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Frågor och svar från kvartersdialogerna  

Mellan 22 februari och 2 maj 2016 inbjöds samtliga fastighetsägare inom området 

Solbrinken-Grundet till kvartersdialoger med kommunen angående det påbörjade 

detaljplanearbetet för området. Här är en sammanställning av de vanligaste frågorna som 

ställdes under dialogtillfällena och svaren på dessa frågor.  

 

Vad händer nu? 

Nu påbörjas arbetet med att utarbeta ett planförslag för området. Ett formellt samråd 

planeras tidigast under våren 2017. Under samrådsskedet, som beräknas pågå i cirka 6 

veckor, har alla fastighetsägare möjlighet att ta del av planförslaget och lämna synpunkter. 

 

Kontaktpersoner 

Om du/ni har fler frågor och synpunkter på den egna fastigheten eller närområdet är ni 

välkomna att höra av er: 

Philip Paluchiewicz tfn. 08-718 91 81 eller e-post philip.paluchiewicz@nacka.se  

Tove Mark tfn. 08-718 93 54 eller e-post tove.mark@nacka.se 

Emilie Larsen tfn. 08-718 97 66 eller e-post emilie.larsen@nacka.se  

 

Framtagande av detaljplanen 

Hur går detaljplaneringen till? 

I detaljplaneringen görs en avvägning mellan det enskilda intresset och det allmänna 

intresset. Det är kommunens uppgift att främja en långsiktigt hållbar utveckling. Läs mer 

här om detaljplanering (länk). 

 

Hur lång är processen? 

Vi räknar med att detaljplaneprocessen tar cirka 3 år. Enligt tidplan ska detaljplanen antas 

hösten 2018 och utbyggnad av gator ske våren 2020 till hösten 2022. Tidsplanen är 

preliminär och beror på vilka frågor som uppkommer i processen, till exempel om den 

antagna planen överklagas. 

 

När kan man lämna synpunkter?  

Vid två tillfällen under detaljplaneprocessen kan alla som är berörda 

av förändringarna lämna synpunkter på förslaget till ny detaljplan – vid samråd och 

granskning. Tidpunkt för samråd och granskning annonseras alltid på webbplatsen. 

Kommunen bjuder också in till kvartersdialoger och andra möten för att tidigt i processen 

fånga upp synpunkter, idéer och frågor och därmed få ett bra underlag till detaljplanen.   

mailto:philip.paluchiewicz@nacka.se
mailto:tove.mark@nacka.se
mailto:emilie.larsen@nacka.se
http://www.nacka.se/web/bo_bygga/projekt/processen/Sidor/planprocessen.aspx
http://www.nacka.se/web/bo_bygga/projekt/processen/Sidor/planprocessen.aspx


  2 (12) 

Varför får de boende inom området inte ha synpunkter på vad som händer utanför området? 

Kvartersdialogerna handlade denna gång bara om detaljplaneområdet Solbrinken-Grundet. 

Om du har synpunkter på något annat planområde så kontakta projektledaren som driver 

det projektet. Titta på kommunens hemsida under projektet Sydöstra Boo (länk) för mer 

information.  

 

Vad händer om någon överklagar detaljplanen? 

Om du är sakägare och om du har lämnat skriftliga synpunkter under samrådet eller 

granskningen så kan du överklaga planen under tre veckor från och med att kommunen har 

anslagit det justerade protokollet över beslutet på kommunens anslagstavla. Överklagande 

kan ske i flera olika steg. Vid överklagande prövas ärendet av länsstyrelsen. Länsstyrelsens 

beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen och deras beslut kan i vissa fall 

överklagas till Mark- och miljööverdomstolen.  

 

Det är en tajt tidplan – tror ni att den håller?  

Tidplanen baseras på erfarenheter från andra liknande projekt, men självklart kan den 

komma att ändras om förutsättningarna ändras eller frågor uppkommer som inte kan 

förutses idag. En eventuell överklagandeprocess kan även fördröja tidplanen.  

 

Frågor om detaljplanen 

Vad är ett förnyelseområde? 

Begreppet förnyelseplanering används i Nacka kommun för att beskriva hur gamla 

sommarstugeområden kan omvandlas till permanenta bostadsområden. Huvuddelen av 

områdena ligger i kommundelen Boo, varav hela Sydöstra Boo är ett sådant. Som regel 

innebär förnyelseplanering att vatten och avlopp (VA) byggs ut och vägarna förbättras.  

