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 dnr PLAN.2018.9 
 
 
GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
 
Granskning har genomförts under perioden 24 augusti 2021 – 27 september 2021. Under 
granskningen har cirka 20 yttranden inkommit.  
 
Planhandlingarna har skickats ut till berörda instanser enligt separat sändlista och till berörda 
fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Handlingarna har även funnits tillgängliga på biblioteket i 
Ekerö, i kommunhuset samt på kommunens hemsida.  
 
Nedan redovisas ämnesvis sammanfattning av de synpunkter som inkom under granskningen. 
Planeringsenhetens kommentarer och ställningstagande redovisas i kursiv stil efter varje ämne. 
Samtliga yttranden samt bilagor finns i sin helhet att ta del av hos planeringsenheten. 
  
 
Allmänt om förslaget och utvecklingen av kommunen  
Kommunala likställighetsprincipen 
Ägarna av flera intilliggande fastigheter menar att kommunen inte följer den kommunala 
likställighetsprincipen då det inte ska ha getts bygglov för hus i två våningar på intilliggande 
fastigheter och då en av en intilliggande detaljplan endast tillåter bebyggelse i en våning.  
 
Planeringsenhetens svar 
Kommunala likställighetsprincipen 
De argument som vid granskning och samråd lyfts fram till varför kommunen inte följer den 
kommunala likställighetsprincipen hänvisar till påstådda, nekade, bygglovsansökningar för 
bebyggelse i två våningar för Närlunda 58:62 och Närlunda 58:63. De bygglovsansökningarna 
för nya bostadshus på Närlunda 58:62 och Närlunda 58:63 som finns i kommunens diarium är 
för de hus som idag står på platsen. Kommunen kan därför inte avgöra vilka 
bygglovsansökningar sakägarna hänvisar till. Gällande detaljplan för Närlunda 58:62 och 
Närlunda 58:63 tillåter endast bebyggelse i en våning varför tvåvåningshus inte skulle vara 
aktuellt på platsen. De ärenden som hänvisas till är dock bygglovsärenden, inte 
detaljplaneärenden, varför det är svårt att bedöma vad som skulle vara en likabehandling. 
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Vad det gäller den aktuella detaljplanen för Närlunda 58:62 och Närlunda 58:63 omfattar den 
ett annat område med andra förutsättningar och detaljplanen antogs 2008 när en annan 
översiktsplan gällde. Att planerna inte tillåter samma våningsantal innebär därför inte att 
likabehandlingsprincipen frångås. Vidare fanns det för området som innefattar Närlunda 
58:62 och Närlunda 58:63 en detaljplan som hade genomförandetid kvar när gällande plan 
för fastigheterna togs fram. Det krävs mycket särskilda skäl för att ändra en detaljplan med 
genomförandetid mot berörda fastighetsägares vilja. En förutsättning för uppdragets 
genomförande var därför att inga negativa synpunkter skulle inkomma på förslaget. Detta 
påverkade vad som planlades på fastigheterna. 
 
Slutligen kan det konstateras att redan nu gällande detaljplan för Närlunda 58:4 möjliggör 
bebyggelse i två våningar. Därmed innebär inte planförslaget någon avsevärd ändring 
gällande tillåten byggnadshöjd. 
Miljö- och klimataspekter (MKN)  
En sakägare menar att det är anmärkningsvärt att vad som anses vara omfattande bebyggelse 
byggs inom den primära skyddszonen östra Mälaren. 
Planeringsenhetens svar 
Det framgår av planbeskrivningen att de skyddsföreskrifter som finns för området ska beaktas 
vid exploatering. Vad det gäller dagvatten från en framtida bebyggelse bedöms de åtgärder 
som föreslås i dagvattenutredningen innebära att ickeförsämringskravet uppfylls. 
Miljöenheten på Ekerö kommun stödjer slutsatsen i dagvattenutredningen att 
föroreningsnivåerna inte kommer att öka i recipienten vid exploatering förutsatt att 
föreslagna reningsåtgärder utförs. 
Hälsa och säkerhet (buller, vibrationer, förorenad mark, lukt)   
Påträffade markföroreningar har inte har avgränsats horisontellt i de undersökningar som 
genomförts. Miljönämnden menar att det därför inte går att få en tillräcklig god uppfattning 
om föroreningarnas spridning inom fastigheten. Innan exploatering anser de därför att det är 
viktigt att undersöka föroreningssituationen mer utförligt. 
 
Miljönämnden menar att det bör också övervägas att införa en 
planbestämmelse som reglerar att startbesked inte får ges för bygglov för bostadshus 
innan föroreningar har avhjälpts. 
Planeringsenhetens svar 
Ny planbestämmelse har lagts till plankartan om att startbesked inte får ges förrän 
Miljönämnden, i egenskap av tillsynsmyndighet enligt miljöbalken, har godkänt avhjälpande 
åtgärder avseende markföroreningar. 
Stad- och landskapsbild   
Flera fastighetsägare i området yttrar sig att exploateringsgraden är för hög och 
bebyggelsen blir för tät. Förslagets utformning innebär enligt dem inte en anpassning till 
stads- och landskapsbilden. 
 
Ägarna till en fastighet beskriver området som villabebyggelse med inslag av låga radhus 
men menar att en exploateringsgrad likt den som möjliggörs på Närlunda 58:4 inte finns i 
området. En annan fastighetsägare skriver att det förvisso är blandad bebyggelse i området 
men att intilliggande fastigheter består av enbostadsbebyggelse. En jämförelse med 
intilliggande detaljplan görs. Den medger möjlighet att uppföra bostäder i en våning med en 
högsta nockhöjd om 7 meter. De skriver att planförslaget med en totalhöjd över nollplanet 
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på 14 meter möjliggör en betydligt högre bebyggelse i fler våningar och med större volym 
då planen inte heller reglerar våningsantal. 
 
Ägarna av en grannfastighet framhåller att nu gällande detaljplan för Närlunda 58:4 inte 
medger att fastigheten får indelas i flera tomter utan att en huvudbyggnad i två plan får 
uppföras och att förslaget skulle innebära att fastigheten kan delas och få fyra nya 
fastigheter. De menar att kommunens önskan att förtäta området enligt förslaget får 
effekter på omgivningen som inte är acceptabla eller förenliga med plan- och bygglagen.   
Planeringsenhetens svar 
I intilliggande plan anges nockhöjden i förhållande till marknivån. I planförslaget anges 
parhusens totalhöjd i meter över nollplanet och är satta till 13,5 respektive 14,5 meter. Det är 
alltså höjden över nollplanet i kommunens koordinatsystem (RH2000). Höjden anges över 
nollplanet för att det ska bli tydligare hur hög bebyggelsen blir i förhållande till omgivningen 
samt för att säkerställa att bebyggelsen inte ska bli högre än vad som är planens avsikt. 
Totalhöjden på 13,5 och 14,5 meter över nollplanet avser motsvara höjder över markplanet 
på ca. 7,2 meter likt i samrådsförslaget. Det är ungefär lika högt som tillåten nockhöjd i 
intilliggande plan. I detaljplanens gestaltningsprogram redovisas de föreslagna parhusens 
höjdrelation till omgivande bebyggelse. 
 
