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§ 29 Dnr MSN 2011/1-214

Detaljplan för Kil 2:147, Rundvägen 9 i Boo
Enkelt planförfarande

Beslut
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden uppdrar åt planenheten att upprätta förslag till 
detaljplan.

Ärendet
Syftet med planläggningen är att åstadkomma en fungerande byggrätt för enbostadshus 
på fastigheten Kil 2:147. På grund av en avstyckning och gällande planbestämmelser har 
utrymmet för placering av nytt enbostadshus blivit för litet och bygglov kan därför inte 
beviljas på fastigheten i nuläget.

Kil 2:147 är belägen på Rundvägen 9 i Insjön, Boo. För fastigheten gäller detaljplan 200 
som vann laga kraft 1999. Genomförandetiden pågår till år 2014. En ändring till 
detaljplanen angående taklutning, detaljplan 362, vann laga kraft 2005. Enligt gällande 
bestämmelser får fastigheten bebyggas med ett enbostadshus i högst två våningar. Större 
delar av fastigheten utgörs av mark endast för uthus och garage (s.k. plusmarkerad 
mark). Delar av fastigheten omfattas även av n-område där marklov för trädfällning 
krävs. Se gällande detaljplanebestämmelser. Byggrätten är 160 m2 byggnadsarea i en 
våning och 120 m2 i två våningar för friliggande bostadshus. Uthus och garage får vara 
maximalt 40 m2. Minsta tomtstorlek är 1500 m2. Bostadshuset och uteplatsen ska 
utformas med hänsyn till bullersituationen. 

Kil 2:147 är 1 512 m2 och bebyggd med ett litet uthus på den norra delen av tomten.
Fastigheten skapades genom att Kil 2:105 styckades till två fastigheter år 2007. Enligt 
detaljplan 200 får merparten av Kil 2:147 endast bebyggas med uthus och garage enligt 
bestämmelsen om plusmarkerad mark, på grund av trafikbullersituationen. Detta har 
inneburit att bygglov för ett bostadshus inte kan beviljas på fastigheten, inte heller med 
mindre avvikelse mot detaljplan. Fastighetens södra gräns ligger ca 35 m från 
Värmdöleden. Vid bedömning om planläggning är lämplig på grund av bullersituationen 
har miljöenheten deltagit. Fastigheten bedöms kunna bebyggas om särskild hänsyn tas 
till bullersituationen.

Fastighetsägaren har ansökt om planändring av den plusmarkerade marken då man inte 
beviljats bygglov efter genomförd avstyckning. 

Behovsbedömning
En behovsbedömning av detaljplanen har utförts för att avgöra om genomförandet av 
planen kan anses utgöra en betydande miljöpåverkan. Kommunens bedömning är att 
genomförandet av planförslaget inte innebär en betydande miljöpåverkan.

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Planenhetens bedömning
Detaljplaneförslaget är av begränsad omfattning och bedöms sakna allmänintresse. 
Vidare strider det inte mot översiktsplanen och bedöms inte innebära någon betydande 
miljöpåverkan. Planenheten föreslår att upprättande av förslag till detaljplan prövas med 
enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens regler 5 kap 28 §. 

Eftersom Lantmäterimyndigheten i Nacka kommun har gjort en felaktig bedömning vid 
förrättningen kan inga kostnader för planarbetet tas ut av fastighetsägaren. Ärendet 
finansieras av planenheten och lantmäterienheten, Nacka kommun.

Preliminär tidsplan är samråd i april 2011 och antagande i oktober 2011.

Handlingar i ärendet
Planenhetens tjänsteskrivelse 2010-01-24
Bilagor:
Sökandes skrivelse och situationsplan samt gällande detaljplans plankarta

Beslutsgång
Nämnden beslöt i enlighet med förslaget till beslut.

___ 

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 30 Dnr MSN 2011/04-214

Detaljplan för Sicklaön 207:1, Älgvägen 17, i Saltsjö-
Duvnäs

Enkelt planförfarande

Beslut
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden uppdrar åt planenheten att upprätta förslag till 
detaljplan samt att teckna avtal med fastighetsägaren om plankostnaderna.

Ärendet
Planförslaget syftar till att ändra gällande plan så att befintlig villa blir planenlig.

Fastigheten är belägen sydöst om Långsjön på Älgvägen 17 i Saltsjö-Duvnäs. För 
fastigheten gäller detaljplan, Spl 263, som vann laga kraft den 19 augusti 1976. 
Gällande detaljplan anger att fastigheten ”får användas endast för lokaler för konstnärlig 
verksamhet. Bostad får ej anordnas inom området”. Byggnaden får högst uppföras i en 
våning. Vind får inte inredas utöver angivet våningsantal.

Fastigheten är bebyggd med en villa i ett plan med inredd vindsvåning. Fastighetsägaren 
har den 22 december 2005, § 529, beviljats bygglov för en påbyggnad av bostadshuset. 
Bygglovet avsåg tillfällig åtgärd med stöd av 8 kap 14 § plan- och bygglagen att gälla 
t.o.m. den 31 december 2010. I samband med bygglovet uppmanades sökanden att 
snarast ansöka om ändring av gällande detaljplan avseende bl.a. användningen som 
bostad, påbyggnad samt förråd och vind. Fastighetsägaren upplystes vidare om att först 
efter att ändringen av detaljplanen vunnit laga kraft kan ett permanent bygglov beviljas.

Behovsbedömning
En behovsbedömning av detaljplanen har utförts för att avgöra om genomförandet av 
planen kan anses utgöra en betydande miljöpåverkan. Kommunens bedömning är att 
genomförandet av planförslaget inte innebär en betydande miljöpåverkan.

Planenhetens bedömning
Detaljplaneförslaget, som bekräftar nuvarande byggnad och användningssätt, är av 
begränsad omfattning och bedöms sakna allmänintresse. Vidare strider det inte mot 
översiktsplanen och bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan. Planenheten 
föreslår att upprättande av förslag till detaljplan prövas med enkelt planförfarande enligt 
plan- och bygglagens regler 5 kap 28 § och att avtal tecknas med fastighetsägaren om 
plankostnaderna.

Preliminär tidsplan är samråd i april 2011 och antagande i maj 2011.

Handlingar i ärendet
Planenhetens tjänsteskrivelse 2011-01-31
Bilagor:
Sökandens skrivelse 

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Nämnden beslöt i enlighet med förslaget till beslut.

___ 

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 31 Dnr MSN 2011/11-870

Angående det planerade schaktningsarbetet på Stora 
Skräddarängen, Velamsund

Yttrande till Naturreservatsnämnden om åtgärdens påverkan på 
fornlämningar 

Beslut
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden antar förslaget till yttrande.

Ärendet
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har ombetts av Velamsundsstyrelsen att avge 
synpunkter på schaktningsarbeten på Stora Skräddarängen, och då om åtgärden påverkar 
eventuella fornlämningar. Detta med anledning av att Boo hembygdsförening har påtalat 
att det kan finnas fornlämningar i området. Yttrandet ska avlämnas till nybildade 
Naturreservatsnämnden.

Fornlämningsregistret anger inga fornlämningar i området. Spår av äldre mänsklig 
verksamhet finns dock i området som inte har uppmärksammats tidigare av antikvariska 
myndigheter. Det låglänta området närmast Kärrtorpsviken har även en viss 
marinarkeologisk intressepotential. Innan arbetena påbörjas ska därför 
kommunantikvarien tillkallas för att på plats visa vilka områden som kan vara av 
arkeologiskt intresse, därtill ska särskild uppmärksamhet iakttas under grävningsarbetet. 
Arbetet ska omedelbart stoppas om fynd av äldre karaktär påträffas, varmed 
kommunantikvarien ska tillkallas för att bedöma om samråd behövs med länsstyrelsen.

Handlingar i ärendet
Planenhetens tjänsteskrivelse 2011-02-02
Bilagor: 
Förslag till yttrande
Sammanträdesprotokoll, Velamsundsstyrelsen § 29 den 8 december 2010

Beslutsgång
Nämnden beslöt i enlighet med förslaget till beslut.

___ 

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 32 Dnr M 11-002

Bo 1:608, Boovallens servering vid Boovallens 
idrottsplats

Föreläggande med vite

Beslut
1. Boo Fotbollsförening, organisationsnummer 814000-5656, föreläggs med ett löpande 
vite om 1 000 kronor per påbörjad kalendermånad att senast den 31 mars 2011 lämna in 
kompletteringar till miljöenheten enligt punkterna 2-3.

2. Ett flödesschema ska tas fram som visar alla moment i livsmedelshanteringen från att 
varor beställs fram tills att mat serveras. Momentet varmhållning saknas i det nuvarande 
flödesschemat. 

3. En faroanalys ska tas fram som stämmer överens med verksamhetens risker. 

Föreläggandet förenas med ett löpande vite om 1 000 kronor för varje påbörjad månad 
som föreläggandet inte följs.

Beslutet är taget med stöd av artikel 54 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 882/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien, livsmedelslagen (2006:804) 22-
23 § samt lagen (1985:206) om viten 4 §.

Ärendet och skäl till beslut
Under 2010 har två förelägganden utfärdats (den 24 februari och den 1 oktober) där Boo 
Fotbollsförening uppmanats att bland annat ta fram ett verksamhetsanpassat system för 
egenkontroll samt ta fram en faroanalys. Ett system för egenkontroll finns nu framtaget. 

Även en faroanalys har tagits fram, men den kan inte godkännas av miljöenheten 
eftersom den inte helt stämmer överens med hur verksamheten ser ut. 

I den nuvarande faroanalysen anges nedkylning och kylförvaring som kritiska 
kontrollpunkter. Nedkylning förekommer inte i verksamheten och kan därför inte vara 
en kritisk kontrollpunkt. Kylförvaring betraktas inte som en kritisk kontrollpunkt och 
ska därför inte benämnas som en sådan. Ändringar behöver därför göras i faroanalysen.

Enligt artikel 5 punkt 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av 
den 29 april 2004, så ska alla livsmedelsföretagare skriftligen identifiera sina kritiska 
kontrollpunkter och fastställa de kritiska gränserna som skiljer acceptabelt från ej 
acceptabelt (till exempel angivna temperaturgränser).

Det framtagna flödesschemat stämmer inte överens med hur verksamheten ser ut. 
Flödesschemat saknar beskrivning av arbetsmomentet varmhållning. 

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Efter varje föreläggande har kompletteringar inkommit. När sedan ytterligare 
kompletteringar har begärts så har dessa inte lämnats till miljöenheten. Telefonkontakt 
med den caféansvarige har hafts efter att föreläggandet från den 1 oktober 2010 skrevs. 
Enligt muntlig uppgift skulle kompletteringarna lämnas till miljöenheten inom någon 
vecka. Därefter har både telefonmeddelande, e-postmeddelande och en skriftlig 
kommunicering om förslag till beslut om löpande vite lämnats. Inga kompletteringar har 
kommit in till miljöenheten. Av den anledningen är det motiverat att verksamheten 
föreläggs med löpande vite.

Handlingar i ärendet
Miljöenhetens tjänsteskrivelse 2011-01-25

Beslutsgång
Nämnden beslöt i enlighet med förslaget till beslut.

___ 

Detta beslut kan överklagas av den som berörs av beslutet om beslutet går denne emot. 
Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län men skickas till Miljö- 
och stadsbyggnadsnämnden Nacka kommun 131 81 NACKA. Överklagandet ska ha 
kommit in inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 33 Dnr M 10-968

Kil 1:47, Graningevägen 44a

Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av brygga

Beslut
1. Dispens från strandskyddsbestämmelserna ges för tillbyggnad av brygga. Beslutet är 
taget med stöd av 7 kap 18 § miljöbalken och med hänvisning till 7 kap 15 § 
miljöbalken.

2. Området dispensen ges för är markerat på bilaga 1 till tjänsteskrivelsen. 
Tillbyggnaden är på 14,4 m2. Hela bryggans area blir efter tillbyggnad ca 38 m2.

3. Sökanden ska informera miljöenheten när byggnationen är klar.

Information till beslutet
Nämnden informerar sökanden om att ett beslut om dispens upphör att gälla, om den 
åtgärd som avses med dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem 
år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Sökanden ska kontakta länsstyrelsen för en bedömning om åtgärden är en 
anmälningspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken.

Länsstyrelsen har möjlighet att överpröva beslutet om dispens. Det ska göras inom tre 
veckor efter det att länsstyrelsen har tagit emot dispensbeslutet.  
Beslutet om dispens får överklagas av den sökande (om beslutet gått den sökande emot) 
och av ideella föreningar. Överklagan ska göras senast tre veckor efter att sökanden eller 
förening fått beslutet. Sökanden bör avvakta med att genomföra åtgärden tills tiden för 
överprövning och överklagan har gått ut. 

Ärendet
Dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt 7 kap miljöbalken söks för tillbyggnad 
av brygga. Ansökan inkom till nämnden den 27 december 2010.

Fastigheten ligger vid Baggensfjärden och området är inte planlagt. Ca 300 meter 
nordväst om fastigheten ligger ett natura 2000 område. Området omfattas av riksintresse 
för kust- och skärgård enligt 3 och 4 kap miljöbalken.

Strandskydd gäller 300 meter från strandkanten på land och 100 meter i vattenområde. 
Fastighetens läge framgår av tjänsteskrivelsens bilaga 2. Vattnet utanför fastigheten 
utgörs av fastigheten Kil 1:1, som ägs av Fastighets AB L E Lundberg, vars tillstånd 
krävs för åtgärder i vattnet.

Befintlig brygga har strandskyddsdispens från år 2000. Den dispensen gällde för en 
betydligt större brygga än för den som finns på platsen idag och den var även betydligt 
större än den brygga som det söks för nu. Bygglov krävs inte för åtgärden.
Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Skäl till beslut
För att få strandskyddsdispens krävs att åtgärden inte strider mot strandskyddets syften 
och att s.k. särskilda skäl finns. Syftet med strandskydd är att långsiktigt trygga 
förutsättningar för allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda 
livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtliv. Särskilda skäl är t.ex. att området 
redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 
syften, eller att området måste tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 
intresse.

Enligt den marinbiologiska undersökning och naturvärdesbedömning Nacka kommun 
låtit göra (Sveriges vattenekologer AB, 2008) är bottnen en mycket till extremt skyddad 
botten på 0-3 m djup utanför Baggensstäket. Detta är den mest skyddsvärda typ av 
bottnen enligt undersökningen. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden gav i juni 2010 
dispens för en utbyggnad i vinkel för den närmaste bryggan på fastigheten Kil 1:10. 
Denna brygga sträcker sig ca 11 meter ut i vattnet. Sökandes brygga och två 
angränsande bryggor sträcker sig också ca 11 meter ut i vattnet. Eftersom tillbyggnaden 
av sökandes brygga inte gör att bryggan sträcker sig längre ut i vattnet och att bryggan 
överstämmer i utformning med andra bryggor i området, bedöms inte allmänhetens 
tillgänglighet till vattenområdet påverkas. Påverkan på djur- och växtlivet bedöms inte 
vara av den omfattningen att dispens inte skulle kunna ges. Åtgärden som dispensen 
avser bedöms därför vara förenlig med strandskyddets syften.

Särskilda skäl finns. Området är ianspråktaget i den omfattningen att åtgärden saknar 
betydelse för strandskyddets syften. Det finns redan en brygga samt två strandnära bodar 
som begränsar allmänhetens tillträde till området.

Den fria passagen längs stranden enligt 7 kap 18f § miljöbalken påverkas inte av 
beslutet.

Dispens från strandskyddsbestämmelserna bör därför ges.