 

Har det inte tidigare funnits flera olika planer på att förnyelseplanera?  

Sydöstra Boo planerades under 1930–40-talen som ett fritidshusområde. Under senare 

delen av 1990-talet och framåt har området blivit efterfrågat för permanentbebyggelse. 

Nacka kommuns tidigare planeringsstrategi för förnyelseområden från år 2000 har ersatts 

med en ny arbetsmodell, eftersom det visat sig att plan- och genomförandefrågorna varit 

mer komplicerade än vad som tidigare antagits. För Sydöstra Boo gäller att området ska 

planläggas med ett långsiktigt hållbart perspektiv och med ett kommunalt huvudmannaskap 

för allmänna platser (vägar och natur/parkmark). Planeringen grundas på ett 

detaljplaneprogram. Enligt detaljplaneprogrammet för Sydöstra Boo, som antogs år 2012, 

beslutades att det ska tas fram en detaljplan för område Solbrinken-Grundet.  

 

Varför ska ni ta fram en detaljplan igen? Delar av planområdet är redan detaljplanelagt.   

De delområden av planområdet som har relativt nya detaljplaner med byggrätt för 

permanentboende har enskilt huvudmannaskap på gator. Planprogrammet för Sydöstra Boo 

anger inriktningen att gator ska ha kommunalt huvudmannaskap. Ur driftsynpunkt är det 

fördelaktigt att ett gatunät har samma väghållare. Mot den bakgrunden är inriktningen att 

http://www.nacka.se/web/bo_bygga/projekt/boo_karta/sydostra_boo/Sidor/default.aspx
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även dessa delområden planläggs för kommunalt huvudmannaskap. Att se över hela 

området innebär också att byggrätter omprövas i ett sammanhang. 

 

Är nya byggrätter redan bestämda och kommer dessa att variera inom området?  

Nej, det är inte bestämt i dagsläget, men det kommer att framgå av samrådsförslaget. 

Byggrätterna kan komma att variera beroende på tomtstorlek och lokala förutsättningar. 

Variationen kan bero bland annat på om byggnaderna ligger vid vattnet, på grund av 

strandskydd och riksintresse.  

 

Ska alla fastigheter som idag är bebyggda med fritidshus ombildas till permanenthus?  

Utgångspunkten är att planen ska göra det möjligt för samtliga fastigheter att få byggrätter 

för permanentboende.  

 

Måste alla inom planområdet bygga om till permanentbostäder?  

Nej självklart kan man fortsätta bo kvar som man gör idag även efter att detaljplanen vunnit 

laga kraft. Ingen tvingas bygga om till permanentbostad. En detaljplan möjliggör en 

byggrätt. Detta innebär att om detaljplanen ger en byggrätt för permanentboende, ges 

möjlighet att ansöka om bygglov för den byggrätt planen anger.  

 

När börjar byggrätterna gälla? Är det efter att gatorna är utbyggda? 

Byggrätterna börjar gälla när planen vunnit laga kraft. I områden som har få tillfartsvägar 

används ofta en s.k. fördröjd genomförandetid som innebär att genomförandetiden för 

kvartersmark är fördröjd. Detta innebär att bygglov inte kan ges under den tid kommunen 

beräknar att bygga ut gator och VA. Den fördröjda genomförandetiden brukar vara 2 år. 

Detta är för att minska mängden trafik under tiden då gatorna i området byggs om. 

Bygglogistiken förbättras genom detta.  

 

Kan man förtäta på mark som omfattas av strandskydd?  

Avstyckning av fastighet måste vägas mot hur det påverkar strandskyddet och riksintresset. 

 

Vem får båtplatserna efter planens genomförande – kommunen eller föreningarna? Hur fungerar det?  

Utgångspunkten är att kommunen ska ta över huvudmannaskapet inom hela planområdet. 

Hur båtklubbarna ska fortsätta drivas och fungera inom området kommer att studeras 

vidare i planarbetet. Generellt fortsätter föreningen driva föreningsverksamheten efter att 

detaljplanen har vunnit laga kraft. Skillnaden blir att föreningen kommer få arrendera 

området med bryggor från kommunen. 

 

Är det redan bestämt att gatorna ska bli kommunala och att vi fastighetsägare ska betala?  