Om bebyggelsen uppförs med platta tak motsvarar 7,2 meter 2 våningar vilket är samma 
våningsantal som de närliggande radhusen på Tappströmsvägen 64-110. Radhusens volym är 
dock avsevärt större då de består av flera sammankopplade enheter. Planförslaget reglerar 
inte våningsantal då boverkets allmänna råd för planbestämmelser sedan 2014 inte 
rekommenderar en sådan bestämmelse. Även gällande detaljplan för Närlunda 58:4 tillåter 
bebyggelse i två våningar. I fastighetens närhet finns även exempel på bebyggelse i två 
våningar varav en del med suterrängvåning.  
 
Det stämmer att den nuvarande detaljplanen för Närlunda 58:4 inte möjliggör att fastigheten 
får delas. När en ny detaljplan tas fram är det dock främst andra parametrar än den tidigare 
planens bestämmelser som tas med i bedömningen av vad som är lämplig markanvändning. I 
Ekerö kommuns översiktsplan är området utpekat som ett område för förtätning inom 
befintlig bebyggelse innan 2030. Förtätning inom befintliga strukturer innebär, enligt 
översiktsplanen, en hushållning med våra naturresurser då man nyttjar redan utbyggd 
infrastruktur och begränsar exploatering på orörd mark. Förtätning bedöms inte möjlig att 
göra utan viss påverkan på omgivningen. Med tanke på fastighetens läge, nära 
kommuncentrum och goda kollektivtrafikförbindelser, bedömer planeringsenheten att 
förtätning med nya bostäder är lämplig markanvändning. Närlunda har idag en varierad 
bebyggelse med varierad täthet. Delar av området har en täthet som är i paritet med det som 
föreslås i planen. 
Arkitektur och gestaltning  
Byggnadsnämnden anser att det som anges i gestaltningsprogrammet i största möjliga mån 
bör införlivas som planbestämmelser, för att på så sätt säkerställa att bebyggelsen utformas 
i enlighet med programmet. Om planbestämmelser inte införs, är det inte möjligt att 
säkerställa att utformningen blir som det är angivet i gestaltningsprogrammet.  
Planeringsenhetens svar 
Gestaltningsprogrammet har införlivats som planbestämmelser i den mån det är möjligt och 
anses vara lämpligt.  
Olägenhet för grannar (ljus, skugga, insyn, trafik mm)  
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Exploateringsgrad 
Fastighetsägarna för en intilliggande fastighet menar att planförslaget möjliggör en för hög 
exploateringsgrad. Detta då kommunen enligt dem inte tar hänsyn till att det utöver 
parhusen finns möjlighet att uppföra attefallshus. Fastighetsägarna menar att det kan leda 
till att 8-10 familjer kan bo inom planområdet. Den höga exploateringsgraden ska enligt 
sakägarna innebära en olägenhet för dem.  
 
Insyn 
Fastighetsägarna till en grannfastighet menar att förslaget skulle innebära ökad insyn vilket 
ska utgöra en olägenhet för dem. 
 
Förändrade utblickar 
Flera sakägare har synpunkter på att deras utblickar mot vattnet påverkas av planförslaget. 
 
Ljusförhållanden 
Ägaren till en fastighet söder om planområdet menar att de föreslagna byggrätterna skulle 
innebära att dennes möjligheter till kvällssol och att se solnedgången försämras eller 
försvinner helt.  
Planeringsenhetens svar 
I Ekerö kommuns översiktsplan är området utpekat som ett område för förtätning inom 
befintlig bebyggelse innan 2030. Förtätning inom befintliga strukturer innebär, enligt 
översiktsplanen, en hushållning med våra naturresurser då man nyttjar redan utbyggd 
infrastruktur och begränsar exploatering på orörd mark. Förtätning bedöms inte möjlig att 
göra utan viss påverkan på omgivningen. Med tanke på fastighetens läge, nära 
kommuncentrum och goda kollektivtrafikförbindelser, bedömer planeringsenheten att 
förtätning med nya bostäder är lämplig markanvändning. Exploatering i enlighet med 
översiktsplanen kan innebära viss olägenhet för närboende. I detta fall bedömer dock 
planeringsenheten att olägenheten är godtagbar och inte betydande vad gäller insyn, 
förändrade utblickar och ljusförhållanden. 
 
Det bör noteras att en ägarna till Närlunda 58:62 har förvärvat fastigheten när planarbetet 
påbörjats. Det fanns då ett planbesked och uppdrag att pröva möjligheterna för 
radhusbebyggelse på platsen vilket skulle innebära en större exploatering än nuvarande 
förslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 2016-11-13 att kommunen ska inleda 
planläggning av Närlunda 58:4. Kommunstyrelsens arbetsutskott tog beslut om planuppdrag 
den 2018-04-24. 
 
Exploateringsgrad 
Med hänsyn till att området har visst kulturhistoriskt värde har en bestämmelse om utökat 
lovplikt för bygglovsbefriade åtgärder enligt PBL 9 kap. 4 § a, så kallade attefallshus, har lagts 
till planbestämmelserna. Det innebär att åtgärdens lämplighet prövas mot allmänna och 
enskilda intressen samt stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen, 
intresset av en god helhetsverkan och planens bestämmelser. 
 
Insyn 
De nya bostadshusens uteplats och trädgård är orienterade bort från sakägarnas fastighet. 
Det kan förväntas att det är där den mesta vistelsen kommer äga rum varför olägenheten vad 
gäller insyn bedöms bli liten. För att undvika olägenhet kopplad till ökad insyn från de 
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föreslagna byggrätterna regleras dock att balkonger inte får kraga ut mer än 70 cm från fasad. 
Vidare framgår det av planbeskrivningen att den tänkta användningen är vädringsbalkonger. 
 
Förändrade utblickar 
Föreslagen bebyggelse kommer medföra ändrade utblickar från grannfastigheterna. Hur 
utblickarna ändras skiljer sig för de olika sakägarna men byggrätterna har placerats så att 
genomsikt mellan husen ska möjliggöras. Mellan samråd och granskning har byggrätternas 
placering flyttats för att skapa ett större mellanrum mellan dem med hänsyn till inkomna 
yttranden. Vidare möjliggör byggrätternas omfattning och placering utblickar från 
grannfastigheterna över eller bredvid byggrätterna. 
 
Ljusförhållanden 
Föreslagen bebyggelse bedöms innebära godtagbar skuggning av grannfastigheter direkt 
öster om planområdet. Eventuella skuggningseffekter på sakägarens fastighet, som ligger 
söder om planområdet på högre belägen mark, är som mest marginella och skulle inte 
påverka huvudbyggnaden.  
Gator och trafik (gator, gång- och cykel, kollektivtrafik, bil och cykelparkering, 
tillgänglighet)  
Ägarna av flera fastigheter i området anser att förslaget skulle leda till för mycket trafik på 
Skäluddsvägen. Flera fastighetsägare menar även att vägen redan idag har problem med 
mycket trafik och höga hastigheter. 
 
En sakägare menar att Skäluddsvägen inte är dimensionerad för att klara erforderlig 
byggtrafik och att det har bekräftats av Närlunda vägförening. 
Planeringsenhetens svar 
Trafikökningen längs Skäluddsvägen till följd av planförslagets fyra föreslagna bostäder 
bedöms inte vara så pass omfattande att det bidrar till någon stor olägenhet för de boende i 
området.  
 
Synpunkter på trafikmängd och höga hastigheter lämnas förslagsvis till väghållaren Närlunda 
vägförening som har möjlighet att både vidta hastighetsreducerande åtgärder och besluta om 
genomfartsförbud vilket torde leda till minskad trafik. 
 