Handlingar i ärendet
Miljöenhetens tjänsteskrivelse 2011-01-25
Bilagor:
1. Området dispensen ges för
2. Fastighetens läge
3. Angränsande bryggor

Beslutsgång
Nämnden beslöt i enlighet med förslaget till beslut.

___ 

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 34 Dnr M 10-859

Lännersta 1:99, Doktorsvägen 6B
Ansökan om strandskyddsdispens för boj, muddring samt 

sandning av sandstrand

Beslut
1. Ansökan om strandskyddsdispens för boj samt muddring avslås. Beslutet är taget med 
stöd av 7 kapitlet 18 § miljöbalken och med hänvisning till 7 kap 15 § miljöbalken. 

2. Dispens från strandskyddsbestämmelserna ges för sandning av badstrand. 
Badstrandens yta är c:a 25 m² och finns markerad på bilaga 4 till tjänsteskrivelsen. 
Beslutet är taget med stöd av 7 kap 18 § miljöbalken och med hänvisning till 7 kap 15 § 
miljöbalken.

3. Sandningen av stranden ska ske ovan vattenytan. Ingen markmatta ska anläggas.

4. Sökanden ska informera miljöenheten när åtgärden är utförd.

Information till beslutet
Nämnden informerar sökanden om att ett beslut om dispens upphör att gälla, om den 
åtgärd som avses med dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem 
år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Länsstyrelsen har möjlighet att överpröva beslutet om dispens. Det ska göras inom tre 
veckor efter det att länsstyrelsen har tagit emot dispensbeslutet.  
Beslutet om dispens får överklagas av den sökande (om beslutet gått den sökande emot) 
och av ideella föreningar. Överklagan ska göras senast tre veckor efter att sökanden eller 
förening fått beslutet. 

Ärendet
Dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt 7 kap miljöbalken söks för boj, 
muddring samt sandning av badstrand. Ansökan inkom till nämnden den 29 november 
2010.

Området man önskar muddra på är c:a 25 m², i syfte att sänka bottnen c:a 50 cm. Vid 
den befintliga bryggan finns idag en sandstrand på c:a 25 m². Fastighetsägaren ville 
enligt ansökan från 29 november anlägga markmatta på botten och ren sand på den 
befintliga sandstranden. 

Efter samtal med miljöenheten den 9 februari 2011 ansöker man nu endast om att 
tillföra sand till badstranden. Sandningen ska ske ovan vattenytan. Bojen önskar 
fastighetsägaren placera 25 m utanför bryggan.

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Fastigheten ligger vid Lännerstasundet och omfattas av en detaljplan från 2001. 
Området utanför fastigheten utgörs av WB-område som innebär möjlighet att anlägga 
”mindre bryggor för bad och intilliggande fastigheter”. Området omfattas av riksintresse 
för kust- och skärgård enligt 3 och 4 kap miljöbalken.

Strandskydd gäller 100 meter från strandkanten och ut i vattenområdet. Strandskyddet är 
hävt på land. Fastighetens läge framgår av tjänsteskrivelsens bilaga 2. 

Befintlig brygga ligger inom WB-område och behöver därför inte dispens.

Förslaget till beslut har kommunicerats med den sökande den 24 januari 2011. Sökande 
har till följd av förslaget ändrat ansökan när det gäller badstranden enligt ovan.

Skäl till beslut
För att få strandskyddsdispens krävs att åtgärden inte strider mot strandskyddets syften 
och att s.k. särskilda skäl finns. Syftet med strandskydd är att långsiktigt trygga 
förutsättningar för allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda 
livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtliv. Särskilda skäl är t.ex. att området 
redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 
syften, eller att området måste tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 
intresse.

Vattenområdet har i Fiskeriverkets habitatmodell, BALANCE, utpekats som ett 
värdefullt uppväxtområde för bl.a. abborre och gädda. Miljödomstolen har i en dom från 
januari 2011 (M3402-10) ansett att man inte bör bevilja dispens för åtgärder som enligt 
habitatmodellen påverkar växt- och djurliv i värdefulla områden. I det aktuella ärendet 
handlade det om en gemensamhetsbrygga. I det här fallet gäller ansökan muddring av 
botten vilket bedöms ha en väsentlig negativ påverkan på växt- och djurliv. Påverkan på 
allmänhetens tillgång till strandområdet bedöms vara acceptabel. 

Bojen bedöms påverka allmänhetens tillgång till området negativt. Området mellan 
bryggan och bojen (c:a 25 m) privatiseras och åtgärden bedöms ha en avhållande effekt 
på allmänhetens tillgång till strandområdet.

Muddringen och bojen bedöms därför inte vara förenliga med strandskyddets syften.

När det gäller sandning av badstranden bedöms påverkan på djur- och växtliv samt på 
allmänhetens tillgång till området vara acceptabel. Detta gäller förutsatt att sandningen 
sker ovan vattenytan samt att ingen markmatta anläggs. 

Åtgärden bedöms vara förenlig med strandskyddets syften.

Särskilda skäl för att medge dispens för boj och muddring saknas. Särskilda skäl för 
sandning av badstrand finns, eftersom området redan idag är ianspråktaget av en 
sandstrand.
Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Dispens från strandskyddsbestämmelserna bör inte ges för muddring och boj. Dispens 
bör beviljas för sandning av badstrand

Handlingar i ärendet
Miljöenhetens tjänsteskrivelse 2011-01-19 reviderad 2011-02-09
Bilagor:
1. Ansökan
2. Fastighetens läge
3. Utdrag ut habitatmodellen BALANCE
4. Område för dispens

Beslutsgång
Nämnden beslöt i enlighet med förslaget till beslut.

___ 

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 35 Dnr M 08-466

Tollare 1:296 m.fl.
Ansökan om strandskyddsdispens för avloppsledning mellan 

Tollare och Saltsjö-Duvnäs

Beslut
Dispens från strandskyddsbestämmelserna ges för avloppsledning mellan Tollare och 
Saltsjö-Duvnäs enligt ansökan som inkom till miljöenheten den 20 januari 2011. 
Beslutet är taget med stöd av 7 kap 18 § miljöbalken och med hänvisning till 7 kap 15 § 
miljöbalken.

Dispensen omfattar ledningsdragning i mark och vatten, arbetsområden nära stranden 
vid Tollare Folkhögskola och vid Saltängens brygga i Saltsjö-Duvnäs, samt ny 
pumpstation i Tollare och ventilkammare på båda sidor av sundet.

Området för åtgärderna är markerade på kartbilaga 1, 2, 3, 4 och 5 till tjänsteskrivelsen. 
Följande villkor gäller för dispensen:

• Förutsättningarna för återplantering av allén vid anslutningspunkten i Tollare får inte 
påverkas av åtgärderna.

• Flödesmätarna ska kopplas till larm.

• Absorberande länsar ska finnas i beredskap vid de platser där arbeten med maskiner 
bedrivs, för att användas i händelse av oljeläckage.

• Sökande ska informera miljöenheten när åtgärderna påbörjas och när de är 
avslutade.

Information till beslutet
Nämnden informerar sökanden om att ett beslut om dispens upphör att gälla, om den 
åtgärd som avses med dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem 
år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Mark- och vattenägarnas tillstånd krävs.

Åtgärder som utförs i vattnet är anmälningspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap 
miljöbalken.

Länsstyrelsen har möjlighet att överpröva beslutet om dispens. Det ska göras inom tre 
veckor efter det att länsstyrelsen har tagit emot dispensbeslutet.  
Beslutet om dispens får överklagas av den sökande (om beslutet gått den sökande emot) 
och av ideella föreningar. Överklagan ska göras senast tre veckor efter att sökanden eller 
förening fått beslutet. Sökanden bör avvakta med att genomföra åtgärden tills tiden för 
överprövning och överklagan har gått ut. 

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Ärendet
NCC Boende AB söker ny strandskyddsdispens för att lägga en avloppsledning mellan 
Tollare och Saltsjö-Duvnäs. Nämnden gav dispens för ledningen i oktober 2008, men 
eftersom arbetena inte påbörjats har dispensen slutat gälla. NCC Boende söker också 
dispens för en alternativ dragning vid Tollare, om länsstyrelsen inte godkänner 
huvudalternativet på grund av att ett vrak måste skyddas. 

Skäl till beslut
För att få strandskyddsdispens krävs att åtgärden inte strider mot strandskyddets syften 
och att s.k. särskilda skäl finns. Syftet med strandskydd är att långsiktigt trygga 
förutsättningar för allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda 
livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtliv. Särskilda skäl är t.ex. att området 
redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 
syften, eller att området måste tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 
intresse.

Läckage- eller ledningsbrott som inte upptäcks snabbt, påverkar växt- och djurliv. Det är 
därför viktigt att flödesmätningen kopplas till ett larm. Vid arbeten nära vatten är det 
extra viktigt att absorptionsmedel finns tillgängligt om arbetsmaskiner skulle läcka olja 
eller diesel. 

En viss påverkan på djur och växtliv kommer att ske främst vid strandzonen i samband 
med schaktning och nedläggning av ledningen. Påverkan genom grumling vid arbete i 
vatten begränsas genom att arbetet sker under skärm. Allmänhetens tillgång till området 
där schaktning sker kommer att begränsas under schaktningsperioden. På längre sikt, när 
ledningen är nedlagd, bedöms varken växt- och djurliv eller allmänhetens tillgång till 
området påverkas. Åtgärderna som dispensen avser bedöms därför vara förenliga med 
strandskyddets syften.

Särskilda skäl finns, eftersom området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett 
angeläget allmänt intresse, som inte kan tillgodoses utanför området. Intresset är 
tätortsutveckling och avloppsledning måste ligga där bebyggelse planeras. 

Det är inte relevant att säkerställa fri passage längs stranden enligt 7 kap 18f § 
miljöbalken, eftersom den inte kommer att påverkas när ledningen är nedgrävd. 

Dispens från strandskyddsbestämmelserna bör därför ges.

Handlingar i ärendet
Miljöenhetens tjänsteskrivelse 2011-01-25
Bilagor:
1. Ledningsdragning i vatten 
2. Ledningsdragning och arbetsområde närmast strand i Tollare, 1:a alternativ
3. Ledningsdragning och arbetsområde närmast strand i Tollare, 2:a alternativ 
4. Ledningsdragning längre bort från strand i Tollare
5. Ledningsdragning och arbetsområde i Saltsjö-Duvnäs
Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Nämnden beslöt i enlighet med förslaget till beslut.

___ 

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



Nacka kommun Sammanträdesprotokoll 17 (74)

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
16 februari 2011

§ 36 Dnr (bygg) 221 0012/2009

Sicklaön 73:10, Skuruparken, Nacka
Anmälan om tillbyggnad av stuga nr 68 med bastu och 

byggnation av trädäck samt föreläggande att riva och påföljd

Beslut
1. Med stöd av 10 kap. 14 § plan- och bygglagen (PBL) föreläggs ägaren till fastigheten 
Sicklaön 73:10, JM AB (org.nr. 556045-2103), att vid vite om 20 000 kronor, senast 
inom tre månader från det att beslutet eller domen vunnit laga kraft, ha rivit den utan lov 
utförda tillbyggnaden.

2. Med stöd av 10 kap. 4 och 9 § plan- och bygglagen påföres ägaren till fastigheten 
Sicklaön 73:10, JM AB (org.nr. 556045-2103), en byggnadsavgift om 12 972 kronor. 
Avgiften ska betalas till Länsstyrelsens plusgiro 3 51 72-6 inom två månader från det 
beslut eller dom vinner laga kraft.

Ärendet
Den 17 februari 2009 kom en anmälan in till bygglovenheten. Anmälan gällde stuga 
nr 68 i Skuruparken. Vid tillsynsbesök på fastigheten den 3 april 2009 kunde 
bygglovenheten konstatera att stuga 68 har byggts till samt att trädäck byggts mellan 
stugan och stranden. Tillbyggnaden är gjord under befintligt tak för vilket bygglov 
saknas. Bygglovenheten bedömde att tillbyggnaden är en volymskapande tillbyggnad 
som är lovpliktig enligt plan- och bygglagen. Stugan saknar bygglov. Tidsbegränsat 
bygglov har funnits för stugan t.o.m. den 31 maj 2002. Länsrätten har i dom den 17 
september 2008 bedömt att preskription inträtt och därmed omöjliggörs ett ingripande 
enligt 10 kap. 27 § plan- och bygglagen. Preskription gäller inte för den nu utförda 
tillbyggnaden vilken bedöms vara utförd 2008.

Beträffande det utförda trädäcket så bedömde bygglovenheten att det inte är lovpliktigt 
enlig plan- och bygglagen. Kommunens miljöenhet bedömde att åtgärden kräver 
strandskyddsdispens. Trädäcket har rivits.

Planförutsättningar
Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Strandskydd gäller. 
Inom kommunen pågår arbete som syftar till att skapa ett naturreservat i Skuruparken.

Yttranden
Fastighetens ägare har beretts tillfälle att yttra sig över tjänsteskrivelsen med förslag till 
beslut. Något yttrande har inte kommit in.

Skäl till beslut
Bygglovenheten bedömer att förutsättningar att ge bygglov saknas då arbete att inrätta 
naturreservat pågår.

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Enligt 10 kap. 1 § plan- och bygglagen skall byggnadsnämnden se till att det som utförts 
utan lov blir undanröjt. Åtgärden i detta fall innebär rivning av den utan lov utförda 
tillbyggnaden.

Enligt 10 kap.14 § plan- och bygglagen får byggnadsnämnden förelägga ägaren av en 
fastighet att inom viss tid vidta rättelse. Bygglovenheten bedömer det skäligt att 
rivningen skall vara gjord inom tre månader från det att beslutet vinner laga kraft.

Enligt 10 kap.18 § plan- och bygglagen får föreläggandet förenas med vite. Bygglov-
enheten föreslår att rivningsföreläggandet förenas med ett vite om 20 000 kronor.

Enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen skall byggnadsavgift tas ut om någon utan lov 
utför en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov. Byggnadsavgiften skall 
bestämmas till ett belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som enligt taxa skulle ha 
betalats om lov hade getts till samma åtgärd. Byggnadsavgiften skall dock bestämmas 
till minst ett tjugondels prisbasbelopp. Är överträdelsen ringa, får byggnadsavgiften 
bestämmas till ett lägre belopp eller efterges. Enheten bedömer att de vidtagna 
åtgärderna inte är ringa och föreslår att nämnden påför en byggnadsavgift om 
4 x 3 243: - = 12 972 kronor.

Handlingar i ärendet
Bygglovenhetens tjänsteskrivelse 2011-01-27
Bilagor:
1. Karta
2. Foto

Beslutsgång
Nämnden beslöt i enlighet med förslaget till beslut.

___ 

Detta beslut kan överklagas av den som berörs av beslutet om beslutet går denne emot. 
Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län men skickas till Miljö- 
och stadsbyggnadsnämnden Nacka kommun 131 81 NACKA. Överklagandet ska ha 
kommit in inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 37 Dnr (bygg) 233 0818/2010

Erstavik 26:54, Knopvägen 24, Saltsjöbaden
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av gruppbyggda småhus, redan utfört 
samt påföljd

Beslut
1. Bygglov beviljas med stöd av 8 kap. 11 § plan- och bygglagen med tillhörande 
upplysningar.

2. Med stöd av 10 kap. 4 och 9 § plan- och bygglagen (PBL) påföres ägarna till 
fastigheten Erstavik 26:54, (personuppgift borttagen) , solidariskt en byggnadsavgift om 
3 528 kronor. Avgiften ska betalas till Länsstyrelsens plusgiro 3 51 72-6 inom två 
månader från det beslut eller dom vinner laga kraft.