I antaget planprogram för Sydöstra Boo anges en planeringsinriktning för området. Enligt 

den ska kommunen ta över huvudmannaskapet för gator och allmänna platser. Det finns 

också ett start-PM för projekt Solbrinken-Grundet som antagits politiskt och som anger att 

inriktningen är att kommunen ska ta över huvudmannaskapet. Frågan prövas nu i en 

detaljplaneprocess. 
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Hur kan vi vara säkra på att grönområden bevaras? Att inte kommunen bygger hus på grönområdena efter 

några år?  

Genom att planlägga för natur säkerställs markanvändningen natur under planens 

genomförandetid, då ingen ny användning kan planläggas. Efter genomförandetidens 

utgång är det möjligt att ta fram en ny detaljplan, men kommunen har som intention att 

denna detaljplan ska hålla i 50-100 år. Alltså är det möjligt men inte särskilt troligt i 

dagsläget att grönområden som planläggs för natur bebyggs med bostäder när planens 

genomförandetid går ut. 

 
Kan man bygga ut enbart kommunalt VA och låta resten vara som det är?  

VA-anslutning är ett viktigt mål, men förbättrad gatustandard och möjlighet till förtätning är 

också viktiga i den långsiktiga planeringen. Om kommunen bygger ut VA på undermåliga 

vägar riskerar man att ledningar går sönder. Därför är huvudprincipen att s.k. allmän plats 

ska ha kommunalt huvudmannaskap. Utbyggnad av gatorna till kommunal standard är en 

förutsättning för att utökade byggrätter, permanentbostäder och avstyckningar ska tillåtas.  

 

Frågor rörande trafik 

Vad betyder att ”drifta” en gata?  

Det betyder att ha ansvar för underhåll och drift av gatan, t.ex. snöröjning och reparationer 

av gatan. I en detaljplan med s.k. kommunalt huvudmannaskap är det kommunen som har 

det ansvaret. 

 

Blir gatorna i området asfalterade?  

Ur drift- och underhållssynpunkt är asfaltsvägar bättre, eftersom grusbelagda vägar kräver 

mer skötsel och underhåll och därför blir dyrare i längden. Med asfalterade vägar är det 

exempelvis lättare att snöröja och bilar slits mindre. Det blir mindre damm, mindre buller 

och man slipper potthål. 

 

Har inte alla gator redan bestämts i programmet hur de kommer se ut? 

Nej i programmet anges en princip för hur gatorna i hela Sydöstra Boo ska se ut. I arbetet 

med att ta fram en detaljplan krävs noggrannare undersökningar av marken i en s.k. 

förstudie och därefter projektering för att avgöra mer i detalj hur gatorna ska se ut, 

vägsträckning, bredder med mera. 

 

När bestäms vägarnas sträckning?  

Vi utgår ifrån att vägarna kommer att fortsätta följa den befintliga vägsträckningen i stora 

drag, men trafiksäkerheten kan behöva förbättras på enstaka platser. En förstudie startar 

2016 och kommer att ligga till grund för projekteringen av vägarna.  

 

Hur ska Boo strandväg, som är så snirklig och smal, kunna bli en uppsamlingsväg? 

Detta ska utredas vidare i detaljplanearbetet.  
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Blir det gatubelysning överallt? 

Ja, gatubelysning ska finnas längs alla gator inom planområdet. 

 

Blir det parkeringsförbud längs alla gator i området? 

Kommunen följer de trafikregler som finns angående parkering. Parkeringsreglerna bygger 

på två enkla huvudprinciper: Du får inte stanna eller parkera så att fara uppstår, eller om du 

hindrar eller stör andra. Gatorna i Solbrinken-Grundet kommer fortsatt vara relativt smala, 

vilket kommer innebära att det i stort sätt blir parkeringsförbud på allmänplatsmark. 

 

Är det kommunen eller Trafikverket som har ansvar för bullret från Värmdöleden? 

Eftersom Värmdöleden är en statlig väg, där Trafikverket är väghållare, är det också 

Trafikverket som är ansvarig för trafikbullret från vägen. Kommunen ansvarar för de vägar 

som ägs av kommunen. 

 

Kommer kommunen bygga bullerskydd längs Värmdöleden? 