Närlunda vägförening har inte yttrat sig gällande vägens standard men uppger på sin hemsida 
(2021-10-26) att vägen är en BK3-väg. Formellt sett klassificeras inte enskilda vägar men det 
är en indikation vilken bärighet vägföreningen anser att vägen har. På vägföreningens 
hemsida framgår vad som gäller när en medlem ska bygga intill vägen: 
https://www.narlundavagforening.se/f%C3%B6r-medlemmar/bygga 
 
Fastighetsägaren anger att byggtrafik projekteras efter de bestämmelser som finns för vägen. 
Teknisk försörjning (VA, dagvatten, el/tele, värme, energiförsörjning, avfallshantering, 
räddningstjänst, skötsel, renhållning och underhåll)  
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar inom planområdet 
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. 
 

https://www.narlundavagforening.se/f%C3%B6r-medlemmar/bygga


6(19) 

 
Dp. för del av Närlunda 58:4        GRANSKNINGSUTLÅTANDE          2022-03-22 
 

Roslagsvatten yttrar sig om de delar av planbeskrivningen som berör Vatten och spillvatten 
samt dagvatten vilka de anser måste uppdateras och förtydligas. Det gäller både 
förutsättningarna och ansvarsfördelningen i genomförandebeskrivningen. Om 
planbeskrivningen inte ändras enligt deras synpunkter anser de att plankartan måste ändras. 

Planeringsenhetens svar 
Fastighetsägaren har informerats om Skanovas yttrande om flytt av telekablar. 
 
Planbeskrivningen har uppdaterats enligt Roslagsvattens synpunkter. 
Plankarta  
Lantmäteriet menar att tolkningen av g-området (markreservatet för 
gemensamhetsanläggning) kan förenklas om ändamål anges för detta område. 
 
Byggnadsnämnden anser att planområdesgränsen bör förläggas på sådant avstånd från 
befintlig huvudbyggnad att planstridigt utgångsläge inte kan tillkomma. Vidare menar 
byggnadsnämnden att det kan vara olämpligt med underbyggt garage ända fram till 
fastighetsgräns. Något detaljplanen möjliggör. 
 
Byggnadsnämnden påpekar även att om bostadskomplement byggs samman med 
huvudbyggnad räknas det som del av huvudbyggnad. Detta innebär att det utifrån regleringen 
i granskningsförslaget inte är möjligt att sammanbygga bostadskomplement på korsmark med 
huvudbyggnaden, då korsmarken endast får bebyggas med garage, öppenarea, förråd eller 
komplementbyggnad. 
 
Roslagsvatten menar att plankartan måste ändras för att hindra styckning alternativt att ytor 
för att bygga ut det kommunala VA-nätet inklusive pumpanordningar måste avsättas i 
plankartan om inte plan och genomförandebeskrivningen utvecklas enligt deras yttrande. 
Planeringsenhetens svar 
Plankartan förtydligas genom att ändamål för g-området anges lantmäteriets förslag. 
 
Vad det gäller framtida fastighetsgräns som placeras i plangräns stämmer det att det skulle 
göra huvudbyggnaden på Närlunda 58:4 planstridig med nuvarande utbredning. I 
planbeskrivningen redovisas därför olika alternativ för att undvika att huvudbyggnaden på 
grannfastigheten blir planstridig. Då konsekvenserna av alternativa fastighetsindelningar 
samt andra åtgärder framgår i planbeskrivningen och det är upp till fastighetsägaren att 
ansöka om fastighetsbildning bedömer planeringsenheten att nuvarande reglering och 
plangräns är lämplig. 
 
Genomförandedelen utvecklas avseende det underbyggda garagets uppförande. 
 
Plankartan förtydligas genom att omformulera planbestämmelserna för e2 och korsmark. E2 
ändras så att fristående komplementsbyggnader eller biarea ovan mark få uppföras till en 
sammanlagd yta om 130 kvadratmeter. Korsmark ändras så marken endast får bebyggas 
med biarea eller fristående komplementbyggnad. Detta ska göra att det är möjligt att 
sammanbygga huvudbyggnad med garage på korsmark.  
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Planbeskrivningen är uppdaterad enligt Roslagsvattens förslag för planbeskrivningen varför 
plankartan inte ändras. 
Planbeskrivning 
Lantmäteriet anser att det inte av planen torde framgå vilken del av Närlunda 58:4 som avses 
vara stamfastighet respektive styckningslott och att planen torde medge båda alternativen, 
d.v.s. att delen inom planområdet är antingen stamfastighet eller styckningslott. I 
granskningsförslaget är området utanför planområdet samt skaftet ner beskriven som 
stamfastighet. 
 
Lantmäteriet anser att ett förtydligande av hur servitutet för avledning av dagvatten via den 
del av Närlunda 58:4 som ligger utanför planområdet avses bildas vore önskvärt. 
Även frågor som ersättning för upplåtet utrymme samt ansvar för att initiera och bekosta 
sådan förrättning bör enligt Lantmäteriets mening belysas tydligare i planbeskrivningen. 
 
Roslagsvatten yttrar sig om de delar av planbeskrivningen som berör Vatten och spillvatten 
samt dagvatten vilka de anser måste uppdateras och förtydligas. Det gäller både 
förutsättningarna och ansvarsfördelningen i genomförandebeskrivningen. Om 
planbeskrivningen inte ändras enligt deras synpunkter anser de att plankartan måste 
ändras. 
Planbeskrivningen ändras och förtydligas så att planen medger att delen av Närlunda 58:4 
som ligger inom planområdet är antingen stamfastighet eller styckningslott. 
 
Planbeskrivningen förtydligas även om hur servitut ska bildas, initieras och bekostas samt 
eventuell ersättning. 
 
Planbeskrivningen har uppdaterats enligt Roslagsvattens synpunkter. 
Avtal och genomförande  
Lantmäteriet anser att det bör förtydligas huruvida kommunen avser ingå exploateringsavtal. 
Stadsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Kommunen avser inte ingå exploateringsavtal då planen inte innebär någon utbyggnad av 
allmän plats. Planbeskrivningen förtydligas så att det framgår. 
Övriga frågor  
PostNord upplyser om att de i och med sitt uppdrag att tillhandahålla den 
samhällsomfattande posttjänsten ska godkänna placeringen och standarden på 
postmottagningsfunktionen vid nybyggnation. En placering som inte är godkänd leder till att 
posten inte börjar delas ut till adressen. PostNord vill därför vid nybyggnation i god tid bli 
kontaktade för dialog gällande godkännande av postmottagning. 
Planeringsenhetens svar 
Placeringen av postmottagningsfunktion regleras inte i detaljplanen. Nuvarande 
fastighetsägare är informerad om Postnords önskan. 
  