3. Avgiften för lovet är 1 764 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige.

Ärendet
Den 29 juni 2010 kom en anmälan in till bygglovenheten från ägaren till fastigheten 
Erstavik 26:55. Anmälan gällde att man ersatt pergolan, som förbinder enbostadshusen 
på fastigheten Erstavik 26:54 och Erstavik 26:55, med ett isolerat tak. Vid tillsyn på 
fastigheten den 13 juli 2010 konstaterade bygglovenheten att enbostadshuset på 
fastigheten Erstavik 26:54 hade byggts till med ett förråd och ett skärmtak. 
Byggnationen innebär att enbostadshuset på fastigheten Erstavik 26:54 sammanbyggts 
med enbostadshuset på fastigheten Erstavik 26:55.

Den 13 augusti 2010 kom en ansökan om bygglov in till bygglovenheten. Ansökan avser 
de redan utförda åtgärderna. Den sammanlagda byggnadsarean på fastigheten uppgår till 
159 kvm. Av tomten har 113 kvm lämnats obebyggd.

Planförutsättningar
Gällande stadsplan betecknas Spl 62 vilket bl.a. innebär att området är avsett för 
bostadsändamål, sammanbyggda småhus. Av tomtens area får högst 170 kvm bebyggas. 
Ett sammanhängande gårdsrum på minst 70 kvm ska lämnas obebyggt.

Yttranden
Berörd granne, ägaren till fastigheten Erstavik 26:55 har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan om bygglov. Hon har framfört att hon inte har någon erinran.

Fastighetens ägare har beretts tillfälle att yttra sig över bygglovenhetens tjänsteskrivelse 
med förslag till beslut. Något yttrande har inte kommit in.

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Skäl till beslut
Föreslagen åtgärd är planenlig och bedöms uppfylla kraven i 3 kap. 1 och 2 § plan- och 
bygglagen vad gäller utformning och anpassning. Bygglov ska därmed beviljas enligt 8 
kap. 11 § plan- och bygglagen.

Enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen skall byggnadsavgift tas ut om någon utan lov 
utför en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov. Byggnadsavgiften skall 
bestämmas till ett belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som enligt taxa skulle ha 
betalats om lov hade getts till samma åtgärd. Byggnadsavgiften skall dock bestämmas 
till minst ett tjugondels prisbasbelopp. Är överträdelsen ringa, får byggnadsavgiften 
bestämmas till ett lägre belopp eller efterges. Enheten bedömer att de vidtagna 
åtgärderna är ringa och föreslår att nämnden påför en byggnadsavgift om 
2 x 1 764: - = 3 528 kronor.

Handlingar i ärendet
Bygglovenhetens tjänsteskrivelse 2011-01-31
Bilagor
1. Karta
2. a-b Ritningar

Beslutsgång
Nämnden beslöt i enlighet med förslaget till beslut.

___ 

Detta beslut kan överklagas av den som berörs av beslutet om beslutet går denne emot. 
Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län men skickas till Miljö- 
och stadsbyggnadsnämnden Nacka kommun 131 81 NACKA. Överklagandet ska ha 
kommit in inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 38 Dnr (bygg) 233 0044/2011

Mensättra 23:1, Gustavsviksvägen 4, Boo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industrilokaler 

Beslut
Bygglov beviljas med stöd av 8 kap. 11 § plan- och bygglagen med tillhörande 
upplysningar.

Avgiften för lovet är 58 800 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige.

Ärendet
Fastigheten Mensättra 23:1 är belägen i industriområdet söder om Värmdövägen nära 
Gustavsviksvägen.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av en industribyggnad med måtten 30 x 88 
meter, totalt 2 640 kvm byggnadsarea. Byggnaden upptar c:a 22 % av fastighetens areal. 

Byggnaden avses användas för lagerändamål och innehåller inte personallokaler.

Fasadbeklädnad är grå plåt och takbeläggning är svart plåt.

Tillfart till fastigheten sker via fastigheten 23:2 som ligger öster om fastigheten 23:1.

Planförutsättningar
Fastigheten omfattas av detaljplan som vann laga kraft den 12 november 2008. 
Fastighetens användning skall enligt planen vara för industriändamål. Planen reglerar 
högsta byggnadshöjd i meter över nollplanet (+25,0) och saknar i övrigt bestämmelse 
om utnyttjandegrad.

Skäl till beslut
Byggnadshöjden över markplanet är 6,8 m och ligger över nollplanet på +23,1 m. 
Byggnaden är planenlig avseende användning, placering och byggnadsvolym.
Enheten bedömer att den föreslagna byggnaden uppfyller bestämmelserna i 3 kap. plan- 
och bygglagen angående krav på byggnader och föreslår att miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden beviljar bygglov för sökt åtgärd.

Handlingar i ärendet
Bygglovenhetens tjänsteskrivelse 2011-01-26
Bilagor:
1. Översiktskarta
2. Utdrag ur nybyggnadskarta
3. Fasadritning

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Nämnden beslöt i enlighet med förslaget till beslut.

___ 

Detta beslut kan överklagas av den som berörs av beslutet om beslutet går denne emot. 
Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län men skickas till Miljö- 
och stadsbyggnadsnämnden Nacka kommun 131 81 NACKA. Överklagandet ska ha 
kommit in inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 39 Dnr (bygg) 233 0124/2010

Sicklaön 134:1, Nacka IP, Nacka
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av 

föreningslokal samt rivningslov 

Beslut
Rivningslov beviljas med stöd av 8 kap. 16 § plan- och bygglagen med tillhörande 
upplysningar.

Tidsbegränsat bygglov beviljas med stöd av 8 kap. 14 § plan- och bygglagen att gälla till 
och med den 16 februari 2016, med tillhörande upplysningar.

Avgiften för lovet är 14 504 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige.

Ärendet
Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av föreningslokal för Järla IF. 
Befintligt klubbhus, speakerbås och container rivs.

Planförutsättningar
Fastigheten omfattas av detaljplan S242. Planbestämmelserna innebär bl.a. att med A 
betecknat område endast får användas för allmänt ändamål. Med punktprickning 
betecknad mark får inte bebyggas.

Nacka IP ingår i det område som behandlas i arbetet med en fördjupad översiktsplan för 
Centrala Nacka.

Yttranden
Berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig över ansökan. Ägare till Sicklaön 134:1 
(Fastighetskontoret, Nacka kommun) har inget att erinra.

Nacka kommuns fritidsdirektör har bl.a. framfört att en ny byggnad med cafeteriadel 
mot den nya skateparken tillför fritidsområdet positiva mervärden.

Skäl till beslut
Föreslagen föreningslokal i två våningar består av paviljonger som fogas samman till en 
27 x 9 m stor byggnad, byggnadsarea 243 m2. Fasaderna utförs med svartslammad 
träpanel. 

Byggnaden avviker från detaljplanen avseende att den placeras inom mark avsedd för 
allmänt ändamål, samt på mark som inte får bebyggas. Eftersom placeringen strider mot 
detaljplanen går det inte att bevilja ett permanent bygglov. Ett permanent bygglov skulle 
också vara olämpligt eftersom utredning av den framtida markanvändningen av Nacka 
IP med kringliggande områden pågår.

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Bygglovenheten föreslår därför att miljö- och stadsbyggnadsnämnden beviljar ett 
tidsbegränsat bygglov på fem år, med stöd av 8 kap. 14 § plan- och bygglagen. 
Uppbyggnaden med paviljonger underlättar också en framtida flytt.

Bygglovenheten föreslår vidare att rivningslov enligt 8 kap. 16 § plan- och bygglagen 
beviljas.

Handlingar i ärendet
Bygglovenhetens tjänsteskrivelse 2011-01-21
Bilagor:
1. Karta
2. Ansökningshandlingar

Beslutsgång
Nämnden beslöt i enlighet med förslaget till beslut.

___ 

Detta beslut kan överklagas av den som berörs av beslutet om beslutet går denne emot. 
Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län men skickas till Miljö- 
och stadsbyggnadsnämnden Nacka kommun 131 81 NACKA. Överklagandet ska ha 
kommit in inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.
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§ 40 Dnr M 10-205

Strategi för att minska energianvändningen i Nackas 
kommunala verksamhet

Beslut
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tillstyrker att kommunstyrelsen antar förslaget till 
strategi för att minska energianvändningen i Nackas kommunala verksamhet.

Ärendet
Nacka kommun har beviljats bidrag från Statens energimyndighet för att ta fram en 
strategi för att minska energianvändningen i den kommunala verksamheten. I strategin 
föreslås mål för fastigheter och transporter samt 12 åtgärder för att minska 
energianvändningen. Åtgärderna spänner över stora delar av den kommunala 
verksamheten, från driftsoptimering av våra fastigheter, till energikrav i 
stadsbyggnadsprocessen och energieffektivisering av kommunens VA-system.

Handlingar i ärendet
Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse 2011-01-25
Bilagor:
Förslag till Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet

Beslutsgång
Nämnden beslöt i enlighet med förslaget till beslut.

Anteckningar
Leif Holmberg (C) gjorde följande anteckning till protokollet:
”Det är inte alltid man blir glad av att läsa kommunala handlingar. Det blir man dock av 
denna plan som tagits fram i samarbete mellan olika enheter i kommunen. Strategins 
nulägesanalys visar att Nacka redan idag gör mycket och att man har god insikt i sina 
utmaningar att minska energiförbrukningen. 

Dokumentet är en god grund för olika enheter att minska och följa upp energiförbruk-
ningen samt genomföra de föreslagna åtgärderna. Centerpartiet vill särskilt trycka på 
vikten av att miljökompetens tillförs upphandlingsenheten så som föreslås.

Den enda punkt där man tydligt ser att utgångsläget kunde vara bättre är avfallshante-
ringen. Många kommuner har redan idag goda system för att utvinna biogas ur hushålls-
avfall. Avfallshanteringen är en viktig fråga framöver i Nacka och Centerpartiet är 
positiva till att utveckla system där vi kan utvinna biogas.” 
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Kaj Nyman (S), Ingela Birgersson (S) och Klas Eriksson (MP) gjorde följande 
anteckning till protokollet: 
”I förslaget till strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 
nämns att hur kommunen är organiserad påverkar vilket inflytande kommunen har över 
energianvändningen.
Systemet med kundval omnämns i förbigående. Vi skulle vilja ha en fördjupad analys av 
hur kundvalssystemen – inte bara inom äldreomsorgen utan också när det gäller skola 
och förskola – påverkar energiförbrukningen i kommunen.
Medan kommunens energiförbrukning när det gäller transporter är en nästan försumbar 
andel av den totala energiförbrukningen, bland annat på grund av det målinriktade 
arbete som bedrivs för att minska transporterna – vid sidan av de ansträngningar som 
görs för att de transporter som ändå förekommer ska vara så miljövänliga som möjligt – 
utgör energiförbrukningen på grund av transporter i kommunen som geografiskt område 
ungefär en tredjedel av den totala energiförbrukningen.
De transporter som genereras som en bieffekt av kundvalssystemen är sannolikt en 
betydande andel av detta.
Eftersom den moderatledda majoriteten ideologiskt försöker driva kommunen som en 
affär, behandlar medborgarna som kunder och ständigt förordar avknoppningar och 
privatiseringar har man förstås svårt att granska kundvalssystemet kritiskt när det gäller 
energianvändningen. En sådan granskning är dock enligt vår mening angelägen.
Tack vare statliga bidrag jobbar nu kommunen med dessa viktiga frågor och det är 
förstås positivt. Ännu bättre vore det om vi fick en mer fördjupad analys och en reell 
kritisk granskning av kundvalssystemet och dess påverkan på energianvändningen i 
kommunen.”

___ 
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§ 41

Pågående planarbeten

Beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendet
Planenheten informerade om pågående planarbeten enligt sammanställning för Sicklaön, 
Boo, Fisksätra/Saltsjöbaden, Älta och översiktlig planering daterade 2011-01-31.

___ 
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§ 42 Dnr MSN 2009/70-041

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens årsbokslut 2010

Beslut
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden godkänner årsbokslut för år 2010 och överlämnar 
bokslutet till kommunstyrelsen.

Ärendet
Årsbokslutet för Miljö- och stadsbyggnadsnämnden är upprättat enligt den modell för 
ekonomistyrning samt de strategiska mål och nyckeltal som beslutades av kommun-
styrelsen 2009. 

Nämnden redovisar ett resultat där utfallet för verksamhetsresultat och insatta resurser 
båda har bedömts motsvara lägesangivelser ok. Nämndens överskott på knappt 900 tkr 
är främst orsakad av att flera av de budgeterade projekten inte kommit igång som 
planerat under året.

Handlingar i ärendet
Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse 2011-02-09

Beslutsgång
Nämnden beslöt i enlighet med förslaget till beslut.

Anteckningar
Kaj Nyman (S) och Ingela Birgersson (S) gjorde för socialdemokraterna följande 
anteckning till protokollet:
”Vi är djupt oroade över den dramatiska nedgången när det gäller de anställdas 
upplevelse av arbetsklimatet på Miljö & Stadsbyggnad och understryker att de särskilda 
insatser som nämns i tjänsteskrivelsen måste vara prioriterade.
Vidare noterar vi att andelen delegationsärenden 2010 var 95 procent (ökande). Vi anser 
– till skillnad från vad som sägs i tjänsteskrivelsen – att den andelen är för hög. Andelen 
borde pressas ner mot nivån 90 procent, som tidigare har varit nämndens mål.”

___ 
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§ 43 Dnr MSN 2007/74-246

Namndelegation för Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Beslut
Nämnden beslutar att följa den tidigare rutinen gällande en namndelegation.

Nämnden beslutar utse Kaj Nyman (S), Börje Wessman (M) och Birgitta Berggren 
Hedin (FP) att ingå i namndelegationen.

Ärendet
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fattade den 16 maj 2007, § 198 följande beslut:

”1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar inrätta en namndelegation som 
tillsammans med namnansvarig vid lantmäterienheten, till nämnden ska bereda namn på 
gator, vägar, allmänna platser, skolor och kommunens offentliga byggnader. 
Namnansvarig vid lantmäterienheten är sammankallande och föredrar namnärenden i 
nämnden och är den som formellt lägger fram förslag till beslut för nämnden.
2. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar utse Peter Zethraeus (m), Kaj Nyman (s) 
och Anders Österlund (fp) att ingå i en namndelegation.
3. Ledamöterna i namndelegationen har rätt att få ersättning för deltagande i 
delegationens sammanträden.”

Motiveringen för att inrätta en namndelegation och förslag till arbetsformer för den 
framgår av beslutet som bifogas tjänsteskrivelsen. 

Den 13 maj 2009 , § 155 godkände nämnden en utvärdering av namndelegationen, som 
även den bifogas tjänsteskrivelsen. 

Eftersom det nu är en ny mandatperiod för miljö- och stadsbyggnadsnämnden bör den 
nya nämnden utse de politiker som under den här mandatperioden ska ingå i en 
namndelegation. 

Handlingar i ärendet
Teknik- och stadsbyggnadsstabens tjänsteskrivelse 2011-02-02
Bilagor:
1. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut den 16 maj 2007, § 198
2. Utvärdering av namndelegationen 2009-05-04

På sammanträdet föreslog Kaj Nyman (S) att han skulle ingå i den nya 
namndelegationen och Cathrin Bergenstråhle (M) föreslog att Börje Wessman (M) och 
Birgitta Berggren Hedin (FP) skulle ingå i den nya namndelegationen.