Det kommer vara fastighetsägarens ansvar att riktvärden enligt gällande förordning om 

buller uppnås på den egna fastigheten och även bekosta de åtgärder som krävs. Kommunen 

kommer troligtvis inte finansiera bullerplank eller annan bulleråtgärd längs Värmdöleden. 

Det kommer inte att krävas åtgärder på befintliga byggnader förrän man eventuellt ansöker 

om ett bygglov. Vid nybyggnation och ombyggnation ska bullerriktvärden uppnås. 

 

Vad är skillnaden mellan tidigare bullerriktvärden mot de nya från 2015? 

Tidigare tilläts något lägre bullernivåer, medan dagens riktvärden tillåter något högre nivå 

vid fasad men ställer högre krav på till exempel en tyst uteplats. Mer information om 

regeringens förordning om trafikbuller finns här (länk). 

 

Kommer dagens riktvärden för buller fortsätta gälla i detaljplanen även om nationella riktvärden ändras? 

Ja, rättspraxis visar att så är fallet. I rättsfall med detaljplaner där bullerriktvärden regleras 

har dessa fortsatt gälla trots att riktvärdena förändras. 

 

Om tekniken utvecklas och bullret minskar, kommer fastigheterna som är drabbade idag fortfarande ha 

kvar samma krav? 

Ja, det som regleras i detaljplanen kommer gälla tills en ny detaljplan tas fram. 

 

Frågor rörande VA-utbyggnad  

Måste man ansluta sig till det kommunala VA-systemet? 

Ja, utredningar visar att om alla nuvarande fastigheter inom området bebos permanent så 

kommer inte grundvattnet att räcka till alla. För stora uttag av grundvatten samt bristfälliga 

enskilda avloppsanläggningar förorenar grund- och ytvatten. Enligt ett EU-direktiv för 

vatten ska vattenkvaliteten i våra kustvatten förbättras, där Baggensfjärden ingår. 

Kommunalt vatten och avlopp leder till minskade utsläpp av avloppsvatten och innebär att 

vi får bättre badvatten, mindre algblomning och bättre siktdjup. 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2015216-om-trafikbuller-vid_sfs-2015-216
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Hur stor är pumpen som ska stå på fastigheten? 

Pumpenheten som fastighetsägaren ska gräva ner på tomten och installera med el, rör med 

mera är ungefär 0,6 meter i diameter och har en höjd om 2,6 meter. Alltså behöver inte 

särskilt stor yta på den egna tomten tas i anspråk, men den kräver visst djup i marken. 

Pumpens lock sticker upp ca 0,1-0,2 meter över marken. 

 

Ingår installation från gatan in till huset i VA-taxan?  

Nej, det är exklusive indragning till hus. Kommunen bygger normalt ledningarna fram till 

fastighetsgränsen. Fastighetsägaren ansvarar själv för, och bekostar, arbeten för VA-

ledningar och pumpenhet inne på den egna tomten. 

 

Är kostnaden för pump inkluderad i schablonpriset i VA-taxan? 

Ja, kostnaden för pump är inkluderat i VA-taxan. Efter beställning av anslutning av 

kommunalt VA får fastighetsägaren efter överenskommelse hämta ut pumpenheten från 

kommunens förråd. 

 

Är själva anläggandet av VA-ledningarna inkluderade i prisexemplet för VA? Det tillkommer inget mer 

för nedläggning av ledningar?  

I prisexemplet ingår anläggande av ledningar, dock ansvarar och bekostar fastighetsägaren 

nödvändiga anläggningar för vatten och avlopp från fastighetsgräns till byggnaden.  

 

Hur drar man ledningar på en tomt med mycket berg?  

Om man vill undvika sprängning kan man använda ledningar av typen isotermledning. 

Dessa kan läggas direkt på marken eller under ett tunt marktäcke. De består av skyddsrör 

plus vattenledning eller spillvattenledning samt elkabel och det krävs en ledning för vatten 

och en för spillvatten. Denna lösning drar mer el för att undvika att ledningarna fryser.   

 

Ska fiber läggas ner i samband med vägutbyggnaden? 

I samband med utbyggnad av kommunalt VA i förnyelseområden brukar oftast rör för att 

förbereda ledningsdragning av el, tele och bredband/fiber läggas ner tillsammans med VA-

ledningarna. Detta är dock inte kommunens ansvar utan respektive ledningsägare ansvarar 

för sitt ledningsnät. 