 
Inkomna synpunkter  
Nedan redovisas inkomna synpunkter. Planeringsenhetens kommentarer och ställnings-taganden 
redovisas, ovan, efter varje ämne i kursiv stil sid 1-7. Samtliga yttranden samt bilagor finns i sin helhet 
att ta del av hos planeringsenheten.  
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Statliga myndigheter   
  
Länsstyrelsen i Stockholms län  
Länsstyrelsen har tagit emot rubricerad detaljplan för granskning. Detaljplanen syftar 
bland annat till bostadsbebyggelse i form av parhus/kedjehus. 
Länsstyrelsen har utgått från innehållet i 5 kap. 22 § plan- och bygglagen (2010:900), 
PBL, i vår granskning av ärendet. Vi har för närvarande inga synpunkter på förslaget. 
Trafikverket  
 Trafikverket har granskat remisshandlingarna och har inget att erinra mot att ärendet 
prövas positivt. 
Statens Geotekniska institut (SGI)  

Statens geotekniska institut (SGI) har från Stadsbyggnadsförvaltningen, Ekerö kommun erhållit 
rubricerad detaljplan med begäran om yttrande. SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor 
såsom ras, skred, erosion och geotekniska frågeställningar kopplade till översvämning. 
Grundläggnings- och miljötekniska frågor, såsom hantering av radon, ingår således inte. 
Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för ny bostadsbebyggelse i form av par eller 
kedjehus. Syftet är också att möjliggöra garage i form av en underbyggd gård. 
 
Underlag: 
1 Plankarta 2021-05-20 
2 Planbeskrivning 2021-05-20 
3 PM Stabilitetsutredning, Hansson & Co 2021-03-26 
4 MUR - Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik, Hansson & Co 2021-03-26 
 
SGI:s synpunkter 
SGI har yttrat sig tidigare i samrådsskedet 2020-09-18 och då efterfrågades en bedömning av 
förutsättningarna för skred i området. En stabilitetsutredning [3] har utförts och denna bedömer 
stabiliteten för planerad byggnation som tillfredsställande. Med det underlag som redovisas gör SGI 
ingen annan bedömning. 
 
Sammanfattningsvis så har SGI inget att erinra mot planförslaget ur geoteknisk säkerhetssynvinkel. 
Lantmäteriet  

 Vid genomgång av planförslagets handlingar har följande noterats: 
 
SKA EXPLOATERINGSAVTAL INGÅS? 
Lantmäteriet anser att det bör förtydligas huruvida exploateringsavtal avses ingås. 
 
TOLKNINGEN AV G-OMRÅDET 
Tolkningen av g-området (markreservatet för gemensamhetsanläggning) kan 
förenklas om ändamål anges för detta område. 
 
SERVITUTET SOM AVSES BILDAS 
I planbeskrivningen sägs följande: ”Ett servitut för dagvattenhantering ska 
upprättas som belastar fastigheten Närlunda 58:4 och är till förmån för den 
avstyckade bostadsfastigheten alternativt ingå i gemensamhetsanläggningen om 
flera bostadsfastigheter bildas inom planområdet. Rättigheten syftar till att kunna 
avleda dagvatten från planområdet.” Det torde av planen inte framgå vilken del av 
Närlunda 58:4 som avses vara stamfastighet respektive styckningslott (den del som 
är inom planen eller den del som är utom planen?) och planen torde medge båda 
alternativen, d.v.s. att delen inom planområdet är antingen stamfastighet eller 
styckningslott. Ett förtydligande av hur servitutet avses bildas vore därför önskvärt. 
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Även frågor som ersättning för upplåtet utrymme samt ansvar för att initiera och 
bekosta sådan förrättning bör enligt Lantmäteriets mening belysas tydligare i 
planbeskrivningen. 
Polismyndigheten 

Lokalpolisområde Vällingby har av Ekerö Kommun fått möjligheten att yttra sig om 
detaljplanen för del av Närlunda 58:4 (Skäluddsvägen 4) på Ekerö. 
Polismyndigheten har ingen erinran. 
Kommunala nämnder, bolag och förvaltningar  
  
Byggnadsnämnden  
Ärendebeskrivning  
Fastighetsägare till Närlunda 58:4 inkom 2013 med ansökan om planbesked som sedan 
uppdaterades i maj 2016. Ansökan avsåg att upprätta ny detaljplan så att fastigheten kan 
styckas och kompletteras med 6 lägenheter i radhus. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutade den 13 september 2016, § 112, att ge besked att kommunen avser att inleda 
planläggning för fastigheten för att pröva radhusbebyggelse. Beslut om planuppdrag togs av 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 april 2018, § 61. Under arbetets gång har det visat 
sig lämpligare att det inryms 4 st bostäder fördelat på 2 huskroppar (parhus) för att bättre 
anpassa byggnaderna till terrängen och omkringliggande bebyggelse. 
 
Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för ny bostadsbebyggelse i form av 
parhus.  
 
Planområdet ligger i Ekerö tätort och är ca 2000 kvm. Gällande detaljplan för området vann 
laga kraft 2000. Hela planområde är planlagt som kvartersmark för bostäder. Planen tillåter 
endast en huvudbyggnad och tomten får inte styckas av. 
 
Närlunda 58:4 är bebyggd med ett enbostadshus från 2000-talet och ett flertal 
komplementbyggnader. Den aktuella delen av fastigheten består av en grusad upplagsyta och 
mindre grönytor.  
 
Strandskyddet är upphävt på kvartersmarken men med en ny detaljplan återinförs 
strandskyddet och måste prövas på nytt. 
 
Gällande förhållanden  
Fastigheten föreslås styckas av och på den nya delen föreslås fyra bostäder i två par-eller 
kedjehus. Byggnaderna kan uppföras som tvåvåningshus med källare eller  
garage under. Den nya fastigheten kan styckas av till en eller flera fastigheter. Kedjehusen 
föreslås utformas som två sammanbyggda parhus med garage, skärmtak eller förråd som 
sammanbinder de två parhusen, det ska även gå att uppföra byggnaderna fristående. För 
bostadsändamål föreslås en största sammanlagd byggnadsarea (BYA) om 440 kvm. Därutöver 
får komplement uppföras om maximalt 130 kvm. 
 
Öster om husen planeras angöringsväg till bostädernas entréer med parkeringsmöjligheter. 
Väster om den föreslagna bebyggelsen föreslås garage under mark kunna uppföras. På västra 
delen av fastigheten bevaras tillfartsvägen till stamfastigheten. Inom kvartersmarken föreslås 
en ny angöringsväg till bebyggelsen i områdets östra del. 
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Strandskyddet föreslås vara fortsatt upphävt inom planområdet. Skälet för upphävande är att 
området redan är ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syfte. Ett annat skäl anses vara att den befintliga bebyggelsen på Närlunda 
58:4 gör att området "Genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan 
exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen".  
 
Utformning /gestaltning  
Ett gestaltningsprogram har tagits fram för den nya detaljplanen.  
Byggnaderna, med det huvudsakliga materialet trä i liggande och stående panel, föreslås 
färgsättas i dämpade jordfärger och utföras i slamfärg. Taket föreslås vara pulpettak med ett 
vegetationsskikt, exempelvis sedum, för att harmoniera med befintlig byggnad. Detaljer och 
accenter utförs i plåt eller trä inom jordfärgsskalan ner till svart.  
 
Bygglovsenhetens bedömning  
Bygglovsenheten kan konstatera att flertalet av synpunkterna i samrådsskedet har beaktats 
av planeringsenheten. Dock kvarstår några punkter men även nya har tillkommit.  
Sedan tidigare har bygglovsenheten haft synpunkter på att det som anges i 
gestaltningsprogrammet i största möjliga mån bör införlivas som planbestämmelser, för att 
på så sätt säkerställa att bebyggelsen utformas i enlighet med programmet. Om 
planbestämmelser inte införs, är det inte möjligt att säkerställa att utformningen blir som det 
är angivet i gestaltningsprogrammet.  
I samrådsskedet yttrade sig byggnadsnämnden avseende att befintligt bostadshus på 
fastigheten i och med detaljplanen får ett planstridigt utgångsläge. Detta har beaktats i 
planbeskrivningen sid 28-29 där två olika alternativ redovisas. Bygglovsenheten bedömer 
dock att planområdesgränsen bör förläggas på sådant avstånd från befintligt bostadshus att 
planstridigt utgångsläge inte kan tillkomma. 
 
