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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 Sicklaön 184:1, Klyvarevägen 
26 på Sicklaön, Nacka kommun 
 
Sammanfattning  
Syftet med detaljplanen är att göra befintlig huvudbyggnad inom fastighet Sicklaön 184:1 
planenlig samt att bevara byggnadens kulturvärde. Beslut om att skicka ut förslaget på 
samråd fattades av planchefen på delegation den 12 augusti 2020. Samrådstiden varade 
mellan den 31 augusti 2020 till och med 12 oktober 2020, sammanlagt 6 veckor.  
Inga synpunkter har inkommit under samråd och planförslaget har inte ändrats efter 
samråd. Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan.  
 
Planförslagets syfte och innehåll 
Syftet med detaljplanen är att göra befintlig huvudbyggnad inom fastighet Sicklaön 184:1 
planenlig samt att bevara byggnadens kulturvärde. Planområdet utgör fastigheten Sicklaön 
184:1 som är belägen i ett villaområde i Skogalund på Sicklaön. Befintlig huvudbyggnad 
utgörs av ett enfamiljshus som idag har ett planstridigt utgångsläge gällande placering och 
antal våningar. Enligt planförslaget blir befintlig huvudbyggnad planenlig, vilket innebär att 
återstående byggrätt kan nyttjas. Byggrätten inom fastigheten förblir oförändrad mot idag, 
förutom att begränsningen i våningsantal utgår.  
 
Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan.  
 
Bakgrund 
Beslut om att skicka ut förslaget på samråd fattades av planchefen på delegation den 12 
augusti 2020. Samrådstiden varade mellan den 31 augusti 2020 till och med 12 oktober 
2020, sammanlagt 6 veckor.  
 
Yttranden under samråd 
Följande remissinstanser har inga synpunkter på planförslaget  
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– Länsstyrelsen i Stockholm  
– Lantmäterimyndigheten i Nacka kommun  

 
Inga övriga synpunkter har inkommit.  
 

Inkomna synpunkter 
Synpunkter i inkomna yttranden redovisas nedan med planenhetens kommentarer.  
 

1. Länsstyrelsen i Stockholm meddelar att för närvarande har Länsstyrelsen inga 
synpunkter på planförslaget enligt 5 kap. 14 § PBL. Länsstyrelsen delar kommunens 
bedömning att planens genomförande inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. 

 
Planenhetens kommentar. Planenheten noterar informationen.  
 

2. Lantmäterimyndigheten i Nacka kommun meddelar att de inte har några 
synpunkter på planförslaget eller någon erinran. 

 
Planenhetens kommentar. Planenheten noterar informationen.  

 
Ändringar efter samråd 
Inga justeringar har gjorts efter samråd.  
 
 
Planenheten  
 
 
 
Angela Jonasson Tove Mark  
Biträdande planchef Planarkitekt 
 


	S A M R Å D S R E D O G Ö R E L S E
	Detaljplan för fastigheten Sicklaön 184:1, Klyvarevägen 26 på Sicklaön, Nacka kommun
	Sammanfattning
	Planförslagets syfte och innehåll
	Bakgrund
	Yttranden under samråd
	Inkomna synpunkter
	Ändringar efter samråd