Beslutsgång
Nämnden beslöt att följa den tidigare rutinen och att Kaj Nyman (S), Börje Wessman 
(M) och Birgitta Berggren Hedin (FP) skulle ingå i delegationen.
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Anteckningar
Cathrin Bergenstråhle (M) gjorde följande anteckning till protokollet:
”Namngivning av vägar inom Velamsunds naturreservat
Velamsunds vägnät saknar formellt beslutade vägnamn. Det innebär dels att det 
cirkulerar lite olika namn på samma vägar, dels att moderna GPS-navigatorer inte hittar 
i området. GPS-problematiken innebär rent praktiskt att t.ex. taxi har svårt att hitta till 
restaurang Långa Raden, till förtret för restaurangen och dess gäster. Säkerhetsmässigt 
är det inte heller bra om ambulansen inte kan hitta till spårcentralen eller om någon 
skidåkare skulle falla ihop uppe vid Rudsjön.

Namndelegationen bör därför ta fram förslag på vägnamn för Velamsundsområdet. Man 
bör kunna få god hjälp av Boo Hembygdsförening, som har tillgång till äldre kartor över 
området, där de flesta vägar etc har namn, om än inte formellt beslutade. Även 
verksamheter i Velamsund kan höras.”

___ 
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§ 44 Dnr KFKS 2009/55-214

Detaljplan för påfartsramp till väg 222 i Björknäs, Boo 
Upprättad på planenheten i januari 2011 

Beslut
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tillstyrker planförslaget och hemställer hos 
kommunfullmäktige att planförslaget antas.

Ärendet
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utbyggnad av en ny påfartsramp från 
Värmdövägen till väg 222, Värmdöleden. Skurubron är den huvudsakliga förbindelsen 
mellan Stockholm och Nacka samt Värmdö. Värmdöleden har motorvägsstandard med 
hastighetsbegränsningen 90 km/tim. Vid Skurubron är standarden låg med smala körfält 
och dålig linjeföring i plan och profil. Detta har föranlett en sänkning av högsta tillåtna 
hastighet över bron till 70 km/tim. Den nuvarande påfarten är mycket olycksdrabbad 
och har inte tillräcklig kapacitet för den ökning av trafik som är att vänta som en följd 
av Nackas och Värmdös expansionsplaner.

Värmdöleden är en primär transportled för farligt gods. En ny påfartsramp vid Björknäs 
minskar risken för upphinnandeolyckor samt frigör kapacitet för kommande trafik och 
ökar på så vis trafiksäkerheten. Detta minskar även risken för en olycka med farligt gods 
på den aktuella vägsträckan. Detta visas genom utredningar, som har tagits fram.

På Värmdövägen ansluts påfartsrampen med en droppformad cirkulationsplats. Dock är 
den ofullständig så till vida att det inte går att köra ett helt varv i den. Denna lösning är 
den som ansetts vara den bäst lämpade ur ett trafikperspektiv då flertalet bussar som 
kommer österifrån från Värmdö och östra Nacka kommer att ha företräde ut på 
påfartsrampen och Värmdöleden. 

Inkomna synpunkter under utställningstiden behandlar i huvudsak:
• Stängselskyldighet mot förskolan bör utredas och redovisas samt, om det är 

möjligt, regleras på plankartan.
• Busshållplatsernas läge och utformning.
• Trafiksituationen utmed Värmdövägen vid cirkulationsplatsen och korsningen 

Talluddsvägen.
• Oro kring buller och luft
• Alternativa lösningar till en ny påfartsramp

Inkomna synpunkter föranleder följande ändringar av planförslaget:
Planhandlingarna har kompletterats med stängselskyldighet mot förskolan.
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Handlingar i ärendet
Planenhetens tjänsteskrivelse 2011-02-02
Bilagor:

• Detaljplanekarta med planbestämmelser
• Planbeskrivning
• Genomförandebeskrivning
• Miljöredovisning
• Gestaltningsprogram
• Illustrationsplan
• Utlåtande
• Översikt över kommunala beslut

Beslutsgång
Nämnden beslöt i enlighet med förslaget till beslut.

Anders Tiger (KD) deltog p.g.a. jäv inte i handläggningen av ärendet.

Anteckningar
Bjarne Hanson (FP) och Birgitta Berggren Hedin (FP) gjorde följande anteckning till 
protokollet:
”Vi har med stort intresse tagit del av den gjorda bussutredningen med anledning av den 
nya påfartsrampen till Värmdöleden och vill understryka vikten av att antalet 
motorvägsbussturer, som under morgonens högtrafiktimme trafikerar Sockenvägen och 
därmed hållplatsen Björknäs C, Värmdövägen utökas med föreslagna 64 %.
Trafikanter från Björknäs ska i möjligaste mån inte behöva ta sig ända till hållplatsen 
Centralplan, Väst för att kunna ta bussen inom rimlig väntetid.

Emellertid gäller detta också under övriga tider på dygnet för trafikanter mot Slussen 
och under hela dygnet för trafikanter med andra mål än Slussen som t.ex. Ektorp, Nacka 
sjukhus, Finntorp m.m. 

Vi anser därför att SL ska uppmanas att komplettera bussutredningen med mätningar av 
dessa resandeströmmar och vidtaga sådana förändringar av tidtabeller och 
linjesträckningar att försämringarna för påstigande från Björknäs minimeras även för 
dessa grupper.”

___ 
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§ 45 Dnr KFKS 2009/271-214

Program för Sydöstra Boo, Nacka kommun
Information inför programsamråd

Beslut
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden noterar informationen till protokollet.

Ärendet
Konsult Eva Nyberg från WSP informerade i ärendet.

Planenheten har för avsikt att skicka ett detaljplaneprogram för programsamråd under 
mars-april 2011.

Enligt förslag till program är det möjligt att komplettera Sydöstra Boo med 300-400 nya 
bostäder, ca 80 000 kvm tomtarea verksamheter, arbetsplatser och service, en F-6-skola 
med idrottsområde, tre förskolor, iordningställda parkytor för rekreation och lek samt en 
strandpromenad för allmänheten.

Programmet redovisar lämplig bebyggelseutveckling och bevarande av värdefull natur- 
och kulturmiljö inom områdets olika delar. Programmet redovisar vidare områdets 
övergripande struktur när det gäller framtida va-försörjning, dagvattenhantering, 
bredbandsförsörjning, trafiknät för kollektivtrafik, biltrafik samt gång- och cykeltrafik. 
Dessutom redovisas indelning av detaljplaneområden och utbyggnadsordning.

Bakgrund och sammanfattning
Syftet med ett detaljplaneprogram är att kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede 
ska breddas med de berördas erfarenheter och synpunkter. De berörda ska ges möjlighet 
till insyn och påverkan innan kommunens ställningstaganden är låsta. Syftet är att 
beskriva områdets långsiktiga markanvändning och övergripande struktur.

Programområdet avgränsas i väster av Boovägen mellan Dalkarsängen och Boo Gård. 
Från Boo Gård i söder sträcker sig området utmed den östra kusten via Gustavsvik - 
Backeböl upp till Värmdöleden. Programområdet omfattar förnyelseområden M1, M2, 
N, O, P, Q, 
villaområden Galärvägen, Kornettvägen och Drabantvägen, ny trafikplats vid 
Boovägen/Värmdöleden, framtida verksamhetsområde Dalkarlsängen m.fl. områden i 
anslutning till Värmdöleden samt skol- och idrottsområdet vid Boo Gårds skola och 
Boovallen. Området har sedan start-PM utökats med Bergholmen.

Sydöstra Boo innehåller idag ca 700 fastigheter och har en befolkning på knappt 2 000 
personer.
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Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 10 mars 2010, § 76 att tillstyrka 
startpromemoria för program. Kommunstyrelsen beslutade den 29 mars 2010,
§ 53 att anta startpromemoria för program. 

Handlingar i ärendet
Planenhetens tjänsteskrivelse 2011-02-02
Bilagor:
Förslag till markanvändning

Beslutsgång
Nämnden tackade för informationen och noterade den till protokollet.

Anteckningar
Klas Eriksson (MP), Kaj Nyman (S) och Ingela Birgersson (S) gjorde följande 
anteckning till protokollet:
”Enligt förslaget ska Sydöstra Boo kompletteras med 300-400 nya bostäder. Det är 
viktigt att den kraftiga förtätning som blir följden inte förstör områdets värdefulla natur- 
och kulturmiljö. I förslaget till markanvändning anges olika grader av förtätning, från 
”tätare bebyggelse” till ”försiktig förtätning” och ”ingen/begränsad förtätning”. Där 
finns också gröna områden för natur och rekreation. Vi vill betona vikten av att ”tätare 
bebyggelse” verkligen begränsas till det område som har markerats med gult på den 
bifogade kartan. Vi är angelägna att det i detta område (det som markerats med gult) ges 
utrymme för mindre flerbostadshus i närheten av den tänkta bussgatan. Vi noterar att vi 
också inom detta område påbörjar en omläggning till kommunalt vatten och avlopp, 
vilket är mycket viktigt för att få en bättre miljö.”

___ 
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§ 46 Dnr MSN 2010/96-214

Tillägg till Detaljplan för del av Sicklaön 37:41, 
Svetshallen i Finnboda hamn, Nacka kommun

Enkelt planförfarande

Beslut
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden uppdrar åt planenheten att upprätta förslag till 
detaljplan samt att teckna avtal med fastighetsägaren om plankostnaderna.

Ärendet
Planärendet har initierats av markägaren, Finnboda Industrilokaler HB (HSB), som 
anser att en planändring är nödvändig för att kunna fortsätta utveckla området.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra att en del av Svetshallen även kan användas för 
bostadsändamål. Motivet är att få en användning av byggnaden som bättre svarar mot 
efterfrågan.

Svetshallen ligger centralt i Finnboda varvs nya bostadsområde vid den plats där 
områdets lokala service planerats. Gällande detaljplan DP 313 anger att byggnaden inte 
får rivas och att den får användas för centrumändamål, men detaljplanen medger ej 
bostäder. Genomförandetiden för DP 313 pågår fram till 2018-04-24. 

Det har under de senaste 7 åren visat sig att marknaden inte efterfrågar lokaler i detta 
läge varför denna del av planen inte genomförts. Eftersom Svetshallen ligger centralt i 
området är det dock viktigt att byggnaden tas om hand för att man ska kunna fortsätta 
utveckla området. Därför vill HSB nu ändra detaljplanen så att man möjliggör ändamål 
som marknaden efterfrågar. 

Den q-märkta Svetshallen är idag nedgången och kommer att kräva omfattande 
upprustning. Föreslaget tillägg till detaljplanen förutsätter att den q-märkta byggnadens 
exteriör fortfarande ska ha tydlig industrikaraktär. Detta sker genom en översyn av 
nuvarande skyddsbestämmelser och tillägg till gestaltningsprogram. 

En behovsbedömning av detaljplanen har utförts för att avgöra om genomförandet av 
planen kan anses utgöra en betydande miljöpåverkan. Kommunens bedömning är att 
genomförandet av planförslaget inte innebär en betydande miljöpåverkan.

Planenhetens bedömning
Planenheten bedömer att det är angeläget för såväl boende som markägare och 
kommunen att området kan färdigställas. En bostadsanvändning av den q-märkta 
Svetshallen är inte optimal, men möjlig utan att förvanska byggnadens värden om 
bestämmelserna förtydligas.
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Detaljplaneförslaget är av begränsad omfattning och bedöms sakna allmänintresse. 
Vidare strider det inte mot översiktsplanen och bedöms inte innebära någon betydande 
miljöpåverkan. Planenheten föreslår att upprättande av förslag till detaljplan prövas med 
enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens regler 5 kap 28 § och att avtal tecknas 
med fastighetsägaren om plankostnaderna.

Preliminär tidsplan är samråd i april 2011 och antagande i november 2011.

Handlingar i ärendet
Planenhetens tjänsteskrivelse 2011-01-25

Beslutsgång
Nämnden beslöt i enlighet med förslaget till beslut.

Anteckningar
Bernt Enström (KD) och Anders Tiger (KD) gjorde följande anteckning till protokollet:
”Om det är så att ägaren till Svetshallen i Finnboda hamn under flera år förgäves försökt 
skaffa hyresgäster som vill bedriva verksamhet i Svetshallen, så får vi ju acceptera det. 
Men vi tänker ändå att det delvis kan handla om kreativitet då det gäller att hitta rätt 
hyresgäst. Det är en mycket speciell lokal som mycket väl skulle kunna vara intressant 
för speciella verksamheter. Dessutom är det dumt att bygga bort möjligheterna till 
verksamheter bara för att det just nu är dåliga tider för uthyrning av sådana lokaler.
Den ena tänkta verksamhetslokalen efter den andra får ge vika för bostäder längs den 
kuststräckan. Resultatet blir till slut ett rätt sterilt intryck.”

___ 
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§ 47 Dnr M 10-0957

Tollare 1:10, Frankenburgs väg 1
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av bostadshus 

och garage samt ny infart

Beslut
Ärendet återremitteras för omarbetning av beslutsunderlaget så att formuleringar 
rörande ett eventuellt museum tas bort.

Ärendet
Dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt 7 kap miljöbalken söks för nytt 
bostadshus, nytt garage och ny infart på den övre östra delen av Tollare 1:10, som enligt 
förslaget ska styckas av för att bli ny bostad till fastighetsägaren. Ansökan om strand-
skyddsdispens inkom till nämnden den 16 december 2010. 

Fastigheten ligger vid Lännerstasundet och området är inte planlagt. På fastigheten söder 
om Tollare 1:10 finns värdefull skog, nyckelbiotop. Området omfattas inte av andra 
områdesskydd enligt 7 kap miljöbalken. Området omfattas av riksintresse för kust och 
skärgård.

Strandskydd gäller ca 220 meter från strandkanten på land och 100 meter i vatten-
område. Befintligt hus har inte strandskyddsdispens, men är byggt före 1975, då 
bestämmelserna om strandskydd infördes.

Förhandsbesked om bygglov har sökts för åtgärderna. Förslag till beslut om förhands-
besked finns i separat ärende.

Handlingar i ärendet
Miljöenhetens tjänsteskrivelse 2011-01-21 reviderad 2011-02-16
Bilagor:
1. Tomtplats och ansökan
2. Fastighetens läge

Yrkanden
Bernt Enström (KD) yrkade att ärendet skulle återremitteras för omarbetning av 
beslutsunderlaget så att formuleringar rörande ett eventuellt museum tas bort.

Beslutsgång
Nämnden beslöt att återemittera ärendet i enlighet med Bernt Enströms yrkande.

___ 
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§ 48 Dnr (bygg) 233 0664/2009

Tollare 1:10, Frankenburgs väg 1, Saltsjö-Boo
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

och garage i samband med en avstyckning 

Beslut
Ärendet bordläggs.

Ärendet
Projektet avser nybyggnad av ett enbostadshus i två våningar (84 kvm BYA, 164 kvm 
BTA) och garage (36 kvm BYA). Under en del av huset anordnas en källare (ca 30 
kvm) med förråd och teknikutrymme. I samband härmed föreslår sökanden en 
avstyckning av en fastighet på ca 1 800 kvm med en ny infart och två p-platser mot 
Frankenburgs väg. 

Projektet omfattar även rivning av en uthusbyggnad. Rivningslovet behandlas i skedet 
för bygglov. En väl fungerande enskild va-anläggning måste anordnas för projektet. 
Även detta hanteras i skedet för bygglov. 

Samtidigt behandlar nämnden ansökan om strandskyddsdispens för nytt enbostadshus 
och garage.

Planförutsättningar
Området är inte planlagt.