I samrådsyttrandet angav byggnadsnämnden att det kan vara olämpligt med underbyggt 
garage ända fram till fastighetsgräns. Detaljplanen möjliggör fortsättningsvis en sådan 
placering av det underbyggda garaget. 
 
Bygglovsenheten kan konstatera att det på sidan 12 i planbeskrivningen anges att planens 
intention är att det på fastigheten ska uppföras kedjehus, vilket innebär att 
bostadskomplement ska kunna samman byggas med huvudbyggnaderna, utan att räknas in i 
byggnadsarean för huvudbyggnaden. Enheten kan konstatera att detta är ett felaktigt 
påstående, då bostadskomplement som sammanbyggs med huvudbyggnaden blir en del av 
huvudbyggnaden, oaktat om det är ett kedjehus eller ett fristående  
enbostadshus. Detta innebär att utifrån nuvarande planförslag är det inte möjligt att 
sammanbygga bostadskomplement med huvudbyggnaden, då den plusmarkerade marken 
endast får bebyggas med garage, öppenarea, förråd eller komplementbyggnad. Sådan 
sammanbyggd byggnadsdel skulle anses vara en del av huvudbyggnaden. 
Socialnämnden  
 Socialnämnden har inga ytterligare synpunkter på rubricerad remiss i detta skede. 
Miljönämnden  
Beslut 
Miljönämnden antar miljöenhetens bedömning som eget yttrande. 
 
Ärendebeskrivning 
Planeringsenheten har till miljönämnden remitterat förslag till detaljplan för 
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Skäluddsvägen 4, del av Närlunda 58:4. Syftet med detaljplanen är att pröva 
förutsättningarna för ny bostadsbebyggelse i form av par eller kedjehus. Syftet är 
också att möjliggöra garage i form av en underbyggd gård samt att bebyggelsen ska 
anpassas till platsen och vara väl gestaltad. Planområdet är ca 2000 kvm stort. 
Miljönämnden har i samband med samrådsyttrande 2020-09-18, § D 314, framfört 
synpunkter på markföroreningar och dagvatten. 
 
Miljöenhetens bedömning 
Markföroreningar i form av bly över KM har påträffats i två punkter inom området 
för detaljplanen. Av planbeskrivningen framgår att båda dessa punkter ligger under 
planerad bebyggelse och att de förorenade massorna ska schaktas bort vid 
genomförandet av planförslaget. Av planbeskrivningen framgår också att anmälan 
ska göras till miljöenheten i Ekerö kommun innan schaktning av massor eller om 
massorna ska återanvändas i anläggningsändamål. 
 
Miljöenheten kan konstatera att de markföroreningar som påträffats inte har 
avgränsats horisontellt i de två undersökningar som genomförts inom fastigheten 
(Ewen miljökonsult, juni 2019 och augusti 2019). I provpunkt nr 6 (augusti 2019) har 
ingen avgränsning utförts. 
 
Eftersom man inte avgränsat de påträffade föroreningarna kan man inte få en 
tillräcklig god uppfattning om föroreningarnas spridning inom fastigheten. Innan 
exploatering är det därför viktigt att undersöka föroreningssituationen mer utförligt. 
Ytterligare föroreningar som påträffas först i byggskedet kan också medföra 
betydande merkostnader och förseningar. Det bör också övervägas att införa en 
planbestämmelse som reglerar att startbesked inte får ges för bygglov för bostadshus 
innan föroreningar har avhjälpts. 
 
I övrigt bedömer miljöenheten att bebyggelsen inom detaljplanen kommer att ha 
relativt liten påverkan på människors hälsa och miljön. 

Övriga remissinstanser  
Södertörns brandförsvarsförbund (SBFF) 
 Södertörns brandförsvarsförbund har inget att erinra i detta ärende. 
Trafikförvaltningen  
Om planen 
Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för ny bostadsbebyggelse 
i form av parhus. Under planarbetet har det visat sig att det lämpligaste för 
platsen är 4 st bostäder fördelat på 2 huskroppar för att bättre anpassa 
byggnaderna till terrängen och omkringliggande bebyggelse. 
 
Föreslagen detaljplan ligger inom av RUFS 2050 utpekat primärt 
bebyggelseläge och planen följer intentionerna i kommunens översiktsplan. 
Planområdet ligger idag ca 600 meter från Ekerös centrala bytespunkt, 
Tappström, vilken trafikeras av de flesta av de busslinjer som förbinder 
Mälaröarna med Brommaplan. Inga förändringar föreslås avseende kopplingen 
till kollektivtrafik. 
 
Trafikförvaltningens synpunkter 
Trafikförvaltningen har inga synpunkter på förslaget. 
 Mälaröarnas Naturskyddsförening 
Vår förening har ingående behandlat ärendet och inte funnit några skäl till erinringar mot detaljplanen 
för ovan nämnda fastighet. 
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Skanova  
 Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet 
 
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. 
 
Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på plankartan. Kontakta 
https://www.ledningskollen.se 
 
Kabelanvisning beställs via https://www.ledningskollen.se 
 
För ledningssamordning kontakta Nätcenter för det aktuella området på tfn (vxl): 020 - 50 50 00 
Vattenfall  
Vattenfall Eldistribution har inget att tillägga i detta ärendet. 
Roslagsvatten  
Roslagsvatten AB har fått rubricerad remiss daterad 2021-08-20 för yttrande och har 
följande att framföra. 
 
Plan- och genomförandebeskrivning 
 
Vatten och spillvatten (sida 20) 
Förutsättningar: 
Vad gäller vatten och spillvatten finns kommunala ledningar i Skäluddsvägen. 
Spillvattenledningen i Skäluddsvägen är en tryckledning vilket innebär att varje fastighet 
får pumpa avloppsvattnet till den kommunala ledningen. 
 
Förändringar: 
Fastigheter inom planområdet föreslås få en anslutningspunkt till det allmänna vatten och 
spillvattennätet och upptas i det kommunala verksamhetsområdet för dessa 
vattentjänster. Anslutning kan ske med LTA-system till befintliga ledningar i 
Skäluddsvägen. Fastighetsägaren ansvarar för att installera och underhålla LTA-enheten 
på den egna fastigheten. Ett alternativ är att en förbindelsepunkt upprättas till samtliga 
fastigheter inom planområdet. En gemensamhetsanläggning inrättas från 
anslutningspunkten till respektive undermätare. Gemensamhetsanläggningen omfattar 
också LTA-pump och ledningarna. Alternativt kan fyra anslutningspunkter anordnas. 
Roslagsvatten ansvarar för att ytterligare en eller flera förbindelsepunkt/er skapas i 
fastighetsgräns mot kvartersmark. 
 
Konsekvenser: 
En eller fyra nya anslutningspunkter för vatten och avlopp skapas på de befintliga 
ledningarna i Skäluddsvägen. Vad gäller vatten- och spillvattenledningarna ska systemet 
klara den marginellt ökade belastningen de nya bostäderna medför. 
 
