
Bakgrund
Solsidans småhusområde, från 1900-talets 
första häl� , planlades första gången på 
1940-talet. På 1960-talet togs en ny plan 
fram för kvarteren Västergöken och Vakan, 
som bland annat möjliggjorde för mer mark 
för bostadsändamål. I dessa två planer från 
1940- och 1960-talet reglerades att huvud-
byggnader � ck inredas med en lägenhet. 
Byggnadsnämnden hade dock rätt att un-
dantagsvis, där synnerliga skäl fanns, tillåta 
inredande av ytterligare en lägenhet enligt 
planen från år 1940. År 2015 togs en plan-
ändring fram med sy� et att bland annat ta 
bort be� ntlig begränsning av antalet tillåtna 
lägenheter per villafastighet. Strax e� er att 
detaljplanen från 2015 vann laga kra�  var 
det några fastigheter som beviljades bygglov 
för betydligt � er lägenheter per fastighet än 
kommunen hade förutsett. Dessa bygglov 
överklagades och upphävdes av mark- och 
miljödomstolen.  
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Planändring för att 
bevara områdets karaktär
Solsidan är av lokalt intresse för kultur-
miljö vården och bedöms vara ett område 
som är särskilt värdefullt där karaktären och 
skalan är viktig att behålla. Idag saknas det 
begränsningar för hur många lägenheter 
som får uppföras per  fastighet. Sy� et med 
planändringen är att återigen begränsa 
antalet lägenheter per fastighet genom att 
införa en generell bestämmelse om att det 
högst får � nnas maximalt två lägenheter per 
fastighet. I övrigt ska underliggande planer 
gälla tillsammans med planändringen när 
den vinner laga kra� . Genom denna plan-
ändring skapas ett � exibelt boende med 
möjlighet till två lägenheter per fastighet 
samtidigt som områdets karaktär och kul-
turhistoriska värden bevaras och vegetation 
skyddas. Planändringen innebär inte någon 
ändring i byggrätt, våningshöjd eller bygg-
nadens placering på fastigheten. 

ÄNDRING I STADSPLANER OCH DETALJPLAN 
FÖR ATT BEGRÄNSA ANTALET BOSTÄDER 
PER FASTIGHET

Ändringen berör stadsplanerna S123, 
S186 och detaljplan DP574 för Solsidan i 
Saltsjöbaden. 

När börjar planändringen att gälla? 
Planändringen antogs av miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden den 17 mars 
2021 § 57. Tillkännagivandet om justerat 
protokoll anslogs den 23 mars 2021 på 
kommunens anslagstavla. Planändringen 
har blivit överklagad och ärendet ligger hos 
mark- och miljödomstolen för behandling. 
Planändringen har inte börjat gälla än utan 
blir giltig först när den vinner laga kra� . 
Information om detta kommer läggas ut 
på Nacka kommuns webbsida för Solsidan 
webbadress: nacka.se/solsidan.
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Kartan visar planområdets avgränsning. Streckade områden ingår inte i planområdet.