Yttranden
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Två grannar har erinran och övriga 
ingen. En granne motsäger sig projektet, som skulle förstöra naturen och området. Den 
andra menar att natur och miljö bör bevaras.

Handlingar i ärendet
Bygglovenhetens tjänsteskrivelse 2011-01-25
Bilagor:
1. Foto, situationsplan, planer och fasader (a-g).
2. Granneyttranden (a-b).

Yrkanden
Cathrin Bergenstråhle (M) yrkade att ärendet skulle bordläggas.

Beslutsgång
Nämnden beslöt att bordlägga ärendet.

___ 
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§ 49 Dnr (bygg) 233 0027/2011

Sicklaön 38:2, Tre Kronors väg 36, Nacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus 1-5, samt 

underbyggt garage 

Beslut
Bygglov beviljas med stöd av 8 kap. 11 § plan- och bygglagen med tillhörande 
upplysningar. Lovet innefattar mindre avvikelser från detaljplanen.

Avgiften för lovet är 186 200 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommun-
fullmäktige.

Ärendet
Ansökan avser nybyggnad av fem flerbostadshus med underbyggt garage (26 600 m2 

bruttoarea). Sammanlagt innehåller projektet ca 138 lägenheter.

Planförutsättningar
Aktuell del av fastigheten omfattas av detaljplan Dp 492. Planbestämmelserna innebär 
bl.a. att användningen ska vara bostäder och centrum. Markplan mot allmän plats får 
inte inredas till bostad. Kulturhistoriskt värdefull miljö. Åtgärder som kan förvanska 
denna miljö får inte vidtagas. Den yttre miljön och all tillkommande bebyggelse ska 
utformas enligt gestaltningsprogram. Verksamheter får inte vara störande för 
intilliggande bostäder och erforderlig parkering ska anordnas. Högsta totalhöjd i meter 
över nollplan är +61,0/+55,5/+51,0/+34,5. Utöver högsta tillåtna totalhöjd får mindre 
byggnadsdelar, t.ex. trapphus, hisschakt, skorstenar, ventilationshuvar och dylikt 
uppföras. Lägsta schaktningsnivå är +17,0 m. Burspråk får skjuta ut mot söder utöver 
angiven byggrätt över en fri höjd av 3,0 m. Hissbyggnad om 5,5 x 5,5 m får uppföras. 
Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning.

För minst hälften av boningsrummen i varje lägenhet ska den ekvivalenta ljudnivån 
utanför fasad ha lägre nivåer än 55 dBa. Inomhus i boningsrum får den ekvivalenta 
ljudnivån inte överstiga 30 dBA och den maximala ljudnivån inte överstiga 45 dBA. 
Samtliga lägenheter ska ha tillgång till uteplats med högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå 
och den maximala ljudnivån får inte överstiga 70 dBA.

I gestaltningsprogrammet återfinns byggnaderna under rubrikerna Hus 15 och 31, samt 
Hus 60.

Yttranden
Sökanden har inhämtat godkännande från berörda grannar.

Teknik Trafikenheten, Nacka kommun, har i ett yttrande framfört bl.a. att in- och 
utfarter till garaget ska utformas på ett trafiksäkert sätt.
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Skäl till beslut
Det underjordiska garaget i fyra plan innehåller 248 p-platser och parkeringsbehovet för 
hus 1-5 beräknas av sökanden till 122 platser. In- och utfart till garaget sker via 
Havregränd, och inte in under hus 5, vilket var tanken i detaljplanen. Ändringen innebär 
att en del av garaget (245 m2) blir på mark bredvid Makaronifabriken som saknar under-
byggnadsrätt, samtidigt som en annan underbyggnadsrätt enligt detaljplanen inte nyttjas. 
Bygglovenheten bedömer att den del av garaget som placeras under mark som inte får 
bebyggas (punktprickad mark) enligt detaljplanen utgör en mindre avvikelse från detalj-
planen enligt 8 kap. 11 § plan- och bygglagen, då det är en åtgärd som inte påverkar 
stadsbilden eller användandet av marken ovanför.  

Enligt gestaltningsprogrammet ska Havregränd utformas som en kvartersgata i en nivå 
utan höjdskillnad mellan kör- och gångbana, där bilkörning sker på de gåendes villkor.

Hus 1-4 uppförs mellan Magasingången och Havregränd/Siloplatsen, och ersätter 
nuvarande hus 15 och 31 som rivs. Den nya bebyggelsens volym motsvarar i princip 
befintliga byggnader. Fasaderna utförs i tegel med tre olika kulörer. 

Hus 1-4 avviker från detaljplanen avseende att vissa av byggnadskropparna är något 
längre (0,25 - 0,5 m) än avsett, samt att balkonger mot gården i söder placeras som lägst 
ca 2,6 m över mark istället för de 3,0 m som angetts i detaljplanen. Bygglovenheten 
bedömer att avvikelserna är av mindre omfattning och förenliga med detaljplanens syfte.

Bygglovenheten bedömer vidare att hus 1-4 följer de uttryckliga kraven i gestaltnings-
programmet (avsnitt Hus 15 och 31), och att skillnaderna i fasadutformning från de 
illustrerade principerna för gestaltning är godtagbara.

Hus 5 placeras mellan Havrekvarnen och Makaronifabriken och innehåller, förutom 
bostäder, två lokaler i bottenplan mot Tre Kronors väg. Fasaderna putsas i en röd kulör. 
Åt norr kragar snedställda burspråk och balkonger ut över byggrätten. Med beaktande av 
att de som lägst är placerade hela 4 m ovan mark och att gestaltningsprogrammet 
medger ett friare uttryck åt gården i norr, bedömer bygglovenheten att avvikelsen är att 
betrakta som mindre enligt 8 kap. 11 § plan- och bygglagen. 

Förslaget till utformning av hus 5 följer gestaltningsprogrammet med undantag för att 
det indragna lägre fasadpartiet mot gården får en ljusare puts, istället för mörk puts eller 
tegel. Bygglovenheten anser att detta är motiverat för att få in mer ljus och lätta upp en i 
övrigt mörk och trång gård. 

Utemiljöer anordnas genom takterrasser, Magasinsgången, Makaroniparken och 
Siloplatsen.

Bygglovenheten föreslår att miljö- och stadsbyggnadsnämnden beviljar bygglov för 
projektet enligt 8 kap. 11 § plan- och bygglagen.

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



Nacka kommun Sammanträdesprotokoll 41 (74)

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
16 februari 2011

Handlingar i ärendet
Bygglovenhetens tjänsteskrivelse 2011-01-31
Bilagor:
1. Ansökningshandlingar (ej alla planritningar)
2. Utdrag ur gestaltningsprogram för hus 15 och 31, samt hus 60
3. Yttrande från Teknik

Yrkanden
Klas Eriksson (MP) yrkade avslag på förslaget till beslut.

Cathrin Bergenstråhle (M) yrkade bifall till förslaget till beslut.

Beslutsgång
Nämnden beslöt med avslag på Klas Erikssons yrkande i enlighet med förslaget till 
beslut.

Reservationer
Klas Eriksson (MP) lämnade följande reservation till protokollet:
”Miljöpartiet anser att det borde ha planerats för bebyggelse i mycket mindre omfattning 
på Kvarnholmen för att på så sätt helt undvika kostnaden för en förbindelse mot Nacka 
centrum. Kvarnholmen hade kunnat utvecklas till en eko-stadsdel med modern 
kollektivtrafik och låg biltäthet. Jag yrkar avslag på förslaget till beslut.”

Anteckningar
Kaj Nyman (S) gjorde följande anteckning till protokollet:
”Utvecklingen av Kvarnholmen innebär att de nuvarande vägnamnen inte längre är helt 
adekvata. Namnberedningen har arbetat med vägnätets namnsättning och kommer 
sannolikt inom kort att lägga fram sina förslag till nämnden. Det kan påverka adressen 
för de nu aktuella husen. Jag gör denna anteckning till protokollet för att denna 
eventuella namnändring – som kommer att vara på plats långt innan husen är 
inflyttningsklara – inte ska komma som en överraskning.”

___ 
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§ 50 Dnr KFKS 2007/12-214

Detaljplan för del av Sicklaön 13:3 m.fl. Ny förbindelse 
mellan Kvarnholmen och Nacka centrum

Upprättad på planenheten i oktober 2009, reviderad i september 
och december 2010

Beslut
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tillstyrker planförslaget och hemställer hos 
kommunfullmäktige att planförslaget antas.

Ärendet
Syftet med projektet är att förbinda nordvästra Sicklaön med övriga Nacka och därmed 
skapa en koppling mellan nordvästra Sicklaön och skol- och idrottsområdet samt övrig 
kommunal och kommersiell service som finns i centrala Nacka. 

Förbindelsen medför att det skapas en bättre trafikinfrastruktur för nordvästra Nacka och 
innebär att situationen vid Henriksdals trafikplats kan förbättras. Vidare är det en 
förutsättning för att hela den planerade bebyggelsen på nordvästra Sicklaön ska kunna 
uppföras. Förbindelsen ska vara tillgänglig för bil- och busstrafik samt gång- och 
cykeltrafik och gå från Kvarnholmen via en högbro över Svindersviken till det allmänna 
vägnätet på centrala Sicklaön.

Planens genomförande har av kommunen bedömts innebära en betydande miljö-
påverkan. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därför tagits fram och ingått i 
utställningen. Synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen redovisas och bemöts i 
detta utlåtande.

Under utställning 2 inkom yttranden från 18 remissinstanser och från 18 boende i 
närområdet. Synpunkter under utställning 2 berör främst frågeställningar kring 
trafikprognosens riktighet och om det verkligen finns ett behov av en ny förbindelse. 
Boende i Vikdalen är starkt kritiska till planerna på att leda gång- och cykeltrafik genom 
Vikdalen. Flera synpunkter har också gällt bulleraspekten både i Vikdalen och på 
Ryssbergen. Miljöorganisationer och boende i närområdet ifrågasätter även intrånget i 
naturvärdena på Ryssbergen. 

Efter utställning 2 ändrades dragningen av gångstigen. En underrättelse till berörda 
pågick under tiden 21 december 2010 – 14 januari 2011. Under underrättelsetiden 
inkom synpunkter från två fastighetsägare utanför planområdet. 

Bakgrund 
Till grund för detaljplanearbetet finns ett program som godkändes av kommunstyrelsen 
den 9 februari 2009, § 18. Planchefen beslutade den 14 april 2009, med stöd av punkt 
S30 i miljö- och stadsbyggnadsnämndens delegationsordning, att sända förslag till 
detaljplan på samråd. Samrådet för detaljplanen pågick under tiden 16 april 2009 – 22 
juni 2009. En samrådsredogörelse, daterad 2009-10-26, har upprättats. 
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Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 11 november 2009, § 322 att ställa ut 
planförslaget. I samband med utställningsbeslutet fattade nämnden beslut om att 
utformningen av området närmast Värmdöleden skulle utredas under utställningstiden 
för att åstadkomma en lösning som är mer trafiksäker för oskyddade trafikanter samt tar 
en mindre del av idrottsplatsområdet i anspråk. Planförslaget var utställt under perioden 
24 november 2009 – 22 december 2009. En sammanställning av synpunkter inkomna 
under utställning 1, daterad 2010-09-27, har upprättats. Omarbetningar av planförslaget 
medförde att en ny utställning krävdes. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade 
den 13 oktober 2010, § 292 att ställa ut planförslaget en andra gång. Utställning pågick 
under tiden 26 oktober 2010 – 29 november 2010.

Handlingar i ärendet
Planenhetens tjänsteskrivelse 2011-01-28
Bilagor:
• Utlåtande, inklusive kopior på inkomna yttranden
• Detaljplan
• Planbeskrivning
• Genomförandebeskrivning
• Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
• Bullerutredning, bilaga till MKB:n (endast digitalt)
• Gestaltningsprogram
• Trafik-PM (endast digitalt)
• GC-PM (endast digitalt)
• Översikt över kommunala beslut

Yrkanden
Klas Eriksson (MP) yrkade med instämmande av Leif Holmberg (C) avslag på förslaget 
till beslut.

Cathrin Bergenstråhle (M) yrkade med instämmande av Johan Hiller (M), Börje 
Wessman (M), Bjarne Hanson (FP), Bernt Enström (KD), Kaj Nyman (S) och Ingela 
Birgersson (S) bifall till förslaget till beslut.

Beslutsgång
Nämnden beslöt med avslag på Klas Erikssons yrkande i enlighet med förslaget till 
beslut.