Texten ovan behöver ändras till följande: 
 
Förutsättningar 
Fastigheten omfattas i dag av verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten, dagvatten 
fastighet och dagvatten gata. Det finns allmänna VA-ledningar för dricks- och spillvatten i 
Skäluddsvägen. Spillvattenledningen är en trycksatt ledning vilket innebär att varje 

https://www.ledningskollen.se/
https://www.ledningskollen.se/
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fastighet får pumpa spillvattnet till den allmänna spillvattenledningen. 
 
Förändringar: 
Den nya fastigheten inom planområdet får en ny förbindelsepunkt till det allmänna vatten och 
spillvattennätet. Anslutning kommer att ske med LTA-system, vilket kräver att fastighetsägaren 
upplåter mark på sin fastighet för att Roslagsvatten ska kunna placera en pump på fastigheten. Mer 
information om LTA finns att få hos Roslagsvatten. 
 
Styckas fastigheten inom detaljplanen finns två alternativ hur de ska anslutas till det allmänna VA-
nätet. 
 
Samtliga fastigheter styckas så att de ansluter mot Skäluddsvägen vilket möjliggör för VA-
huvudmannen att bygga ut förbindelsepunkt till varje fastighet. Samtliga fastigheter ska då 
upplåta utrymme för placering av pump. 
 
Styckas fastigheten inom detaljplanen till fler än en fastighet och samtliga av dessa inte 
ansluter hela vägen ut till Skäluddsvägen krävs att en gemensamhetsanläggning bildas 
avseende dricks- och spillvatten. Vilket innebär att samtliga fastigheter inom detaljplanen 
genom en gemensamhetsanläggning kommer ha en gemensam förbindelsepunkt, 
vattenmätare, pumplösning och del av ledningssystem. 
 
Konsekvenser: 
En ny förbindelsepunkt för dricks- och spillvatten byggs ut till fastigheten eller till 
gemensamhetsanläggningen. Vad gäller vatten- och spillvattenledningarna ska systemet 
klara den marginellt ökade belastningen de nya bostäderna medför. 
 
Motivering till ändring av text: 
Utformningen och bestämmelserna i plankartan har inte utformats så att Roslagsvatten har 
teknisk möjlighet att bygga ut förbindelsepunkt till varje fastighet vid styckning, om 
fastigheterna inte går hela vägen ut till Skäluddsvägen. Går samtliga fastigheter inte ut till 
Skäluddsvägen medför det i kombination med exploateringsgraden och de hårdgjorda 
ytorna att det inte är genomförbart att få till förbindelsepunkter till samtliga fastigheter 
varav en gemensamhetsanläggning behöver bildas. 
 
Dagvatten (sida 20) 
Under rubriken Förutsättningar återfinns denna mening 
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten. 
 
Ändras till: 
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten fastighet och dagvatten gata. 
 
Ansvarsfördelning Vatten- och spillvatten (sid 26) 
Vatten- och spillvatten 
Fastigheter inom planområdet föreslås anslutas till det allmänna vatten- och 
spillvattennätet och upptas i det kommunala verksamhetsområdet för dessa 
vattentjänster. Anslutning kan ske med enskilt LTA-system till befintliga kommunala 
ledningar i Skäluddsvägen. Givet att fyra fastigheter bildas inom detaljplanen upprättas 
förslagsvis en förbindelsepunkt istället för fyra förbindelsepunkter. En 
gemensamhetsanläggning kan då inrättas från anslutningspunkt till respektive 
undermätare, vilken också omfattar LTA-pump samt serviceledningarna. Ett alternativ 
till detta är att upprätta fyra förbindelsepunkter, en till varje fastighet. Roslagsvatten 
ansvarar för att ytterligare förbindelsepunkt(er) skapas i fastighetsgräns i anslutning till kvartersmark. 
Fastighetsägaren ansvarar för att installera, drifta och underhålla de 
enskilda anläggningarna inom kvartersmark fram till förbindelsepunkten. 
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Texten ovan behöver ändras till följande: 
Vatten- och spillvatten 
Fastigheten omfattas i dag av verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten, dagvatten 
fastighet och dagvatten gata. En ny förbindelsepunkt för dricks- och spillvatten byggs ut till 
fastigheten. Anslutning kommer att ske med LTA-system pga trycksatt spillvattennät, vilket 
kräver att fastighetsägaren upplåter mark på sin fastighet för att Roslagsvatten ska kunna 
placera en pump på fastigheten. 
 
Styckas fastigheten inom detaljplanen finns två alternativ hur de ska anslutas till det 
allmänna VA-nätet. 
 
Samtliga fastigheter styckas så att de ansluter mot Skäluddsvägen vilket möjliggör för VA-
huvudmannen att bygga ut förbindelsepunkt till varje fastighet. Samtliga fastigheter ska då 
upplåta utrymme för placering av pump. 
 
Styckas fastigheten inom detaljplanen till fler än en fastighet och samtliga av dessa inte 
ansluter hela vägen ut till Skäluddsvägen krävs att en gemensamhetsanläggning bildas 
avseende dricks- och spillvatten. Vilket innebär att samtliga fastigheter inom detaljplanen 
genom en gemensamhetsanläggning kommer ha en gemensam förbindelsepunkt, 
vattenmätare, pumplösning och del av ledningssystem. 
 
Ansvarsfördelning 
Dagvatten (sida 26) 
Bilagd dagvattenutredning visar att fastighet(er) inom planområdet har goda möjligheter 
att sköta dagvattenhanteringen. Med de lösningar som föreslås inom planområdet, såsom 
makadammagasin, vegetationsbeklätt tak, dagvattenledningar och markplanering 
uppfylls kommunens, länsstyrelsens och Roslagsvattens riktlinjer om fördröjning och 
rening. 
 
Texten ovan behöver ändras till följande: 
Dagvatten 
Bilagd dagvattenutredning visar att fastighet(er) inom planområdet har goda möjligheter att 
sköta dagvattenhanteringen. Med de lösningar som föreslås inom planområdet, såsom 
makadammagasin, vegetationsbeklätt tak, dagvattenledningar och markplanering uppfylls 
kommunens och länsstyrelsens riktlinjer om fördröjning och rening. 
När fastigheten har byggt ut sin dagvattenanläggning i enlighet med framtagen 
dagvattenutredning kan fastigheten tas bort från verksamhetsområdet för dagvatten 
fastighet. 
 
Ansvarsfördelning Gemensamhetsanläggningar (sida 29) 
Gemensamhetsanläggning ska även bildas för dagvattenanläggningar samt för LTA-system samt 
tillhörande ledningar. Om enbart en fastighet avstyckas för en bostadsrättsförening behöver ingen 
gemensamhetsanläggning för ändamålen upprättas. Om enbart en fastighet avstyckas för en 
bostadsrättsförening behöver ingen gemensamhetsanläggning för ändamålen upprättas. 
 
Texten ovan behöver ändras till följande: 
Ansvarsfördelning Gemensamhetsanläggningar 
Styckas fastigheten inom detaljplanen krävs att en gemensamhetsanläggning bildas 
avseende dricks- och spillvatten. Vilket innebär att samtliga fastigheter genom 
gemensamhetsanläggningen kommer ha en gemensam förbindelsepunkt, vattenmätare, 
pumplösning och del av ledningssystem. Gemensamhetsanläggning ska även bildas för 
dagvattenanläggning. Om enbart en fastighet avstyckas för en bostadsrättsförening behöver 
ingen gemensamhetsanläggning för ändamålen upprättas. 



