/nackavattenavfall/dokument/va/
utbyggnad-va-i-fritidshusomrade-2019_web.pdf

INFORMATION OM KOMMANDE 
UTBYGGNAD AV  VATTEN OCH 
AVLOPP

https://www.nacka.se/4a4edb/globalassets/nackavattenavfall/dokument/va/utbyggnad-va-i-fritidshusomrade-2019_web.pdf


INFORMATION OM KOMMANDE 
UTBYGGNAD AV  VATTEN OCH 
AVLOPP
• Vad kostar det? 

- Anslutningsavgiften kan skilja mellan olika fastigheter inom samma planområde, 
på grund av storlek på tomt, antal serviser,  ”Attefallare” etc. Det bästa är att 
läsa på NVOA’s hemsida: https://www.nacka.se/48d243/globalassets/kommun-
politik/dokument/styrdokument/taxor-och-avgifter/va-taxa.pdf

- alternativt kontakta anslutning@nvoa.se

• När kan man ansluta sig? 

- Man kan göra ansökan för att ansluta sin fastighet innan VA-systemet är 
färdigbyggt i gatorna och det görs via e-tjänsten för bygglov: 
https://www.nacka.se/nackavattenavfall/vatten-och-avlopp/anslut-till-kommunalt-
va/

https://www.nacka.se/48d243/globalassets/kommun-politik/dokument/styrdokument/taxor-och-avgifter/va-taxa.pdf
mailto:anslutning@nvoa.se
https://www.nacka.se/nackavattenavfall/vatten-och-avlopp/anslut-till-kommunalt-va/


INFORMATION OM KOMMANDE 
UTBYGGNAD AV  VATTEN OCH 
AVLOPP

• Man kan förbereda sin anslutning under tiden som vi håller på att bygga i 
området. Rekommendationen är att man gör denna förberedelse efter att 
vi har byggt förbindelsepunkten vid just din fastighet. Systemet kommer 
dock inte att gå att nyttja förrän området är helt utbyggt och när man 
betalat fakturan. Se mer på NVOA’s hemsida om att ansluta sig till 
kommunalt VA.



DETALJPLAN DP 657



FASTIGHETERNAS BYGGRÄTT 
Byggrätten är definierad i största tillåtna byggnadsarea (BYA) och nockhöjd. 
För huvudbyggnad och komplementbyggnader. Detaljplanen innehåller inga 
bestämmelser om våningsantal utan husvolymen bestäms av nockhöjden.

Med byggnadsarea avses den area som en byggnad upptar på marken och 
projektionen av de byggnadsdelar som påverkar användbarheten av 
underliggande mark. Det kan innebära att taksprång, balkong, burspråk, 
loftgång, höga altaner kan ge upphov till BYA.

Med nockhöjd avses takkonstruktionens högsta del.

Nockhöjd Byggnadsrea

Se checklistor vilka handlingar som ska skickas in vid ansökan om bygglov
https://www.nacka.se/boende-miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva/jag-vill-gora-
ansokan-eller-anmalan/sok-bygglov/checklistor/

https://www.nacka.se/boende-miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva/jag-vill-gora-ansokan-eller-anmalan/sok-bygglov/checklistor/


DEFINITIONER ENBOSTADSHUS, 
TVÅBOSTADSHUS, PARHUS

Skillnad mellan parhus och tvåbostadshus
Parhus är småhus som är sammanbyggda i en mellanliggande tomtgräns. 
Ett parhus kan bestå av två enbostadshus, ett enbostadshus och ett 
tvåbostadshus eller två tvåbostadshus. 

Parhus innebär att småhusen inte får ha 
gemensamma funktioner som t ex 
loftgång, trapphus, entréer, va eller vent.

Om de har gemensamma funktioner över 
tomtgränsen blir de ett flerbostadshus

Vid styckning av fastighet ska kravet på minsta 
tomtstorlek beaktas samt avstånd till tomtgräns



BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER 
OCH ”ATTEFALLSÅTGÄRDER”

Utöver byggrätten som ges i detaljplanen finns möjlighet att utnyttja 
bygglovsbefriade åtgärder som t ex Attefallsåtgärder

- Komplementbyggnad högst 30 kvm BYA, 
- Komplementbostadshus högst 30 kvm BYA, 
- Tillbyggnad högst15 kvm BTA, 
- Takkupor högst två stycken, 
-Ytterligare en bostad i enbostadshus

Se checklistor vilka handlingar som ska skickas in vid attefallsärenden
https://www.nacka.se/boende-miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva/jag-vill-gora-
ansokan-eller-anmalan/attefallsbygge/checklistor/

Se vidare Boverkets hemsida
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--
byggande/anmalningsplikt/bygglovbefriade-atgarder/

https://www.nacka.se/boende-miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva/jag-vill-gora-ansokan-eller-anmalan/attefallsbygge/checklistor/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/bygglovbefriade-atgarder/


FÖRDRÖJD GENOMFÖRANDETID

Fördröjd genomförandetid innebär bland annat att bygglov inte kan beviljas 
förrän detaljplanens genomförandetid börjar löpa. 

Skälet är att det kommer att strida mot syftet med den nya planen.

”Detaljplanens syfte är att förbättra miljön och möjliggöra för 
permanentboende genom att bygga ut kommunalt vatten och spillvatten, ta 
hand om dagvatten samt rusta upp vägar i området. Vidare är syftet att 
möjliggöra för en successiv förtätning genom avstyckningar, samtidigt som 
värdefull mark och vegetation inom området bevaras. Området 
planläggsenligt kommunens arbetsmodell för förnyelseplanering, med 
kommunalt huvudmannaskap för vägar och naturmark.”

Undantag kan göras, t ex vid skada eller nedbrunnen byggnad, dessa tas upp 
på handläggarmöte för bedömning om det är möjligt att bevilja bygglov 
innan detaljplanens genomförandetid börjat löpa.



För att byta färg, Högerklicka på sidan, välj [Formatera bakgrund], välj [Hel fyllning], och välj den färg du vill ska fylla sidan.