Reservationer
Leif Holmberg (C) lämnade följande reservation till protokollet:
”Ryssbergen har mycket höga naturvärden. Ryssbergens karaktär av gammal tallurskog 
beskrivs av Skogsstyrelsen som ett ”Tyresta nationalpark i miniatyr” och större delen av 
området är klassad som nyckelbiotop. Flera tallar har en omkrets på över 2 meter och 
många av träden är 300-500 år gamla. I området finns en rikedom av död ved i form av 
torrakor och lågor som torde vara i det närmaste unik i Stockholmsområdet och inte 
minst i en så tätortsnära skog så nära Stockholms innerstad. 
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  Centerpartiet är nöjt med överenskommelsen inom alliansen att större delen av 
Ryssbergen ska bli naturreservat. Från vår sida skulle vi gärna se att en större del av 
området blev naturreservat och vi beklagar att nämnden väljer att gå vidare med bro- 
och tunnelbygget som minskar den möjliga storleken på ett naturreservat. 
  MKB:n visar tydligt att bro- och tunnelbygget innebär mycket negativa konsekvenser 
för naturen på Ryssbergen. Nytt jämfört med förra utställningen är att ett ännu större 
schakt än tidigare planerat behöver sprängas upp vid den norra tunnelmynningen. Detta 
schakt ska sedan, efter att en betongtunnel byggts, fyllas igen och överdäckas.  Enligt 
MKB:n ska naturmiljön återställas, något som vi menar inte är möjligt. En miljö med 
flerhundraåriga träd kan inte återställas. Både MKB:n och flera remissinstanser har visat 
att flera riksintressen påverkas negativt av planen.
  Centerpartiet anser vidare att alternativredovisningen är svag i MKB:n. Att beskriva tre 
olika vägalternativ som gjordes i programsamrådet bedömer vi inte uppfyller kraven 
som ställs på redovisning av alternativ enligt Miljöbalken. Det hade varit angeläget att 
ytterligare redovisa alternativa sträckningar och deras olika miljöpåverkan. 
  Påverkan under byggskedet står för en stor påverkan på området. Vi tycker 
beslutsunderlaget i denna del fortfarande är bristfälligt. Det finns stora risker för att 
stora maskiner måste köras genom den känsliga miljön. Påverkan blir antagligen mindre 
om stora arbetsmaskiner för tunnelbygget anländer via vattnet. Det torde dock öka 
kostnaderna väsentligt. Vi ser risken för att ökade kostnader kommer att ställas mot 
påverkan på den omkringliggande miljön under genomförandefasen.
  Kostnadskalkylen har sedan den senaste gången den redovisades ökat med över 50 
miljoner till 353 mkr. Kommer kalkylen att hålla eller ytterligare behöva revideras? Med 
bidrag från fastighetsägaren på Kvarnholmen blir kommunens kostnad minst i 
storleksordningen 200 mkr. 
  Centerpartiet är oroligt för volymen på Nacka kommuns investeringar. Nackas 
låneskuld var redan vid årsskiftet 900 miljoner kronor. I Mål- och Budget 2011 visar 
prognosen att låneskulden ska öka till 1750 miljoner inom några år. Kvarnholmbron och 
tunneln genom Ryssbergen är ett av de stora riskprojekten i mål och budget som ökar 
kommunens skuldsättning de närmaste åren. Genom att avstå från detta projekt 
förbättras kommunens ekonomi de närmaste åren. Genom att avstå från detta projekt 
finns utrymme för mer investeringar i förskolor och skolor.
  En fråga som naturligtvis ställs är hur Kvarnholmen ska kunna byggas ut utan denna 
broförbindelse. Centerpartiet har tidigare sagt att utbyggnaden borde anpassas så att man 
klarar trafiken och kraven från räddningstjänsten utan bron. Vi tror också att det i 
sammanhanget är viktigt att utmaningarna kring trafiken kring Henriksdals trafikplats 
får en lösning. För boende på Kvarnholmen och i nordvästra Sicklaön är det lika 
naturligt att söka sig in till Stockholm och Sickla som till Nacka centrum. 
Miljöredovisningen för Kvarnholmen etapp 2 visar också att det blir väldigt höga 
bullernivåer där p.g.a. genomfartstrafik som bron genererar. Det konstateras att 
köbildningar uppstår och att trafikmängderna ökar i centrala Nacka. En av 
remissinstanserna föreslår att Kvarnholmen planeras som en eko-stadsdel med modern 
kollektivtrafik och låg biltäthet. Centerpartiet tycker detta är ett intressant förslag. 
  Centerpartiet yrkade avslag avseende detaljplan för förbindelse mellan Kvarnholmen 
och Nacka Centrum. Då vårt yrkande avslogs reserverar vi oss mot beslutet.”
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Klas Eriksson (MP) lämnade följande reservation till protokollet:
”I den övergripande sammanfattningen av inkomna synpunkter konstaterar Planenheten 
att den föreslagna förbindelsen mellan Kvarnholmen och Nacka centrum har stött på 
starkt motstånd från många organisationer och enskilda. I Planenhetens kommentar 
hävdas att ”kapaciteten på det övergripande vägnätet måste ökas innan ny bebyggelse i 
större omfattning kan genomföras på Kvarnholmen”. I samma kommentar konstateras 
att den uppdaterade grundkalkylen för projektet inklusive anslutningen till Värmdöleden 
nu är uppe i cirka 353 miljoner kronor. Troligtvis kommer den slutliga kostnaden inte 
att stanna vid detta belopp.
   Fastighetsägaren på Kvarnholmen har förbundit sig att stå för delar av kostnaden i 
relation till mängden byggrätter fastighetsägaren får i planläggningen av Kvarnholmen. 
Ju fler byggrätter desto större del av kostnaden står alltså fastighetsägaren för!
   Man frågar sig varför man inte har planerat för bebyggelse i mindre omfattning för att 
på så sätt helt undvika kostnaden för en bilförbindelse mot Nacka centrum. Pengarna 
hade kunnat användas till något med betydligt större samhällsnytta. Kvarnholmen hade 
kunnat utvecklas som en eko-stadsdel med modern kollektivtrafik och låg biltäthet. Som 
ett komplement kunde båttrafik mellan Kvarnholmen och Stockholm införas. De boende 
på Kvarnholmen behöver främst kunna ta sig in till Stockholm, inte till centrala Nacka.
Under samrådsförfarandet har bl.a. följande argument framförts:

• Ryssbergen är ett unikt och känsligt naturområde. Om bron byggs kommer 
Ryssbergens mycket höga naturvärden att försämras avsevärt.

• Förbindelsen försämrar natur- och rekreationsvärdena i det kommande 
naturreservatet. HSB anser t.o.m. att ingreppet i och med förbindelsen kommer 
att bli så stort att skälen för att skapa ett naturreservat på Ryssbergen närmast 
försvinner. Planenheten framhåller att bildandet av naturreservat inte avgörs i 
denna detaljplan. Vi anser att det är oacceptabelt att man inte tar ett helhetsgrepp 
på planeringen av hela området kring Svindersviken i stället för att planera lite i 
taget.

• Planen strider mot flera miljömål och riksintressen.
• Tillförseln av koldioxid, kvävedioxid och andra skadliga ämnen kommer att öka.
• Bullernivåerna kommer att öka för vissa fastigheter.
• Infrastrukturen snedvrids till förmån för privatbilismen. Det borde i stället satsas 

på kollektivtrafiken. Om föräldrar vill skjutsa sina barn i bil till någon skola i 
centrala Nacka kan de gott köra runt Svindersviken. Det tar inte många minuter. 
En bättre lösning vore att införa skolbussar från Kvarnholmen runt 
Svindersviken till skolorna i centrala Nacka.

• Möjligheterna att bygga en gång- och cykelbro som inte skadar den känsliga 
miljön i Ryssbergen borde ha utretts. Det skulle inte ta lång tid att cykla från 
Kvarnholmen över en sådan bro till Ekliden eller Nacka gymnasium eller 
skolorna vid Nacka Strand.

Dessa synpunkter är bara en del av den kritik som har framförts mot förbindelsen mellan 
Kvarnholmen och Nacka centrum. Jag yrkar avslag på förslaget till beslut.”
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Anteckningar
Bjarne Hanson (FP) och Birgitta Berggren Hedin (FP) gjorde följande anteckning till 
protokollet:
”Den bro som kommer att byggas innebär att Kvarnholmen och övriga delen av Västra 
Nacka får en direkt kontakt med centrala Nacka. Bron med tillkommande kollektivtrafik 
kommer säkert att ha betydelse för boende och företag som etablerar sig inom området 
och vill rekrytera personal. Kvarnholmen blir inte längre den avkrok som det tidigare 
har varit. I det fall Kvarnholmsbron med anslutning till Granitvägen och föreslagna 
gång- och cykelvägar vore det fullständiga förslaget skulle vi ge fullt stöd till projektet.
Vi vänder oss emot att det nuvarande förslaget är endast ett etappmål, där många frågor 
kvarstår.
En anslutning till motorvägsuppfart på norra sidan minskar ett kommande naturreservat. 
Väg på norra sidan innebär dessutom att ett högt exploateringstryck uppstår.

Ett alternativ till motorvägsanslutning på den södra sidan bör utredas.
Trafiken vid rondellen Granitvägen Vikdalsvägen är redan idag hårt ansträngd

Utredning om trafiken vid Forum bör genomföras.
Kostnaden för Kvarnholmsbron är redan uppe i 188 miljoner för kommunens del.

Kostnader för anslutning till motorväg, ev. ombyggnad av rondellen vid 
Vikdalsvägen bör utredas. I framtiden måste Nacka låta exploatören ta ett tydligare 
ansvar för kostnadsutvecklingen i projekt som genomförs i deras intresse.

Hur stort behöver Ryssbergens naturreservat vara för att man skall kunna vara säker på 
att det kan bibehålla sin karaktär?

Utred behovet av storlek på kommande naturreservat nu. Det får inte bli en 
andrahandsfråga när övriga planerade åtgärder har genomförts.” 

Bernt Enström (KD) och Anders Tiger (KD) gjorde följande anteckning till protokollet:
”För oss framstår det som helt nödvändigt med en bro/tunnelförbindelse mellan 
Kvarnholmen och Järlahöjden för att sy ihop den nya expansiva stadsdelen med de 
centrala delarna av kommunen. Och inte minst för att göra det enkelt för barn och 
ungdomar att lätt nå skolor, sim- och sporthallar. Men trots stora ansträngningar för att 
begränsa brons/tunnelns miljöpåverkan, kommer den ändå att negativt inkräkta på 
miljön i Ryssbergen.
Därför vill vi redan nu markera att vi inte vill bidra till att det i en senare fas byggs 
någon anslutning till Värmdöleden västerut, just på grund av att en sådan kanske till och 
med i ännu högre grad skulle inkräkta på det värdefulla naturområdet Ryssbergen.”

Kaj Nyman (S) och Ingela Birgersson (S) gjorde följande anteckning till protokollet:
”Vi anser att den nya bron är nödvändig för att kunna utnyttja Kvarnholmen för en 
miljövänlig, tät bebyggelse. Vi vill också påpeka att socialdemokraterna har lämnat in 
en motion till kommunfullmäktige – ännu inte behandlad – i vilken vi kräver att resten 
av Ryssbergen ska bli naturreservat.”

___ 
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§ 51 Dnr KFKS 1997/125-214

Hållbarhetsprogram till detaljplan för Ältadalen (del av 
Älta 10:1 m.fl.) i Älta, Nacka kommun

Beslut
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden är mycket positiv till det arbete som gjorts med 
hållbarhetsprogrammet och är positiv till de preliminära hållbarhetsmål som utarbetats. 
Nämnden anser vidare att dokumentet är en god grund för hållbarhetsarbetet i projektet. 
Nämnden ser fram emot en ny behandling av hållbarhetsprogrammet när det har 
utvecklats och kompletterats med mer uppgifter.

Ärendet
Kommunstyrelsen antog den 3 maj 2010 detaljplaneprogram för Ältadalen. 
Utgångspunkten är att området ska bebyggas med bostäder, en förskola och ett 
äldreboende. Tidigare framtagna idéer om att Ältadalen ska vara ett grönt stråk tas till 
vara genom att den östra delen av dalgången planeras för spontana idrotts- och fritids-
aktiviteter. Programmet uttrycker även att planeringen av Ältadalen ska grundas på ett 
hållbart stadsbyggande ur social, miljömässig och ekonomisk synvinkel. 

I samband med antagandet beslutade kommunstyrelsen att detaljplanearbetet ska inledas 
med att ett hållbarhetsprogram utarbetas.

Ett hållbarhetsprogram har tagits fram med hjälp av White Arkitekter. Programmet utgår 
från visionen att utveckla ett sätt för att arbeta långsiktigt hållbart i den kommunala 
planprocessen. I denna vision ingår dels att förankra ambitionerna hos alla viktigare 
aktörer, dels att synliggöra hållbarhetsarbetet genom att låta planens utformning spegla 
hållbarhet. Hållbarhetsprogrammet redovisar de preliminära hållbarhetsaspekter som 
diskuterades på en workshop i augusti 2010. Programmet innehåller mål och krav som 
väger in bland annat ekologiska, ekonomiska, sociala och strukturella aspekter. 

Hållbarhetsprogrammet är ett levande dokument som ska kompletteras och utvecklas 
under projektets gång. Detta program kan därför ses som en första version, i vilken de 
grundläggande hållbarhetsaspekterna tas upp. Hållbarhetsprogrammet kan sedan 
användas som kravspecifikation vid det vidare planeringsarbetet, varvid mål och 
strategier förfinas successivt under tiden projektet framskrider.

Handlingar i ärendet
Planenhetens tjänsteskrivelse 2011-01-27
Bilagor:
Förslag till Hållbarhetsprogram för Ältadalen

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



Nacka kommun Sammanträdesprotokoll 48 (74)

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
16 februari 2011

Yrkanden
Cathrin Bergenstråhle (M) med instämmande av Kaj Nyman (S) och Ingela Birgersson 
(S) yrkade att nämnden skulle besluta följande:
”Miljö- och stadsbyggnadsnämnden är mycket positiv till det arbete som gjorts med 
hållbarhetsprogrammet och är positiv till de preliminära hållbarhetsmål som utarbetats. 
Nämnden anser vidare att dokumentet är en god grund för hållbarhetsarbetet i projektet. 
Nämnden ser fram emot en ny behandling av hållbarhetsprogrammet när det har 
utvecklats och kompletterats med mer uppgifter.”

Beslutsgång
Nämnden beslöt i enlighet med Cathrin Bergenstråhles yrkande.

Anteckningar
Bjarne Hanson (FP) och Birgitta Berggren Hedin (FP) gjorde följande anteckning till 
protokollet:
”Vi välkomnar att en grund för arbetet med hållbarhetsfrågor i Ältadalen lagts och vill 
särskilt betona vikten av att man från början planerar in lämpliga kollektivtrafikstråk 
och att planeringen av den varierade bebyggelsen anpassas till placeringen av bussgator.
Från Folkpartiet anser vi liksom tidigare att följande förutsättningar ska gälla den 
fortsatta detaljplaneringen av Ältadalen:
1. Antalet småhus begränsas samtidigt som rekreationsytorna för spontanidrott, gång- 
och cykelstråk mm utökas. Alternativ med blandad bebyggelse (småhus/låga 
flerbostadshus för seniorboende) bör redovisas.
2. Områdets norra del, som gränsar mot naturreservatet Strålsjön-Erstavik, undantas från 
exploatering. 
3. Skogsområdet (norra delen) mellan Åsvägen/Lovisedalsvägen och Ältadalen behålls 
intakt.
4. Behovet av fler platser i förskola och skola ska tillgodoses.
5. Avetableringen av bilskroten, vars tillfälliga bygglov löpt ut 2008, måste fullföljas.
6. Trafiklösningar som ökar kollektivresande och motverkar genomfartstrafik i 
intilliggande bostadsområden. 
7. Särskild hänsyn till kapellet och begravningsplatsen vid utformningen av Storkällans 
väg.”

___ 
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§ 52 Dnr KFKS 2005/193-531

Program för Orminge centrum
Information om studie för bussterminal m.m.

Beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendet
Projektchef Pia Ström Sjöberg informerade i ärendet.

Den fördjupade programstudien för centrala Orminge pågår. Än så länge har befintligt 
material uppdaterats, en SWOT-analys har gjorts och en målbild samt byggstenar och 
utgångspunkter för det fortsatta arbetet har definierats. För att komma vidare i den 
fortsatta processen är det viktigt att uppmärksamma och hantera den rädsla som kan 
finnas för att förändra den nuvarande strukturen, att kommunen behöver vara den mest 
drivande parten, samt behovet av finansiering av ny infrastruktur via ökade värden och 
tillkommande byggrätter.

En utgångspunkt för kollektivtrafiken är att eventuell spårtrafik till Orminge inte ska 
omöjliggöras. Alternativ med tunnelbana i såväl ytläge längs Mensättravägen som under 
jord ska finnas med i de kommande skisserna. Tidsperspektivet är efter 2030. Olika 
utformningar av bussbytespunkten ska prövas utifrån de behov som SL har definierat.

En delutredning har gjorts som visar efterfrågan för handel och nya bostäder i Boo, 
utifrån statistik över invånarna och dem som flyttar till och från kommundelen. Den 
potentiella konsumtionen i hela Boo uppgår till 1,4 miljarder kr/år, och ca 1,0 miljard 
kr/ år om man räknar bort Björknäs och västra Lännersta. Som i övriga kommunen är 
efterfrågan störst på dagligvaror, elektronik och vitvaror, kläder samt möbler och 
heminredning, medan en relativt sett stor andel barnfamiljer och välbeställda villaägare 
höjer efterfrågan på leksaker, gör-det-själv-varor samt sportartiklar.

När det gäller efterfrågan på bostäder noteras att det bor många äldre personer i småhus, 
vilket kommer att medföra behov av alternativa bostadsformer, samtidigt som andelen 
bostadsrättslägenheter är låg jämfört med resten av kommunen.

Just nu pågår arbete med att skissera olika lösningar på bussterminal kombinerat med 
övriga byggstenar. Skisser kommer att presenteras vid kommande MSN-sammanträde. 
Därefter vidtar fördjupning av några av förslagen. Ett färdigt förslag presenteras i början 
av april och sedan revideras förslaget till program för Orminge Centrum.

Beslutsgång
Nämnden tackade för informationen och noterade den till protokollet.