15(19) 

 
Dp. för del av Närlunda 58:4        GRANSKNINGSUTLÅTANDE          2022-03-22 
 

 
Styckas fastigheten inom detaljplanen till fler än en fastighet och samtliga av dessa inte 
ansluter hela vägen ut till Skäluddsvägen krävs att en gemensamhetsanläggning bildas 
avseende dricks- och spillvatten. Vilket innebär att samtliga fastigheter genom 
gemensamhetsanläggningen kommer ha en gemensam förbindelsepunkt, vattenmätare, 
pumplösning och del av ledningssystem. Gemensamhetsanläggning ska även bildas för 
dagvattenanläggning. Om enbart en fastighet avstyckas för en bostadsrättsförening behöver 
ingen gemensamhetsanläggning för ändamålen upprättas. 
 
Plankarta 
Ändras texten i genomförandebeskrivningen enligt ovan samt att det bevakas i 
bygglovsskedet vid ev styckning där samtliga fastigheter inte ansluter direkt till 
Skäluddsvägen för att säkerställa att en gemensamhetsanläggning ska bildas avseende VA 
behöver inte plankartan revideras. Sker inte detta behöver plankartan ändras för att hindra 
styckning alternativt behöver ytor säkerställas för att kunna bygga ut det allmänna VA-nätet 
inklusive pumpanordning till kommande fastigheter. 
Ekerö Munsö hembygdsföreningen 
Ekerö Munsö hembygdsföreningen har inget att erinra mot den föreslagna 
detaljplanen. 
Postnord 
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten 
vilket bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen 
och standarden på postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar 
Postnord samtliga postoperatörer som är verksamma i det aktuella området. 
Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med 
hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna 
genomföras i praktiken behöver utdelningen standardiseras. 
Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras 
postlådan i en lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta 
emot sin post i en fastighetsbox på entréplan. 
Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för 
dialog gällande godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation 
och förändring av befintlig detaljplan. 
En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till 
adressen. 
Berörda fastighetsägare:  
Yttrande 1 (genom ombud) 
 Undertecknad får härmed anmäla mig som ombud för Sakägare yttrande 1, 
ägare och boende på fastigheten Närlunda 58:62, Skäluddsvägen 2 D. Mina huvudmän är således 
rågrannar till det aktuella planområdet och det är de i området som är mest berörda av den aktuella 
exploateringen. 
 
Inledningsvis får framhållas att mina huvudmän inte har någon erinran mot att nu aktuell del av 
Närlunda 58:4 bebyggs. Ända sedan mina huvudmän flyttade till sin fastighet har de förstått att en – 
två villor kommer att byggas på den aktuella platsen. Dock medger detaljplaneförslaget en alltför 
omfattande exploatering. 
 
Mina huvudmän vidhåller vad de anfört i samrådsskedet och får särskilt framhålla nedanstående. 
Kommunen har vid exploateringen, som medger fyra parhus/kedjehus, inte tagit hänsyn till 
möjligheten att göra s k attefallsåtgärder i form av att inreda ytterligare bostad utan bygglov samt 
uppföra komplementbyggnad, attefallshus, om maximalt 30 m2. Några attefallshus torde kunna 
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rymmas beroende på upplåtelseform m.m. Det skulle medföra, förutom de fyra husen, att upp till 8 
– 10 familjer kan bo inom planområdet. Detta är en alldeles för hög exploateringsgrad som inte har 
tagit hänsyn till den omgivningspåverkan som det innebär i form av betydande olägenhet för mina 
huvudmän jämlikt 2 kap 9 § PBL samt en utformning som inte utgör en anpassning till stads- och 
landskapsbilden. Området utgörs av villabebyggelse. Det finns låga radhus men inte med den 
exploateringsgrad som nu är aktuell. 
 
En jämförelse kan göras med den detaljplan som föreligger för mina huvudmäns fastighet, detaljplan 
för Närlunda 58:3, plannummer 177. Den medger möjlighet att uppföra bostad i en våning med en 
högsta nockhöjd om 7 meter. Den ska jämföras med den nu aktuella möjligheten som saknar 
våningsbegränsning, samt en dubbelt så hög nockhöjd. Det torde troligtvis kunna vara möjligt att 
uppföra tre våningar eftersom högsta nockhöjd är 14 meter och planen medger platta tak. Detta är 
en helt annan volym än det som medges på grannfastigheten. 
De planbestämmelser som gäller för mina huvudmäns fastighet kan accepteras även på 
grannfastigheten med begränsningen att två friliggande hus får uppföras inom det aktuella 
planområdet. 
 
Utöver att exploateringen i sig utgör en betydande olägenhet med hänsyn till exploateringsgraden är 
insynen mot mina huvudmäns huvudbyggnad betydande. Mina huvudmäns fastighet är belägen på 
ett sådant sätt att huvudbyggnadens stora fönster vetter mot planområdet. Den ökade insynen samt 
mistad sjöutsikt utgör en betydande olägenhet. 
Det ska framhållas att nu gällande detaljplan för Närlunda 58:4, detaljplan för fastigheterna 
Närlunda 58:10 – 58:22 m fl på Skäluddsvägen, plannr 139, lagakraftvunnen 2020-11-16, inte 
medger att nu aktuell fastighet får indelas i flera tomter. En huvudbyggnad i två plan får uppföras. 
Det finns redan idag en huvudbyggnad och på den del som är aktuell att avstycka ska det tillskapas 
fyra tomter med fyra nya fastigheter om upplåtelseformen blir äganderätt eller en, möjligtvis två nya 
fastigheter med upplåtelseformen bostadsrätt. Mina huvudmän har inga synpunkter på 
upplåtelseformen då detta inte kan regleras i detaljplan men den har betydelse för hur många nya 
tomter som tillkommer och visar också den höga exploateringsgraden. 
Konstateras kan att kommunens önskan att förtäta området i nu aktuell utsträckning får effekter på 
omgivningen som vare sig är acceptabla eller förenliga med plan- och bygglagen. 
Mina huvudmän emotser således att exploateringsgraden minskar och att motsvarande 
planbestämmelse som finns för deras fastighet med möjlighet att bygga ett, möjligtvis två friliggande 
hus, tillåts. 
 Yttrande 2 
 Vi står fast vid de synpunkter som vi lämnade i samrådsprocessen. Det kan sammanfattas så här: 
 
I grund och botten är vi positiva till att det ska byggas på Skäluddsvägen 4, då vi tycker att det blir 
bättre och trevligare med en fin och harmonisk bebyggelse än en vildvuxen och övergiven tomt. Vi 
tycker att förslaget med fyra parhus i två våningar borde ersättas med ett eller möjligen två 
enfamiljshus i ett plan. Våra argument är 1) vi anser att kommunen inte följer likställighetsprincipen, 
2) bebyggelsen blir för trång i området med fyra 
parhus i två plan och 3) det blir för mycket trafik på den trånga och smala Skäluddsvägen, som redan 
idag har problem med mycket trafik och höga hastigheter. 
Yttrande 3 
Vi står fast vid de synpunkter som vi lämnade i samrådsprocessen. Som sammanfattas enligt nedan. 
 
I grund och botten är vi inte emot att det ska byggas på Skäluddsvägen 4, men önskar att det blir 
med en proportionerlig och harmonisk bebyggelse i samspel med närliggande villor. 
 