 

Hur ska spillvattenhanteringen skötas under tiden LTA-anläggningen installeras?   

Boka LTA-installation av rörmokare och elektriker samt obligatorisk kommunal besiktning i 

god tid, så blir tiden utan fungerande avlopp så kort som möjligt. Under denna tid får man 

använda någon form av torrtoa eller campingtoalett.  

 

Får fastighetsägaren placera LTA-stationen (pumpen) var man vill? 

När fastighetsägaren ansöker om VA så bestäms placeringen i samråd med kommunen på 

fastighetsägarens tomt. Stationen måste alltid vara lätt att komma åt för kommunens 

driftpersonal dygnet runt och får inte byggas över med verandor, friggebodar eller annat. 
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Var ska förbindelsepunkterna för VA-ledningar ligga på de enskilda fastigheterna?  

Förbindelsepunkten är ansvarsgränsen mellan kommunens och fastighetsägarens ledningar. 

Normalt placerar man den precis vid fastighetsgränsen. I samband med detaljprojekteringen 

av VA-nätet i området sker ett samråd där varje fastighetsägare har möjlighet att tycka till 

om förbindelsepunktens läge. Den slutgiltiga placeringen av anslutningspunkten bestäms 

dock av huvudmannen (VA-verket).   

 

Får man behålla sin egen brunn på fastigheten? 

Spillvattenanläggningar får inte användas fortsättningsvis, men egen brunn för exempelvis 

bevattning kan man behålla.  

 

I vilken ordning byggs saker ut?  

VA och gator planeras och byggs ut i ett sammanhang för att effektivisera processen, 

eftersom befintliga vägar måste grävas upp för att lägga ner de kommunala vatten- och 

avloppsledningarna.   

 

Varför behövs dagvattenhantering? 

Eftersom det blir förtätningar i området bör regnvattnet fördröjas så mycket det går i alla 

steg i kedjan för att få till en så effektiv rening som möjligt. Dagvattenfrågan ska utredas i 

planarbetet och därefter vet vi om området ska ingå i ett verksamhetsområde för dagvatten. 

I så fall tas en avgift ut av fastighetsägaren för anslutning till detta system.  

 

Kommer VA-taxan att förändras? 

Anläggningsavgiften för VA betalas enligt taxan som gäller det år anläggningen är slutförd 

och förbindelsepunkt är utbyggd till fastigheterna. Översyn av VA-taxan görs varje år.  

 

Varför blir VA dyrare om tomten är större? 

VA-verket arbetar efter självkostnadsprincipen. Anläggningsavgiften består av en 

servisavgift, en lägenhetsavgift som beror på antalet bostäder på fastigheten samt en 

tomtyteavgift. Tomtyteavgiften beror på hur stor fastigheten är. Om man har en stor tomt 

har man större nytta av vattenförsörjningen i och med ett en större tomt ofta innebär en 

högre vattenförbrukning. En stor fastighet påverkar också utbyggnaden av det lokala 

ledningsnätet mer.  

 

Vad ska man betala om man redan har kommunalt VA? 

De som redan har kommunalt VA och har betalat sin anläggningsavgift fortsätter bara 

betala enligt sitt befintliga abonnemang.  
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Vad händer om man nyligen har investerat i egen VA-anläggning?  

Kommunen kan lösa in vissa typer av avloppsanläggningar med en avskrivningstid på 15 år, 

men det gäller bara anläggningar som anlagts innan start-PM antogs den 8 december 2015. 

Ersättningen blir en schablonkostnad. De anläggningar som ska vara kvar måste godkännas 

av kommunen. Kommunen löser inte in enskilda dricksvattenbrunnar. Läs mer här om 

inlösen (länk). 

 

Vad gäller för obebyggda fastigheter angående VA? 

Anläggningsavgift betalas för fastigheter som har byggrätt och där bostäder kommer att 

bebyggas. Om en tomt styckas med byggrätt ska VA-avgift betalas även om man inte 

bebygger fastigheten. 

 

Vem står för servicekostnaden för LTA-stationen (pumpenheten)? 

