
 

1(5) 

 

 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER 

Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167 

 

Nack a Kommun 
 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

 

2021-12-15 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE  
MSN 2021/39 
Standardförfarande 

 

S A M R Å D S R E D O G Ö R E L S E 
Ändring av del av detaljplan 61 (DP 61) för fastigheterna Bo 
38:18 och 48:11, Hermelinsvägen i Boo, Nacka kommun 

Sammanfattning  
Syftet med planändringen är att åtgärda planstridighet och därmed möjliggöra för fastighetsägare 
att fullt utnyttja sina byggrätter i nu gällande detaljplan genom att ändra gällande detaljplans 
bestämmelser om våningsantal och fastighetsstorlek. Detaljplanen syftar även till att minska 
omfattningen av mark som inte får bebyggas på fastigheten Bo 38:18. 

Planområdet utgörs av fastigheten Bo 38:18 som är belägen på Hermelinsvägen 17 och 
fastigheten Bo 48:11 som är belägen på Hermelinsvägen 16 B, i södra Boo. Fastigheten Bo 38:18 
är cirka 3970 kvadratmeter stor och är bebyggd med ett hus med en boyta om cirka 115 
kvadratmeter. Fastigheten Bo 48:11 är cirka 1020 kvadratmeter stor och är bebyggd med ett hus 
med en boyta om cirka 197 kvadratmeter. Båda fastigheterna är i privat ägo. 

Förslaget har varit utskickat på samråd mellan 29 september och 3 november 2021. Under 
samrådet har synpunkter inkommit från Länsstyrelsen avseende planbestämmelser för 
naturvärden och utnyttjandegrad. Boo Miljö- och Naturvänner har haft synpunkter avseende 
planbestämmelse för naturvärden. Skanova har informerat om befintliga teleanläggningar. Efter 
samrådet har plankartan förtydligats avseende bestämmelsen för utnyttjandegrad och 
planbeskrivningen har kompletterats avseende bestämmelsen för markens vegetation. 

Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan.  
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Planförslagets syfte och innehåll 
Syftet med planändringen är att åtgärda planstridighet och därmed möjliggöra för fastighetsägare 
att fullt utnyttja sina byggrätter i nu gällande detaljplan genom att ändra gällande detaljplans 
bestämmelser om våningsantal och fastighetsstorlek. Detaljplanen syftar även till att minska 
omfattningen av mark som inte får bebyggas på fastigheten Bo 38:18 

Planområdet utgörs av fastigheten Bo 38:18 som är belägen på Hermelinsvägen 17 och 
fastigheten Bo 48:11 som är belägen på Hermelinsvägen 16 B, i södra Boo. Fastigheten Bo 38:18 
är cirka 3970 kvadratmeter stor och är bebyggd med ett hus med en boyta om cirka 115 
kvadratmeter. Fastigheten Bo 48:11 är cirka 1020 kvadratmeter stor och är bebyggd med ett hus 
med en boyta om cirka 197 kvadratmeter. Båda fastigheterna är i privat ägo. 

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 27 
september 2021. Samrådstiden varade mellan den 29 september och 3 november 2021, 
sammanlagt 5 veckor.  

Yttranden under samråd 
Följande remissinstanser har inga synpunkter på planförslaget 
• Lantmäterimyndigheten i Nacka  
• Boo hembygdsförening 
• Nacka vatten och avfall AB 
• Södertörns brandförsvarsförbund 
• Stockholm Exergi 
• Vattenfall Eldistribution AB  
• Ellevio AB 

Följande remissinstanser har synpunkter på planförslaget 
• Länsstyrelsen i Stockholms län 
• Boo Miljö- och Naturvänner 
• Skanova 

 
Inga yttranden har inkommit från ägare till fastigheter inom eller i närheten av planområdet. 

Inkomna synpunkter 
Synpunkter i inkomna yttranden redovisas nedan i sammanfattad och förkortad form med 
planenhetens kommentarer.  
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Inkomna synpunkter från myndigheter och remissinstanser 

1. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planens genomförande inte kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen anser att det bör förtydligas vilka 
naturvärden som finns på fastigheten Bo 38:18 och vilka naturvärden som efter planens 
genomförande inte längre omfattas av skyddsbestämmelse n1. Planbestämmelserna bör 
även se över, gärna i samråd med bygglovsavdelningen. Uttryck som suterrängvåning och 
generationsboende kan exempelvis vara svåra att följa upp i genomförandeskedet. 