Vi tycker att förslaget med fyra höga parhus i två våningar har för stor exploateringsgrad och borde 
ersättas med ett eller möjligen två enfamiljshus i en plan. 
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Våra argument är att vi anser att 1) kommunen inte följer likställighetsprincipen, 2) bebyggelsen blir 
för trång och inklämd i området med tilltänkta fyra parhus i två plan 3) för hög bebyggelse som ej tar 
hänsyn till utblickar och siktlinjer som resulterar i minskad sjöutsikt 4) det blir för mycket trafik. 
 
Yttrande 4 (genom ombud) 
I egenskap av ombud för Sakägare yttrande 4 får vi anföra följande. 
 
Sakägare yttrande 4 vidhåller allt vad som framfördes i yttrande den 15 september 2021 och 
kompletterande yttrande den 28 september 2021, med de förtydliganden som följer nedan. 
Stadsbyggnadsförvaltningen påstår i sin samrådsredogörelse att en avvägning har gjorts mellan å 
ena sidan behovet av att komplettera bostadsutbudet i området i enlighet med översiktsplanen och 
å andra sidan att vissa grannar får en förändrad utsikt. Kommunen har gjort avvägningen att behovet 
av att utveckla bostadsbestånd i detta fall väger tyngre. Mot bakgrund av 
Stadsbyggnadsförvaltningens påstående vill Sakägare yttrande 4 framföra att han visserligen är 
positiv till att Skäluddsvägen 4, del av Närlunda 58:4, bebyggs men, såsom även Liberalerna har 
invänt, anser han att en avstyckning till två villatomter är en mer lämplig markanvändning med 
hänsyn tagen till övrig befintlig bebyggelsestruktur. Den befintliga bebyggelsen närmast runt 
Skäluddsvägen 4 består idag av fristående villor. Även om det på andra platser i Närlunda finns 
annan mer varierande bebyggelse passar inte förslaget, med två parhus i två våningar, in i det 
homogena villaområde som omger Skäluddsvägen 4. Som Sakägare yttrande 4 framfört tidigare 
medför förslaget en anmärkningsvärd dominans av husen på grund av dess storlek och höjd. En villa, 
eller 
möjligen två, i ett plan skulle däremot passa in bra i området. 
 
Därutöver saknar planförslaget tillvaratagandet av grannfastigheternas rättigheter. 
Stadsbyggnadsförvaltningen anger i samrådsredogörelsen att byggrätternas placering enligt 
förslaget har justerats och utbredning och storlek minskat för att möjliggöra bättre genomsikt 
mellan husen. Den justeringen som har gjorts av husens placering, dess utbredning och storlek är 
inte tillräcklig. Sakägare yttrande 4 har idag fri utsikt över vatten från sin fastighet. Placeringen av 
husen är inte anpassad med hänsyn till utblickar och siktlinjer från hans fastighet. Förslaget anger 
dessutom att det ska byggas garage mellan husen. Skulle husen byggas enligt förslaget skulle inte 
bara hans sjöutsikt påverkas negativt utan även marknadsvärdet av hans fastighet. En fri vy mot 
vatten har som bekant en stor påverkan på en fastighets marknadsvärde. Möjligheten till kvällssol 
och utblicken mot en solnedgång försämras också markant eller till och med försvinna helt för 
Sakägare yttrande 4. Även detta skulle påverka hans fastighets marknadsvärde negativt. Det är 
högst 
anmärkningsvärt att kommunen så lättvindigt förbiser dessa olägenheter och negativa 
konsekvenser som planförslaget medför för Sakägare yttrande 4, och för övriga fastighetsägare i 
området. 
 
Sakägare yttrande 4 vidhåller att kommunen, om kommunen skulle bevilja byggandet av husen 
enligt förslaget, skulle brista i sin lagstadgade skyldighet att behandla alla sina medlemmar lika, om 
det inte finns sakliga skäl för något annat (2 kap. 3 § kommunallagen [2017:725]). Detta eftersom 
andra fastighetsägare i det närliggande området inte har fått bygga bostadshus i två våningar. Att 
det rör andra fastigheter, med andra förutsättningar och under en annan översiktsplan, saknar 
betydelse. 
 
Vidare vill Sakägare yttrande 4 återigen betona att Skäluddsvägen idag är ett viktigt rekreationsstråk 
och att Skäluddsvägen inte är dimensionerad för att klara tung och ökad trafik, som byggandet enligt 
planförslaget skulle medföra. Att Skäluddsvägen inte är dimensionerad för att klara erforderlig 
byggtrafik har bekräftats av Närlunda vägförening. Vidare är det självklart att om husen skulle 
byggas enligt planförslaget skulle det medföra ökad trafik, ökad rörelse och mer buller i området, 
även om det endast är från fyra hushåll. Så som Länsstyrelsen påpekat ligger planområdet dessutom 
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inom den primära skyddszonen för grundvatten vilket förutsätter särskild hänsyn. Även av dessa skäl 
är det anmärkningsvärt att planförslaget föreslår en sådan omfattande byggnation. 
 
Sakägare yttrande 4 begär att kommunen tar till sig framförda synpunkter, reviderar förslaget och 
återkommer med ett förslag som visar att hänsyn har tagits till den befintliga bebyggelsen närmast 
Skäluddsvägen 4 samt att hans och hans grannars rättigheter har beaktats. 
  
Sammanfattning 
 
De inkomna synpunkterna har lett till att följande planförslaget har reviderats enligt följande: 

Plankarta 
- Administrativ bestämmelse om att startbesked inte får ges förrän tillsynsmyndigheten 

enligt miljöbalken har godkänt avhjälpande åtgärder avseende markföroreningar har 
lagts till plankartan. 

- Administrativ bestämmelse om att utökad bygglovsplikt gäller för att uppföra 
komplementbostadshus, så kallade attefallshus har lagts till plankartan. 

- Bestämmelsen e2 om byggrätten har förtydligats. 
  

Plan- och genomförandebeskrivning 
- Planbeskrivning samt genomförandebeskrivning har uppdaterats i enlighet med 

Roslagsvattens granskningsyttrande. 
- Mindre redaktionella ändringar 

 
Ändringarna föranleder inte någon förnyad granskning eftersom de inte bedöms vara av 
väsentlig art.   
 
 
Sammanfattning av inkomna synpunkter som ej tillgodosetts: 

• Läget för infarten till de nya bostäderna. 
• Att förslaget sannolikt innebär en ökad trafik på Skäluddsvägen.  
• Att detaljplanen möjliggör bebyggelse i två våningar. 
• Exploateringsgraden anses vara för hög och villor anses lämpligare än parhus. 
• Att byggrätten ligger för nära grannfastighet. 
• Att förslaget anses innebära en för stor insyn på grannfastigheter. 
• Att förslaget anses innebära att utblickar begränsas i för stor utsträckning. 

 
Följande yttranden har inte fått sina synpunkter tillgodosedda: 
 
Samrådsyttranden 
Yttrande 1, yttrande 2, yttrande 3, yttrande 4, yttrande 5, yttrande 6, yttrande 9 
 
Granskningsyttranden 
Yttrande 1, yttrande 2, yttrande 3, yttrande 4 
 
Planeringsenheten bedömer att förslaget är en lämplig avvägning mellan allmänna och 
enskilda intressen. 
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Planeringsenheten 
 
 
 
Tommie Eriksson    Tobias Öberg 
Miljö- och stadsbyggnadschef  Planarkitekt 
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