Fastighetsägaren ansvarar för tillsynen och elförsörjningen av LTA-stationen inom sin egen 

fastighet, men vid fel eller stopp i pumpen så tillkallas kommunen och ansvarar för att rätta 

till felet, utom då felet uppstått på grund av felaktigt handhavande från fastighetsägarens 

sida, till exempel nedspolning av olämpliga föremål. Underhållet av pumpen bekostas av 

kommunen och ingår i anläggningsavgiften. Det brukar gå i snitt 10-15 år mellan stoppen 

vid en station.  

 

Vilka kostnader för vatten och avlopp tillkommer utöver anläggningsavgiften? 

Fastighetsägaren betalar själv för att anlägga egna ledningar, gräva ner och installera LTA-

station och elförsörjning. Kommunen tillhandahåller LTA-stationen, medan 

fastighetsägaren betalar och ansvarar för är hämtning och installation. De flesta 

fastighetsägare anlitar en valfri entreprenör för detta. Kommunen utför en besiktning när 

arbetet är utfört och efter godkänd besiktning betalas ett installationsbidrag ut. El till LTA-

stationen och ledningarnas elvärmekabel betalas av fastighetsägaren, liksom brukningsavgift 

för VA enligt kommunens VA-taxa. 

 

När ska man betala för VA? Är det efter genomförandetiden?  

VA och gator betalas när de är utbyggda, ca 2 år efter att planen vunnit laga kraft. 

 

Frågor om gatornas utbyggnad och gatukostnader 

Hur fördelas gatukostnaderna? 

En gatukostnadsutredning kommer att tas fram för detaljplaneområdet och 

gatukostnaderna fördelas mellan alla fastigheter inom området.  

 

Varför ska fastighetsägarna betala för gatorna och inte kommunen? 

Det finns en gatukostnadspolicy antagen av kommunens politiker att modellen som Nacka 

ska jobba efter är att exploatör eller fastighetsägare ska bekosta utbyggnad av gator, inte 

skattekollektivet. Denna kostnadsmodell används av en del kommuner i Sverige men inte 

alla. Policyn finns att läsa på projekthemsidan för Solbrinken-Grundet. 

http://www.nacka.se/WEB/BO_BYGGA/VA/AVGIFTER/Sidor/default.aspx
http://www.nacka.se/WEB/BO_BYGGA/VA/AVGIFTER/Sidor/default.aspx
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Hur fungerar det med viktningen av andelstal för gatukostnader? Varför är det billigare för 

permanentboende?  

Permanent boende är den grupp som betalar lägst andel av gatorna. Andelstalen eller 

viktningen av gatukostnaderna fördelas enligt hur stor nytta fastigheterna bedöms få genom 

planens genomförande. Permanent boende får inte lika stor byggrättsökning och därmed 

inte lika stor värdeökning av fastigheten, varför man betalar lite mindre för gatorna. Detta 

är enligt kommunens gatukostnadspolicy.  

 

Varför ska de som har en relativt ny detaljplan betala en gång till? Gatan byggdes enligt kommunal 

standard för ca tio år sedan, ändå är vägen sämre än innan. Ska vi betala för det igen? 
De fastighetsägare som redan har betalat för gator sedan tidigare kommer få ett lägre 
andelstal. När en fastighet åsätts ett andelstal eller motsvarande tas 
också hänsyn till i vilken utsträckning en fastighet sedan tidigare svarat för gatu- och 
anläggningskostnader. 

 

Vi har redan betalat stora summor för upprustning av föreningens gator och kommunalt VA, måste vi 

betala igen?  

VA behöver inte betalas igen och gatorna kommer kosta mindre eftersom ni redan betalat 

en gång upp till en viss standard. Dessutom är permanent boende den grupp som betalar 

minst andel av gatorna. Andelstalen eller viktningen av gatukostnaderna fördelas enligt hur 

stor nytta fastigheterna bedöms få genom planens genomförande. Permanent boende får 

inte lika stor byggrättsökning och därmed inte lika stor värdeökning av fastigheten, varför 

man betalar lite mindre för gatorna. Detta är enligt kommunens gatukostnadspolicy. 