___ 
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§ 53 Dnr M 06-0101

Älgö 4:1 och 24:1, Ropuddsvägen 1B
Yttrande i överklagat ärende om nekad strandskyddsdispens och 

föreläggande att ta bort brygga och friggebod på parkmark

Beslut
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att lämna miljöenhetens förslag till yttrande 
till Miljödomstolen.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet
Områdesnämnden Fisksätra/Saltsjöbaden förelade i maj 2006 fastighetsägaren till Älgö 
24:1, att ta bort en del av ett bryggdäck med påbyggt hus som ligger på grannfastigheten 
Älgö 4:1 samt att återställa marken i ursprungligt skick. Den aktuella delen av bryggan 
och friggeboden har enligt flygfoton byggts efter 2003. Älgö 4:1 ägs av Älgudden Invest 
AB och Älgö Intressenter AB. 

Föreläggandet överklagades av fastighetsägaren och upphävdes av Länsstyrelsen, 
eftersom strandskyddsdispens sökts i efterhand. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden avslog i januari 2008 ansökan om strandskydds-
dispens för befintlig komplettering av brygga och friggebod och förelade åter fastighets-
ägaren att ta bort den del av bryggan och friggeboden som ligger på Älgö 4:1. 

Fastighetsägaren överklagade besluten till Länsstyrelsen, som fastställde dem.

Fastighetsägaren har överklagat Länsstyrelsens beslut till Miljödomstolen, som nu 
anhåller om nämndens yttrande. Miljöenheten har medverkat på syn med 
Miljödomstolen den 13 januari 2011. 

Miljödomstolen har förelagt nämnden att senast den 15 mars 2011 utveckla talan om 
huruvida friggeboden och bryggan skulle kunna vara en mindre avvikelse från planen, 
som är tillåten om syftet med planen inte motverkas. Den del av yttrandet som handlar 
om detta är skrivet av bygglovenheten. Nämnden ska också kommentera fastighets-
ägarens uppgifter om att det tidigare fanns en brygga på platsen. 

Fastighetsägaren vidhåller för övrigt vad som tidigare anförts i ärendet, vilket i 
huvudsak är att området inte är tillgängligt för allmänheten, eftersom det är så brant, och 
att bryggan till och med kan öka allmänhetens tillgänglighet till området. Fastighets-
ägaren menar att hans enskilda intresse av att ha kvar brygga och friggebod väger tyngre 
än de allmänna intressena, eftersom de inte påverkas alls.
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Länsstyrelsen framhåller i sitt beslut att särskilda skäl för att ge dispens inte finns och att 
det är viktigt att även i fortsättningen behålla området tillgängligt för gemensamma 
behov. Älgö 4:1 är i detaljplan från juli 2009 och i tidigare byggnadsplan allmän plats, 
vilket innebär att området inte får stängas av för allmänheten. Förlängningen av bryggan 
ger ett intryck av ökad privatisering, som inte är förenligt med planens syfte. 
Länsstyrelsen anser dessutom att nämndens vitesföreläggande är riktigt utformat och 
vitesbeloppet skäligt. 

Detaljplanen på Älgö håller nu på att genomföras och det är meningen att den allmänna 
platsmarken på Älgö 4:1 ska övergå till kommunal ägo, för att ytterligare säkerställa 
allmänhetens tillgänglighet. 

Handlingar i ärendet
Miljöenhetens tjänsteskrivelse 2010-12-28
Bilagor:
1. Förslag till yttrande 2010-12-28
2. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut den 23 januari 2008
3. Länsstyrelsens beslut den 20 april 2010
4. Miljödomstolens protokoll från syn den 13 januari 2011
5. Fastighetsägarens överklagande till Miljödomstolen

Beslutsgång
Nämnden beslöt i enlighet med förslaget till beslut.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

___ 
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§ 54 Dnr M 10-0967

Rösunda 39:7 och 2:2, Amiralsvägen 11 
Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av brygga

Beslut
1. Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av brygga, som inkom den 23 
december 2010, avslås. Beslutet är taget med stöd av 7 kapitlet 18 § miljöbalken och 
med hänvisning till 7 kap 15 § miljöbalken.

2. Dispens från strandskyddsbestämmelserna ges för tillbyggnad av brygga enligt bilaga 
1 till tjänsteskrivelsen. Tillbyggnadens area är ca 29 m2. Beslutet är taget med stöd av 7 
kap 18 § miljöbalken och med hänvisning till 7 kap 15 § miljöbalken.

3. Sökanden ska informera miljöenheten när byggnationen är klar.

Information till beslutet
Nämnden informerar sökanden om att ett beslut om dispens upphör att gälla, om den 
åtgärd som avses med dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem 
år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Arrendeavtal ska skrivas med Fastighetskontoret.

Sökanden ska kontakta länsstyrelsen för en bedömning om åtgärden är en 
anmälningspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken.

Länsstyrelsen har möjlighet att överpröva beslutet om dispens. Det ska göras inom tre 
veckor efter det att länsstyrelsen har tagit emot dispensbeslutet.  
Beslutet om dispens får överklagas av den sökande (om beslutet gått den sökande emot) 
och av ideella föreningar. Överklagan ska göras senast tre veckor efter att sökanden eller 
förening fått beslutet. Sökanden bör avvakta med att genomföra åtgärden tills tiden för 
överprövning och överklagan har gått ut. 

Ärendet
Ärendet gäller ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av brygga. En tidigare 
ansökan om tillbyggnad har prövats av Miljöverdomstolen, som beslutade att dispens 
inte kunde ges. Miljööverdomstolen menade dock att viss tillbyggnad är möjlig. 

Fastighetsägaren har därför sökt dispens för en tillbyggnad som går ut ytterligare 8 m i 
vattnet, jämfört med befintlig brygga. 

Miljöenheten föreslår att dispens enligt ansökan avslås, men att dispens för en 
tillbyggnad som går ut ytterligare ca 4 m jämfört med befintlig brygga, ges. 
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Skäl till beslut
För att få strandskyddsdispens krävs att åtgärden inte strider mot strandskyddets syften 
och att s.k. särskilda skäl finns. Syftet med strandskydd är att långsiktigt trygga 
förutsättningar för allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda 
livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtliv. Särskilda skäl är t.ex. att området 
redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 
syften, eller att området måste tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 
intresse.

Den nu föreslagna tillbyggnaden av bryggan går ut ungefär lika mycket i vattnet som det 
förslag som prövats i Miljöverdomstolen. Enligt miljöenhetens bedömning är det 
viktigaste för att inte avhålla allmänheten för mycket, att bryggan inte går ut så långt i 
vattnet. Den tillbyggnad som ansökan nu gäller kommer att avhålla allmänheten för 
mycket från att utnyttja vattenområdet utanför fastigheten. Strandskyddets syfte att 
trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv motverkas därför. En tillbyggnad 
som går ut ytterligare 4 m i vattnet i förhållande till befintlig brygga bör uppfylla 
fastighetsägarens behov och skulle kunna motsvara den tillbyggnad som 
Miljööverdomstolen ändå skriver är möjlig. Tillbyggnaden blir då ungefär lika lång som 
befintlig brygga, men börjar längre ut i vattnet, eftersom det finns klippor som hindrar 
att bryggan byggs längre in. Som särskilt skäl skulle man kunna hävda att området är 
taget i anspråk av befintlig brygga. Övriga skäl som fastighetsägaren anger är inte 
särskilda skäl enligt miljöbalken.

Det är inte relevant att säkerställa fri passage längs stranden enligt 7 kap 18f § 
miljöbalken, eftersom det redan är säkerställt genom en strandpromenad. 

Dispens från strandskyddsbestämmelserna bör därför inte ges enligt ansökan, men för en 
kortare tillbyggnad.

Handlingar i ärendet
Miljöenhetens tjänsteskrivelse 2011-01-25
Bilagor:
1. Område för dispens
2. Foto av befintlig brygga 
3. Tidigare överklagad ansökan och befintlig brygga
4. Miljöverdomstolens dom
5. Ansökan
6. Fastighetens läge

Beslutsgång
Nämnden beslöt i enlighet med förslaget till beslut.

___ 
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§ 55 Dnr (bygg) 221 0007/2007

Yttrande i mål nr 46999-10
Kummelnäs 1:322, Kvarnsjövägen 16
Anmälan om olovlig trädfällning, marklov för trädfällning, 

föreläggande om återplantering

Beslut
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden antar bygglovenhetens förslag till yttrande till 
förvaltningsrätten.

Ärendet
Med anledning av att miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut § 335 den 7 november 
2007 har överklagats, har förvaltningsrätten förelagt kommunen att yttra sig över 
ärendet senast den 9 februari 2011. Anstånd har beviljats till den 9 mars 2011.

För området gäller detaljplan DP 357, som vann laga kraft den 8 september 2005 . I 
detaljplanen finns inom fastigheten Kummelnäs 1:322 att band av mark som inte får 
bebyggas, s.k. prickmark, redovisad mot norr och mot väster. En egenskapsgräns delar 
den prickade marken. Den norra delen är betecknad med ”n”. Inom med n betecknat 
område krävs marklov för trädfällning av träd med en diameter större än 15 cm på en 
höjd av 1,3 m.

Frågan gäller huvudsakligen om detaljplanen har upprättats med hänsyn till 
ifrågavarande träd, trädens placering i förhållande till n-markerat område i detaljplanen 
och tidpunkten för trädens borttagande.

Bygglovenheten menar att ärendet har handlagts korrekt och att det inte är rimligt att 
ingripa med påföljd och föreläggande mot nuvarande eller tidigare fastighetsägare för 
fällning av träd T2 då det inte säkert kan bedömas om en överträdelse har gjorts eller 
vem som har gjort överträdelsen.

Handlingar i ärendet
Bygglovenhetens tjänsteskrivelse 2011-01-27
Bilagor:
Förslag till yttrande med bilagor

Beslutsgång
Nämnden beslöt i enlighet med förslaget till beslut.

___ 

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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16 februari 2011

§ 56 Dnr (bygg) 233 0016/2011

Tollare 1:16, Hedenströms väg 21 
Ansökan om tidsbegränsat marklov för upplag vid tillfällig 

magasinering av rena massor 

Beslut
Tidsbegränsat marklov beviljas med stöd av 8 kap. 18 § plan- och bygglagen (PBL) att 
gälla till och med den 27 februari 2016 med nedanstående upplysningar.

Avgiften för lovet är 2 205 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Ärendet
Ärendet gäller ett tidsbegränsat marklov för tillfällig magasinering av rena massor (sten, 
jord och mark).

Planförutsättningar
Området omfattas för tillfället inte av någon detaljplan. Den nya planen 
(Mellanbergsvägen) har överklagats till länsstyrelsen, men överklagandet har avvisats. 
Ärendet ligger nu hos regeringen. Marklov krävs generellt inte på planlösa områden, 
men fastighetsägaren önskar i detta fall ett formellt lov.

Kulturmiljövärden
Kultur- och naturmiljövärden har utretts i planarbetet.

Skäl till beslut
Bygglovenheten konstaterar att projektet är i enlighet med den kommande planen och 
enligt planens syfte. Enheten föreslår att ett tidsbegränsat marklov beviljas.

Handlingar i ärendet
Bygglovenhetens tjänsteskrivelse 2011-01-26
Bilagor:
Illustrationsplan

Yrkanden
Kaj Nyman (S) yrkade med instämmande av Klas Eriksson (MP) avslag på förslaget till 
beslut.

Cathrin Bergenstråhle (M) yrkade bifall till förslaget till beslut.

Beslutsgång
Nämnden beslöt med avslag på Kaj Nymans yrkande i enlighet med förslaget till beslut.

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
16 februari 2011

Reservationer
Kaj Nyman (S) och Ingela Birgersson (S) lämnade följande reservation till protokollet:
”Sökanden har vid nämndens sammanträde redan påbörjat de arbeten som han söker 
marklov för. Det finner vi högst anmärkningsvärt, även om vi vet att ett formellt 
marklov inte behövs. Varför söka om man ändå inte inväntar beslutet?
De planer som finns för området är ännu inte lagakraftvunna. Vi anser att arbetena borde 
vänta tills saken är avgjord. Det skulle enligt vår mening inte innebära någon försening 
av projektet, eftersom vi anser att vi måste invänta att en ny Skurubro är på plats innan 
de nya bostäderna ska vara klara för inflyttning.”

Klas Eriksson (MP) lämnade följande reservation till protokollet:
”Sökanden har vid nämndens sammanträde redan påbörjat de arbeten som han söker 
marklov för. Det finner jag högst anmärkningsvärt, även om jag vet att ett formellt 
marklov inte behövs. Varför söka om man ändå inte inväntar beslutet? De planer som 
finns för området har ännu inte vunnit laga kraft. Jag anser att arbetena borde vänta tills 
saken är avgjord.”

___ 

Detta beslut kan överklagas av den som berörs av beslutet om beslutet går denne emot. 
Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län men skickas till Miljö- 
och stadsbyggnadsnämnden Nacka kommun 131 81 NACKA. Överklagandet ska ha 
kommit in inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 57 Dnr (bygg) 233 1341/2010

Tollare 1:16, Hedenströms väg 21 
Ansökan om tidsbegränsat marklov för röjning av sly/mindre 

träd, tillfällig transportväg och överlast

Beslut
Tidsbegränsat marklov beviljas med stöd av 8 kap. 18 § plan- och bygglagen (PBL) att 
gälla till och med den 27 juni 2016 med nedanstående upplysningar.

Avgiften för lovet är 2 205 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Ärendet
Projektet gäller röjning av sly och mindre träd, en tillfällig transportväg och 
markförstärkning i form av tillfälliga överlastmassor.

Planförutsättningar
Området omfattas för tillfället inte av någon detaljplan. Den nya planen 
(Mellanbergsvägen) har överklagats till länsstyrelsen, men överklagandets har avvisats. 
Ärendet ligger nu hos regeringen. Marklov krävs generellt inte på planlösa områden, 
men fastighetsägaren önskar i detta fall ett formellt lov.

Kulturmiljövärden
Kultur- och naturmiljövärden har utretts i planarbetet.

Skäl till beslut
Bygglovenheten konstaterar att projektet är i enlighet med den kommande planen och 
enligt planens syfte. Enheten föreslår att ett tidsbegränsat marklov beviljas.

Handlingar i ärendet
Bygglovenhetens tjänsteskrivelse 2011-01-26
Bilagor
Illustrationsplan.

Yrkanden
Kaj Nyman (S) yrkade med instämmande av Klas Eriksson (MP) avslag på förslaget till 
beslut.

Cathrin Bergenstråhle (M) yrkade bifall till förslaget till beslut.

Beslutsgång
Nämnden beslöt med avslag på Kaj Nymans yrkande i enlighet med förslaget till beslut.

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
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Reservationer
Kaj Nyman (S) och Ingela Birgersson (S) lämnade följande reservation till protokollet:
”Sökanden har vid nämndens sammanträde redan påbörjat de arbeten som han söker 
marklov för. Det finner vi högst anmärkningsvärt, även om vi vet att ett formellt 
marklov inte behövs. Varför söka om man ändå inte inväntar beslutet?
De planer som finns för området är ännu inte lagakraftvunna. Vi anser att arbetena borde 
vänta tills saken är avgjord. Det skulle enligt vår mening inte innebära någon försening 
av projektet, eftersom vi anser att vi måste invänta att en ny Skurubro är på plats innan 
de nya bostäderna ska vara klara för inflyttning.”

Klas Eriksson (MP) lämnade följande reservation till protokollet:
”Sökanden har vid nämndens sammanträde redan påbörjat de arbeten som han söker 
marklov för. Det finner jag högst anmärkningsvärt, även om jag vet att ett formellt 
marklov inte behövs. Varför söka om man ändå inte inväntar beslutet? De planer som 
finns för området har ännu inte vunnit laga kraft. Jag anser att arbetena borde vänta tills 
saken är avgjord.”

