
Välkomna till informationsmöte om 
detaljplanen för Vikingshill och 
Sommarbo (område C)
24 oktober 2017



Mötets upplägg

• Presentation (40 minuter)
– Bakgrund
– Det omarbetade detaljplaneförslaget
– Vad händer framöver?

• Gemensam frågestund (40 minuter)

• Möjlighet att ställa enskilda frågor (40 minuter)



Bakgrund – vad har hänt?

• Nackas arbete med förnyelseplaneringen

• Många områden sedan 1960-talet

• Ambition att förenkla/snabba upp planläggningen
– Ny arbetsmodell 2008



Arbetsmodell 2008



Arbetsmodell 2008

• Arbetsmodell för förnyelseplaneringen 2008
– Långsiktig planering med kommunalt huvudmannaskap i 

centrala områden, avsedd att hålla 50-100 år
– Kortsiktig planering med enskilt huvudmannaskap i 

”mer perifera” områden, avsedd att hålla i 15-20 år

• Kortsiktigt planering
– Bygga ut kommunalt vatten och spillvatten
– Möjliggöra för permanentbebyggelse genom byggrätter
– I övriga bara det som lagen krävde, exempelvis hänsyn 

till berörda riksintressen



Vad har hänt? 

• Detaljplanen upphävts två gånger
– Område som lyftes ut från planområdet
– Otydlig planbestämmelse

• Fortfarande samma uppdrag sedan 2010 



Riksintressen

• Riksintressen är nationellt betydelsefulla områden 
som regleras i miljöbalken

• En detaljplan får inte medföra att riksintressen 
skadas 

• I område C:
– Kulturmiljövården: Värdet bland annat i de i 

huvudsak obebyggda bergssluttningarna, den 
otillgängliga karaktären och i äldre sommarvillor 

– Kust- och skärgård: Beakta turismen samt 
friluftslivets intressen

– Farled: Inseglingsled till Stockholm (Höggarnsfjärden)



Riksintressen
• Riksintresse för 

kulturmiljövården 
(rastrering)

• Riksintresse för farled 
(blå markering)

• Riksintresse för kust 
och skärgård 
(Länsstyrelsens tolkning 
är att hela kustområdet 
inklusive Nacka 
kommun ingår)



Strandskydd 

• Förbudslagstiftning i miljöbalken
• Något av de särskilda skäl som finns utpekade i 

miljöbalken måste vara uppfyllda
• Gäller generellt 100 meter från strandlinjen, både 

i vattnet och på land



Det omarbetade detaljplaneförslaget



Det omarbetade detaljplaneförslaget

• Samma syfte som tidigare:
– Kommunalt vatten och spillvatten
– Byggrätter för permanentboende på befintliga 

bostadsfastigheter
– Områdets karaktär och landskapsbild ska bevaras
– Enskilt huvudmannaskap för allmän plats, dvs 

vägföreningarna ansvarar för vägar och naturmark
– Säkerställa att berörda riksintressen inte påverkas 

negativt



Det omarbetade detaljplaneförslaget

• Rymmas inom detaljplanens ursprungliga syfte

• Främst omarbetad för att ge stöd för befintliga 
byggnader
– Inventering
– Inmätningar 

• Även mindre justeringar som ryms inom 
detaljplanens syfte kan vara möjliga



Det omarbetade detaljplaneförslaget

• Arbetsmaterial som vi arbetar vidare med 

• Ej politiskt beslutat 

• Dels justeringar av generella bestämmelserna som 
gäller för alla fastigheter och dels 
specialbestämmelser för vissa fastigheter



Vilka förändringar har gjorts?

• Ändringar av de generella bestämmelserna:
– Avstånd till fastighetsgräns för huvudbyggnad

• Nya förslaget: Minst 4,5 meter
• Tidigare: Minst 6,0 meter

– Avstånd till fastighetsgräns för komplementbyggnad
• Nya förslaget: Avståndet regleras 

inte med någon bestämmelse, 
dock styr prickmark
placering mot gata och natur.