 

Är det så att pensionärer betalar mindre andel i gatukostnadspolicyn? 
Nej det finns inga kostnadslättnader för pensionärer specifikt, däremot kan fastighetsägare 
som har ekonomisk svårighet att betala fakturerat belopp begära en avbetalningsplan på en 
tioårsperiod. Avbetalningsplanen innebär att fastighetsägaren betalar minst en tiondel av det 
fakturerade beloppet per år. Fastighetsägaren måste då ställa godtagbar säkerhet för att en 
avbetalningsplan ska tas fram. En utredning sker om betalningsskyldigheten är betungande 
för fastighetsägaren. Om en avbetalningsplans betalningsvillkor är alltför betungande för 
fastighetsägaren, jämkar kommunen betalningsvillkoren i planen. Jämkning ska i första hand 
innebära att amorteringstiden förlängs i den utsträckning som krävs för att fastighetsägaren 
ska kunna betala gatukostnadsersättning. I andra hand kan jämkning innebära att 
fastighetsägare får uppskov med betalning av gatukostnadsersättning eller att räntevillkoren 
mildras. 

 

Är projektet beroende av andra omkringliggande områden? Måste projektet invänta att intilliggande 

områden byggs ut innan våra gator och VA byggs? 

Nej, däremot samordnas bland annat planering och utbyggnad av gator för att göra 

utbyggnaden så smidig som möjligt. 
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Kommer ledningar att läggas ner i gatan?  

I samband med utbyggnad av kommunalt VA i förnyelseområden brukar oftast rör för att 

förbereda ledningsdragning av el, tele och bredband/fiber läggas ner tillsammans med VA-

ledningarna. Detta är dock inte kommunens ansvar utan respektive ledningsägare ansvarar 

för sitt ledningsnät. 

 

Kommer man få betala mer om man bor på en gata som är utpekad som uppsamlingsgata? Alltså att gatan 

måste rivas upp och breddas? Nej, alla kostnader för gator inom planområdet slås ihop och 

fördelas sedan ut genom andelstal enligt kommunens gatukostnadspolicy. Området som 

gatukostnaderna fördelas ut på kan skilja sig mot planområdet om andra fastighetsägare än 

de som ingår i detaljplanen direkt gynnas av gatorna. 

 

Vad blir gatukostnaderna för fastighetsägarna? 

Parallellt med detaljplanen görs en gatukostnadsutredning. I den framgår den preliminära 

ersättning som respektive fastighetsägare betalar, i enlighet med gatukostnadsutredningens 

takpris. Takpriset grundar sig på en beräkning av den totala kostnaden fastighetsägarna 

tillsammans ska betala. Om totalsumman för utbyggnaden överskrider takpriset står 

kommunen för mellanskillnaden. Om totalsumman för utbyggnaden understiger takpriset 

betalar fastighetsägarna bara den faktiska summan. 

 

Vad är takpriset för gatukostnaderna? 

Det kommer att framgå av den gatukostnadsutredning som ska göras. Enligt lag ska 

gatukostnaderna fördelas på skälig och rättvis grund. Takpriset är beroende av hur många 

nya tomter som tillkommer i den nya detaljplanen, eftersom detta avgör hur många som 

delar på kostnaderna.  

 

Kan jag påverka gatukostnadsutredningen?  

Ja, genom att lämna synpunkter under kvartersdialogerna, på gatukostnadsutredningens 

samrådsskede och granskningsskede.  

 

Vad gör fastighetsägare som är belånade och inte kan låna mer, när gatukostnader och VA-

anläggningsavgift ska betalas? 
Man kan begära en avbetalningsplan på en tioårsperiod, varvid fastighetsägare ska betala 
minst en tiondel av det fakturerade beloppet per år. Fastighetsägaren måste också ställa 
godtagbar säkerhet för att en avbetalningsplan ska tas fram samt en utredning sker om 
betalningsskyldigheten är betungande för fastighetsägaren. Om en avbetalningsplans 
betalningsvillkor är alltför betungande för fastighetsägaren, jämkar kommunen 
betalningsvillkoren i planen. Jämkning ska i första hand innebära att amorteringstiden 
förlängs i den utsträckning som krävs för att fastighetsägaren ska kunna betala 
gatukostnadsersättning. I andra hand kan jämkning innebära att fastighetsägare får uppskov 
med betalning av gatukostnadsersättning eller att räntevillkoren mildras. Uppskovet eller 
jämkning upphör när någon förändring sker av fastigheten vid t.ex. överlåtelse, 
fastighetsreglering, bygglovsansökan eller att fastighetsägarens betalningsförmåga stärks. 
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Kommer båtklubben och andra verksamheter att bidra till gatukostnaderna? 

