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PLANARBETET AVBRYTS – NUVARANDE
DETALJPLANER FORTSÄTTER ATT GÄLLA
Den 15 maj 2019 beslutade kommunen att avbryta planarbetet för fem detaljplaner i delar
av Velamsund och Kummelnäs. Det innebär att nuvarande detaljplaner fortsätter att gälla
och inte kan ändras innan genomförandetiden har gått ut.
Bakgrund

Den 6 december 2017 beslutade Miljö- och
stadsbyggnadsnämnden att ta fram förslag till
ändring av fem detaljplaner i delar av Velamsund och Kummelnäs, med syfte att begränsa
antalet bostadslägenheter per huvudbyggnad.
Under samråd och granskning av plan
förslagen inkom synpunkter med invändningar från några fastighetsägare.
Kommunen har fört en dialog med dem
och bedömer att det inte är möjligt att gå
vidare med planarbetet.
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Planändringen skulle innebära att merparten av fastigheterna reglerades med en
bestämmelse om att högst två bostadslägenheter får inrymmas per huvudbyggnad. För
fastigheter vars huvudbyggnader redan fått
bygglov för fler än två bostadslägenheter
föreslogs särskilda bestämmelser.
Beslut om att avbryta planarbetet

Den 15 maj 2019 beslutade Miljö- och stadsbyggnadsnämnden att avbryta planarbetet,
eftersom det inte fanns någon laglig grund
för att göra en ändring
under genomförande
tiden.
Nämnden beslutade
också att det arbete som
redan gjorts för att förändra detaljplanerna ska
sparas och tas till vara,
för att kunna återuppta
arbetet när genomförandetiden har gått ut.
De detaljplaner som
nu gäller kommer alltså
inte att ändras under
genomförandetiden.
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FRÅGOR OCH SVAR
Varför kan inte detaljplanerna ändras nu?
Enligt plan- och bygglagen kan en detaljplan
inte ändras eller upphävas under pågående genomförandetid, om inte alla berörda
fastighetsägare godkänner det, och det inte
anses finnas nya förhållanden av stor allmän
vikt som inte har kunnat förutses vid den
ursprungliga planläggningen.
Vad menas med genomförandetid?
En detaljplan har alltid en viss genomförande
tid. Genomförandetiden ska garantera en bygg
rätt för fastighetsägare enligt gällande detalj
plan. Även efter genomförandetiden fortsätter
detaljplanen att gälla tills vidare om inte kommunen beslutar att ta fram en ny detaljplan.
Vad händer nu?
Detaljplanen gäller och kommer inte att
ändras innan genomförandetiden har gått ut.
Efter genomförandetidens utgång har Miljöoch stadsbyggnadsnämnden uttalat sin avsikt
att ge tjänstemännen ett uppdrag att ta fram
en ny detaljplan.
Vad innebär detta för oss som bor i området?
Den som vill göra en utbyggnad enligt gällande
detaljplan kan göra det, om bygglovsansökan
beviljas.

Vi vill bygga ett hus med tre lägenheter
på vår fastighet, får vi göra det?
Antalet tillåtna lägenheter i huvudbyggnaden
är inte reglerat i detaljplanerna. Vad som kan
byggas avgörs i en bygglovsprövning.
Får min granne bygga ett hus med flera
lägenheter?
Ja, om hen ansöker om och får bygglov för
det. Som granne kan du överklaga om du
anser att ett bygglov är felaktigt.
Vad händer när genomförandetiden går ut?
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har
uttalat att de avser att återuppta arbetet med
ändrade detaljplaner så snart genomförandetiden går ut i respektive område.
När går genomförandetiden för detalj
planen i mitt område ut?
Sångfågelvägen–Riset, del av Velamsund,
DP 536: 9 april 2020
Björnbergsområdet, del av Kummelnäs,
DP 506: 25 februari 2026
Vikingshillsvägen, Dp 541: 26 juni 2028
Sydöstra Kummelnäs, Dp 560: 22 juli 2021
Solviksområdet, Dp 497: 21 oktober 2025

KONTAKTUPPGIFTER OCH BERÖRDA PLANER
För mer information besök kommunens hemsida nacka.se och sök på
respektive detaljplan, till exempel DP 541 för Vikingshillsvägen. (se kartan).
FRÅGOR om detaljplaner, bygglov och vad som gäller i ditt område
kan ställas till Stadsbyggnadsservice
08-718 80 00,
stadsbyggnadsservice@nacka.se
Vänliga hälsningar
Tim Kahlbom, planarkitekt
08 718 79 34,
tim.kahlbom@nacka.se
Felicia Liabäck Löwstett, planarkitekt
08 718 79 36,
felicia.liaback-lowstett@nacka.se