• Tidigare: Minst 2,0 meter



Vilka förändringar har gjorts?         forts

Byggrätten för huvudbyggnaden:

Bestämmelsen om antal våningar har tagits bort. Istället regleras 
byggrättens storlek utifrån nockhöjden:

• Byggnad vars nockhöjd är högst 8,0 meter får ha en byggnadsarea om 
högst 8 % av fastighetens landarea men inte större än 140 
kvadratmeter

• Byggnad vars nockhöjd är högst 6,5 meter får ha en byggnadsarea om 
högst 11 % av fastighetens landarea men inte större än 180 
kvadratmeter

• För fastigheter med landarea mindre än 1000 kvadratmeter: Byggnad 
vars nockhöjd är högst 8,0 meter får ha en byggnadsarea om högst 80 
kvadratmeter. Byggnad vars nockhöjd är högst 6,5 meter får ha en 
byggnadsarea om högst 110 kvadratmeter.

• Ny bestämmelse om högst två lägenheter per huvudbyggnad



Vilka förändringar har gjorts?         forts

Byggrätten för komplementbyggnad:
• Nya förslaget: Sammanlagt 70 kvadratmeter byggnadsarea 

varav enskild byggnad får vara högst 40 kvadratmeter

• Tidigare: 60 respektive 35 kvadratmeter.

Högsta nockhöjd för komplementbyggnader
• Nya förslaget: 4,5 meter
• Tidigare: 4,0 meter



Vilka förändringar har gjorts?         forts

Specialbestämmelser
• Fastigheter med byggnad som ändå avviker från de 

generella bestämmelserna får specialbestämmelser för att 
byggnaden ska få stöd av detaljplanen

Exempel:
Generellt gäller att huvudbyggnader ska placeras minst 4,5 
meter från fastighetsgräns men om befintlig huvudbyggnad 
ligger närmare införs en specialbestämmelse som anger att:

Befintlig byggnad får vara placerad närmare fastighetsgräns än 4,5 
meter. Ny huvudbyggnad eller tillbyggnad ska placeras minst 4,5 
meter från fastighetsgräns.



Hur kan det se ut?
Tolka en detaljplan:
• Titta först vilka beteckningar som 

gäller för din fastighet

• Titta sen i teckenförklaringen till 
höger på plankartan vad 
beteckningen betyder

• Bestämmelser utan beteckningar 
gäller alla fastigheter

B = bostäder

e1 = byggrätten (generell)

e2 = antal fastigheter

e4 = special: byggrätt, huvudbyggnad

a4= bestämmelse om utökad lovplikt

Område där strandskyddet 
upphävs

Prickad mark = får ej bebyggas



Prickmark

• Olika syften
– Mot gata

• trafiksäkerhet
– Mot natur

• respektavstånd 
– Låglänta partier

• översvämning
– Sluttningar

• riksintresse
• områdets karaktär
• brant



Attefall/friggebod
• Inom delar av området är det inte möjligt att uppföra 

bygglovsbefriade åtgärder (sk. Attefallsregler)
– www.nacka.se sök på Attefallsregler
– Kontakta kommunens stadsbyggnadsservice, stadsbyggnad@nacka.se

• Attefallsåtgärder och friggebodsåtgärder får göras i strid med 
detaljplanen

OBS:

• Inom område med strandskydd krävs strandskyddsdispens

• Attefallare kräver anmälan med tillhörande handlingar 
– startbesked från kommunen innan byggnation får påbörjas

http://www.nacka.se/
mailto:stadsbyggnad@nacka.se


Drop-in-möten

• Delområde 1: Torsdagen den 26 oktober, drop-in mellan kl 16-18 
• Delområde 2: Torsdagen den 26 oktober, drop-in mellan kl 18-20 
• Delområde 3: Tisdagen den 7 november, drop-in mellan kl 16-18
• Delområde 4: Tisdagen den 7 november, drop-in mellan kl 18-20

Mötena hålls i 
Nacka stadshus 
matsal, ingång via 
huvudentrén.



Fortsatt detaljplanearbete

• Beslut om utställning
• Utställningstid
• Bearbetning av planförslaget
• Antagande i kommunfullmäktige
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