Ja, även verksamheter betalar för gatukostnaderna beroende på hur mycket trafik de 

genererar. Det ska undersökas under gatukostnadsutredningen. 

 

Vem ansvarar för snöröjning när vägarna blir kommunala? 

Kommunen ansvarar för alla driftkostnader och skötsel av vägarna, inklusive snöröjning.  

 

Har man någonsin behövt flytta något hus för att göra vägar mer trafiksäkra?  

Inte hittills, men det kan bli så att mindre markområden måste förvärvas för att förbättra 

trafiksäkerheten på vissa punkter, exempelvis vid kurvor eller korsningar med dålig sikt. 

Kommunen ersätter fastighetsägaren för den mark som löses in. Marken värderas utifrån 

expropriationslagstiftningen. 

 

Frågor rörande avstyckning och markinlösen 

Finns det några riktlinjer kring minsta tomtstorlek? 

Det finns ingen fastslagen storlek i dagsläget, detta ska prövas under detaljplaneprocessen. 

Enligt detaljplaneprogrammet för Sydöstra Boo ska en begränsad förtätning ske, vilket 

innebär att områdets karaktär och värden ska behållas. Det finns inga riktlinjer för minsta 

tomtstorlek idag, men detta kommer studeras i planarbetet och en minsta tomtstorlek sätts 

utefter de lokala förutsättningarna. En enskild prövning görs för varje fastighet. Här spelar 

andra faktorer in, till exempel topografin och om det ryms ytterligare en huvudbyggnad.  

 

Betalar man gatukostnader två gånger om man styckar? 
Om detaljplanen möjliggör att den egna tomten får styckas så ska fastighetsägaren betala 
gatukostnaden för den befintliga fastigheten. När en fastighetsbildning sker på den 
befintliga fastigheten (avstyckning) kommer den nybildade fastigheten bli debiterad 
gatukostnad, dock senast inom tio år efter att betalningsskyldighet inträtt. 
 

När kommer kostnaden för gator och VA för avstyckade fastigheter? 

För fastighet med möjlig ny avstyckning debiteras den styckningsbara delen först när 

fastighetsbildning skett, dock senast tio år efter att betalningsskyldighet inträtt enligt stycket 

ovan. 

 

Hur fungerar det med styckning och kostnader för gator och VA? 

I detaljplanen visas med illustrationslinjer var styckning är möjlig. Sedan är det 

fastighetsägaren som beslutar om styckningen och betalar förrättningskostnader och 

planavgift. Styckningsbara fastigheter får andelstal för gatukostnader för två fastigheter. 

Man kan skjuta upp avstyckningen till dess att fastighetsbildning sker eller i max tio år. 

Anläggningsavgift för VA betalas vid ansökan om anslutning till kommunala vatten och-

spillanläggning på den nya fastigheten. Om ingen åtgärd sker på den befintliga fastigheten 

inom tioårsperiod upphör anståndet och resterande betalning debiteras på fastighetsägaren.  
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Om man styckar – läggs det två serviser in på tomten? 

En servis med ledningar anläggs för varje fastighet. Det kan finnas situationer där två eller 

flera fastighetsägare kan dela på en servis om det finns skäl, till exempel för 

gemensamhetsanläggningar. Om avstyckning sker i senare skede än utbyggnad av VA-

ledningar i gatan tillkommer det en kostnad utöver anläggningsavgiften, för att täcka VA-

bolagets merkostnader då servisledningen byggs senare skede.  

 

Kan en fastighetsägare tvingas stycka sin fastighet? 

Kommunen gör det möjligt, men inte tvingande, att stycka.  

 

Om man vill stycka av sin fastighet i framtiden, får man det då? 

Under den så kallade genomförandetiden kan man inte ändra detaljplanen så att fastigheten 

blir styckningsbar. Detaljplanen som nu tas fram ska alltså vara hållbar över en längre tid. 

Om det inte känns aktuellt inom den närmaste tiden men om det känns intressant på sikt är 

det därför viktigt att be att få frågan om styckning utredd.  

 

Tar kommunen över vattenområden?  

Kommunen kommer undersöka övertagande av vattenområden under detaljplaneprocessen.  

 

Vad händer med fiskerätter och servitut för bryggor?  

De rättigheter som finns idag kommer att ses över och säkerställas i detaljplanen om de har 

tillkommit i laga ordning. 