Planenhetens kommentar: En landskapsarkitekt har varit på plats och gjort en bedömning av 
naturvärden inom n1-markerad yta. Konsekvensen av att inte bevara delar av slänten, som för sig 
inte innehåller någon värdefull vegetation, är att kulturmiljölandskapet som är karaktäristiskt för 
området blir mindre läsbart. Sett i sitt sammanhang så är det en relativt liten yta det handlar om 
samtidigt som flera av grannarna inte har gjort någon anpassning till kulturmiljön på sina 
fastigheter. I det stora hela har denna yta inte någon större betydelse. Ytan bedöms inte innehålla 
sådana värden, varken vegetationsmässigt eller landskapsbildsmässigt, att det är motiverat att 
inskränka fastighetsägarnas nyttjande av ytan. I avvägningen mellan det allmänna intresset av att 
bevara landskapsbild/vegetation och fastighetsägarnas enskilda intresse av att disponera sin 
fastighet bedöms det enskilda intresset väga tyngre. 

Plankartan har förtydligats avseende bestämmelsen e6 för utnyttjandegrad gällande 
suterrängvåning och generationsboende. Planbeskrivningen har kompletterats avseende 
bestämmelsen n1 gällande markens vegetation. 

2. Boo Miljö- och Naturvänner kan inte se någon anledning till att minska den naturmark 
som bedömts värdefull på fastigheten Bo 38:18, att den i planbestämmelserna markerats 
med n1 - naturmarksområde som ska bevaras. De undrar om planarkitekten gjort ett 
platsbesök inför ändringen och gjort en annan bedömning? Något sådant är inte antytt. 
Andra föreslagna ändringar gällande byggnader och tomtstorlek motiveras med 
förklarande argument, men när det gäller förslaget till naturmarkens minskning sägs ”för 
att möjliggöra för fastighetsägaren att nyttja sin tomt på ett mer rationellt sätt”. Detta 
anser de inte är ett giltigt argument för att ta bort en skyddsbestämmelse för mer än  
500 m2 naturmark i ett större naturstråk. Dessutom ligger q1-markeringen kvar på 
fastigheten, som ser till värdet av helheten, hur byggnaden samspelar med omgivande 
naturmark. I planbestämmelsen står q1 värdefull miljö. Ändringar av en byggnad får inte 
förvanska dess karaktär eller anpassning till omgivningen. Ny bebyggelse skall utformas 
med särskild hänsyn till omgivningens egenart. 

Planenhetens kommentar: En landskapsarkitekt har varit på plats och gjort en bedömning av 
naturvärden inom n1-markerad yta. Konsekvensen av att inte bevara delar av slänten, som för sig 
inte innehåller någon värdefull vegetation, är att kulturmiljölandskapet som är karaktäristiskt för 
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området blir mindre läsbart. Sett i sitt sammanhang så är det en relativt liten yta det handlar om 
samtidigt som flera av grannarna inte har gjort någon anpassning till kulturmiljön på sina 
fastigheter. I det stora hela har denna yta inte så stor betydelse. Ytan bedöms inte innehålla 
sådana värden, varken vegetationsmässigt eller landskapsbildsmässigt, att det är motiverat att 
inskränka fastighetsägarnas nyttjande av ytan. I avvägningen mellan det allmänna intresset av att 
bevara landskapsbild/vegetation och fastighetsägarnas enskilda intresse av att disponera sin 
fastighet bedöms det enskilda intresset väga tyngre.  

Planbeskrivningen har kompletterats avseende bestämmelsen n1 gällande markens vegetation. 

3. Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande 
läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. 
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra 
exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 

Planenhetens kommentar: Synpunkterna noteras. 

4. Lantmäterimyndigheten i Nacka har meddelat att de inte har något att tillägga i 
ärendet. 

Planenhetens kommentar: Synpunkterna noteras. 

5. Boo hembygdsförening har meddelat att de inte har något att tillägga i ärendet. 

Planenhetens kommentar: Synpunkterna noteras. 

6. Nacka vatten och avfall AB har meddelat att de inte har något att tillägga i ärendet. 

Planenhetens kommentar: Synpunkterna noteras. 

7. Södertörns brandförsvarsförbund har meddelat att de inte har något att tillägga i 
ärendet. 

Planenhetens kommentar: Synpunkterna noteras. 

8. Stockholm Exergi har meddelat att de inte har något att tillägga i ärendet. 

Planenhetens kommentar: Synpunkterna noteras. 

9. Vattenfall Eldistribution AB har meddelat att de inte har något att tillägga i ärendet. 

Planenhetens kommentar: Synpunkterna noteras. 
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10. Ellevio AB har meddelat att de inte har något att tillägga i ärendet. 

Planenhetens kommentar: Synpunkterna noteras. 

Ändringar efter samråd 
Efter samrådet har följande ändringar av planförslaget gjorts:  

• Plankartan har förtydligats avseende bestämmelsen e6 för utnyttjandegrad gällande 
suterrängvåning och generationsboende. 

• Planbeskrivningen har kompletterats avseende bestämmelsen n1 gällande markens 
vegetation. 

 
Planenheten  

Angela Jonasson  Kristina Källqvist 
Gruppchef Nacka  Planarkitekt 
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