___ 

Detta beslut kan överklagas av den som berörs av beslutet om beslutet går denne emot. 
Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län men skickas till Miljö- 
och stadsbyggnadsnämnden Nacka kommun 131 81 NACKA. Överklagandet ska ha 
kommit in inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 58 Dnr (bygg) 233 1328/2010

Älta 14:27, Stensövägen 16-18 etapp 4, Älta
Ansökan om bygglov för nybyggnad av två flerbostadshus med 

balkonginglasningar, murar och p-platser samt marklov för 
utfyllnad

Beslut
Bygglov och marklov beviljas med stöd av 8 kap. 11 och 18 § plan- och bygglagen med 
tillhörande upplysningar.

Avgiften för lovet är 58 800 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige.

Ärendet
Ansökan avser nybyggnad av två flerbostadshus med totalt 36 lägenheter. Byggnaderna 
uppförs i 4 våningar och en suterrängvåning. Totalt omfattar ansökan 4 000 kvm 
bruttoarea. Flerbostadshusen utförs med putsade vita och mörkt varmgrå fasader med 
sockel i svart kulör. Fönsterbågar får gröngrå kulör. Balkongräcken i genombruten plåt i 
guldfärg, vid balkongerna kläs fasaden med träpanel i vit eller svart kulör. Ansökan 
avser även inglasning av balkongerna och marklov för ändring av marknivåer.

Planförutsättningar
För området gäller detaljplan 419 som vann laga kraft den 7 juli 2007. Fastigheten 
omfattas av planbestämmelser B IV e4 V1 V2. Det innebär att bostäder får byggas i 4 
våningar, sluttningsvåning får anläggas. Tillåten bruttoarea ovan mark är 20 000 kvm. 
Byggnader ska placeras så att lägsta färdig golvhöjd överstiger + 24,3 m. Del av 
fastigheten får inte bebyggas och är punktprickad i planen. Bebyggelse och yttre miljö 
ska utformas enligt gestaltningsprogram. 

Kulturmiljövärden
På södra sidan av Stensövägen finns ett område bebyggt på 1960-70 talet med 
flerbostadshus i ca 8 våningar. Denna fastighet ligger norr om Stensövägen och gränsar 
till ett park- och strövområde med idrottsplats. Ältasjön finns inom 200 meters avstånd.

Tidigare beslut
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har beviljat bygglov för byggnader i tre tidigare 
etapper på denna fastighet. Dessa omfattar 14 345 kvm bruttoarea. Med den nya 
bygglovansökan blir det totalt ca 18 500 kvm bruttoarea i kvarteret.

Skäl till beslut
Föreslagna flerbostadshus har fyra våningar plus suterrängvåning. Vinden bedöms ej 
vara våning då den inte är möjlig att inreda. 

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Bilplatser ordnas dels i det garage som ingår i tidigare beviljat bygglov för etapp 1 (20 
platser), dels markparkering på egen fastighet (7 platser) och dels på parkeringsyta söder 
om Stensövägen (9 platser). Därmed bedöms plankravet på en bilplats per lägenhet vara 
uppfyllt.

Ansökan överensstämmer med detaljplanen och gestaltningsprogrammet. Enheten 
bedömer att kraven i 3 kapitlet plan- och bygglagen är tillgodosedda.

Bygglovenheten föreslår att bygglov och marklov beviljas.

Handlingar i ärendet
Bygglovenhetens tjänsteskrivelse 2011-01-27
Bilagor
1. Situationsplan Älta
2. Nybyggnadskarta
3. Fasadritningar
4. Planritningar
5. Visualiserad fasad
6. Parkeringsredovisning med karta

Beslutsgång
Nämnden beslöt i enlighet med förslaget till beslut.

___ 

Detta beslut kan överklagas av den som berörs av beslutet om beslutet går denne emot. 
Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län men skickas till Miljö- 
och stadsbyggnadsnämnden Nacka kommun 131 81 NACKA. Överklagandet ska ha 
kommit in inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 59 Dnr (bygg) 233 1232/2010

Älta 117:12, Åkarvägen 3A, Älta
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus 

Beslut
Bygglov beviljas med stöd av 8 kap. 11 § plan- och bygglagen med tillhörande 
upplysningar.

Avgiften för lovet är 9 996 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Ärendet
Projektet omfattar nybyggnad av enbostadshus. Byggnaden uppförs i två våningar och 
omfattar 90 m2 byggnadsarea. Byggnadshöjden blir 6,2 m och takvinkeln blir minst 22 
grader. Byggnaden placeras 6 m från tomtgräns mot gata och 4,5 m från tomtgräns mot 
granne. Fasader utförs i puts. I ett tidigare skede var fasaderna tänkta att utföras i plåt.

Planförutsättningar
I gällande detaljplaner DP167 och DP478 har fastigheten beteckningen ”II fril e5 f2 b” 
vilket bland annat innebär att största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnad i två 
våningar är 90 m2. Högsta tillåtna byggnadshöjden är 6,2 m, fasader utförs i trä eller 
puts, minsta tillåtna takvinkeln för huvudbyggnad är 22 grader och endast källarlösa hus 
får uppföras. 

Yttranden
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig i ärendet innan projektet reviderades och 
merparten av grannarna har synpunkter på projektet. Samtliga ansåg att projektet inte 
var anpassat till områdets karaktär. 

Fasadmaterialet ändrades från plåt till puts och totalhöjden sänktes med 0,9 meter. 
Förslaget är helt planenligt efter revidering varför något formellt grannehörande inte 
gjorts. Sökanden har dock besökt merparten av de grannar som bedömts vara berörda av 
projektet och ägarna till fastigheterna Älta 115:14, 115:15, 117:4, 117:7, 117:9 och 
117:10 har ingen erinran mot förslaget. Ägarna till fastigheterna Älta 115:16, 115:17 
och 117:5 har enligt sökanden inte gått att få tag på eller valt att inte svara på sökandens 
grannehörande.

Skäl till beslut
Bygglovenheten konstaterar att området kring fastigheten utgörs av villabebyggelse av 
varierande karaktär vad gäller ålder, utformning och placering. Projektet knyter an till 
befintlig arkitektur i området vad gäller detaljutformning men ges ett modernt uttryck. 
Enheten bedömer således att projektet är lämpligt placerat och utformat med hänsyn till 
området och kulturvärdena på platsen (3 kap. 1 § plan- och bygglagen).  

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Bygglov kan beviljas enligt 8 kap. 11 § plan- och bygglagen då projektet är planenligt 
och bedöms vara väl anpassat till tomtens och områdets förutsättningar enligt 3 kap. 1 
och 2 § plan- och bygglagen. 

Sammanfattningsvis föreslår bygglovenheten att miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
beviljar sökt bygglov enligt 8 kap. 11 § plan- och bygglagen.

Handlingar i ärendet
Bygglovenhetens tjänsteskrivelse 2011-01-24
Bilagor:
1. Ritningar
2. Yttranden
3. Yttranden efter revidering

Beslutsgång
Nämnden beslöt i enlighet med förslaget till beslut.

___ 

Detta beslut kan överklagas av den som berörs av beslutet om beslutet går denne emot. 
Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län men skickas till Miljö- 
och stadsbyggnadsnämnden Nacka kommun 131 81 NACKA. Överklagandet ska ha 
kommit in inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 60 Dnr (bygg) 233 1231/2010

Älta 117:6, Åkarvägen 3B, Älta
Ansökan om lov för nybyggnad av enbostadshus och rivning av 

uthus 

Beslut
Bygg- och rivningslov beviljas med stöd av 8 kap. 11 och 16 § plan- och bygglagen med 
tillhörande upplysningar.

Avgiften för lovet är 9 996 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Ärendet
Projektet omfattar nybyggnad av enbostadshus och rivning av två uthus. Byggnaden 
uppförs i två våningar och omfattar 90 m2 byggnadsarea. Byggnadshöjden blir 6,2 m och 
takvinkeln blir minst 22 grader. Byggnaden placeras 6 m från tomtgräns mot gata och 7 
m från tomtgräns mot granne. Fasader utförs i puts.  I ett tidigare skede var fasaderna 
tänkta att utföras i plåt.

Planförutsättningar
I gällande detaljplaner DP167 och DP478 har fastigheten beteckningen ”II fril e5 f2 b” 
vilket bland annat innebär att största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnad i två 
våningar är 90 m2. Högsta tillåtna byggnadshöjden är 6,2 m, fasader utförs i trä eller 
puts, minsta tillåtna takvinkeln för huvudbyggnad är 22 grader och endast källarlösa hus 
får uppföras. 

Yttranden
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig i ärendet innan projektet reviderades och 
merparten av grannarna hade synpunkter på projektet. Samtliga ansåg att projektet inte 
var anpassat till områdets karaktär. 

Fasadmaterialet ändrades från plåt till puts och totalhöjden sänktes med 0,9 meter. 
Förslaget är helt planenligt efter revidering varför något formellt grannehörande inte 
gjorts. Sökanden har dock besökt merparten av de grannar som bedömts vara berörda av 
projektet och ägarna till fastigheterna Älta 115:14, 115:15, 117:4, 117:7, 117:9 och 
117:10 har ingen erinran mot förslaget. Ägarna till fastigheterna Älta 115:16, 115:17 
och 117:5 har enligt sökanden inte gått att få tag på eller valt att inte svara på sökandens 
grannehörande.

Skäl till beslut
Bygglovenheten konstaterar att området kring fastigheten utgörs av villabebyggelse av 
varierande karaktär vad gäller ålder, utformning och placering. Projektet knyter an till 
befintlig arkitektur i området vad gäller detaljutformning men ges ett modernt uttryck. 
Enheten bedömer således att projektet är lämpligt placerat och utformat med hänsyn till 
området och kulturvärdena på platsen (3 kap. 1 § plan- och bygglagen).  

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Bygglov kan beviljas enligt 8 kap. 11 § plan- och bygglagen då projektet är planenligt 
och bedöms vara väl anpassat till tomtens och områdets förutsättningar enligt 3 kap. 1 
och 2 § plan- och bygglagen. 

Rivningslov kan beviljas enligt 8 kap 16 § plan- och bygglagen då byggnaderna saknar 
rivningsförbud i detaljplanen. 

Sammanfattningsvis föreslår bygglovenheten att miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
beviljar sökt bygg- och rivningslov enligt 8 kap. 11 och 16 § plan- och bygglagen.

Handlingar i ärendet
Bygglovenhetens tjänsteskrivelse 2011-01-24
Bilagor:
1. Ritningar
2. Yttranden
3. Yttranden efter revidering

Beslutsgång
Nämnden beslöt i enlighet med förslaget till beslut.

___ 

Detta beslut kan överklagas av den som berörs av beslutet om beslutet går denne emot. 
Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län men skickas till Miljö- 
och stadsbyggnadsnämnden Nacka kommun 131 81 NACKA. Överklagandet ska ha 
kommit in inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 61

Planändring av fastigheten Gomanhuset Sicklaön 37:13
Initiativ från Cathrin Bergenstråhle (M) och Bjarne Hanson (FP) 

den 2 februari 2011

Beslut 
Nämnden uppdrar till planenheten att återkomma till nästa sammanträde med ett förslag 
om planändring av fastigheten Sicklaön 37:13.

Ärendet
Cathrin Bergenstråhle (M) och Bjarne Hanson (FP) hade lämnat följande skrivelse den 2 
februari 2002 till nämnden:

”Jag vill att Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tar upp frågan om planändring av 
rubricerade fastighet med syfte att ändamålet kompletteras med ett B, dvs att både 
verksamhet (som idag) och bostäder tillåts.

Fastigheten har stått tom sedan 2007 och inte kunnat hyras ut enligt ändamålet. 
Fastigheten börjar fara illa av att stå tom, nu för fjärde vintern. En tom fastighet skapar 
problem i området. Den börjar användas som tillhåll, vandalisering och inbrott i och 
omkring fastigheten tilltar.

Nu har en bostadsrättsförening för fastigheten bildats, med bl.a. personer som både vill 
bo och bedriva verksamhet i fastigheten (t ex egenföretagare med mindre kontor, 
fotograf etc). Föreningen ansöker inte om en utbyggnad, men att få förändra fastigheten 
något. Dessa förändringar har enligt uppgift diskuterats och godkänts av 
kommunantikvarien.

P-platsfrågan är enligt föreningen löst. Det finns 27 p-platser till de 20 lägenheter som 
beräknas bli aktuella. Enligt uppgift är sakägare vid planområdet positiva till 
planändringen. (Danviksstrands samfällighetsförening och Brf Saltsjön).”

Stadsbyggnadsdirektör Anders Ekengren föreslog att nämnden skulle uppdra till 
planenheten att återkomma till nästa nämnd med ett förslag till planändring.

Beslutsgång
Nämnden beslöt i enlighet med Anders Ekengrens förslag.

___ 
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§ 62

Kurser, konferenser och möten 

Beslut
De som önskar får anmäla sig till PBL-kursen för politiker och chefer och får ersättning 
för förlorad arbetsinkomst vid deltagande. 

Ärendet
Det fanns på sammanträdet en inbjudan till en orienteringskurs för politiker och chefer 
om förändringarna i nya PBL från Kommunförbundet Stockholms Län och 
Länsstyrelsens i Stockholms län. 

Kursen ges vid tre tillfällen den 4 april 9–12 den 13 april 9–12 och den 13 april 17–
20.30. och kostar 900 kronor.

Beslutsgång
Nämnden beslöt att de som önskar får anmäla sig till kursen och får ersättning för 
förlorad arbetsinkomst vid deltagande. 

___ 
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§ 63 Dnr MSN 2010/84-006

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens sammanträdesdagar 
2011

Beslut 
1. Nämnden beslutar att ta upp ärendet på dagens sammanträde.

2. Sammanträdet onsdagen den 15 juni 2011 flyttas till tisdagen den 7 juni 2011. 

Ärendet 
Eftersom sammanträdet den 15 juni sammanfaller med invigningen av det nya 
stadshuset föreslog ordförande Cathrin Bergenstråhle (M) att det sammanträdet skulle 
flyttas till tisdagen den 7 juni.

Beslutsgång
Nämnden beslöt i enlighet med Cathrin Bergenstråhles förslag.

___ 
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§ 64

Anmälningsärenden

Följande delegationsbeslut, skrivelser och överprövande 
myndigheters protokoll, domar och beslut anmäldes

Delegationsbeslut 
Bygglov 
2010 § 218, 921, 2071, 3465, 3547.

2011 § 37, 109-110, 113-135, 137, 139-141, 143-207, 209, 211-244, 246-262, 264-268, 
270-281, 283-302.

Miljö
§ 36-82

Lantmäteri 
Delegationsbeslut 2011-01-26 om att adressnumrering för Backeböl 1:367 ska vara 
Enbacken 8B.

Delegationsbeslut 2011-01-26 om att adressnumrering för Backeböl 1:847 ska vara 
Enbacken 8A.

Planchefens delegationsbeslut med stöd av FBL m.m.
Planchefens delegationsbeslut 2011-01-24 att tillstyrka förrättning gällande Gåsö 3:3.

Planchefens delegationsbeslut om samråd
Planchefens delegationsbeslut 2011-02-11 att skicka program för sydöstra Boo för 
samråd.

Skrivelser 
Svar från planenheten på begäran om planläggning med enkelt planförfarande
Planchefens svar 2011-01-25 på begäran om planändring för Solsidan 2:1, 
Vitsippsvägen 13 i Saltsjöbaden.

Övriga skrivelser
Skrivelse 2011-02-03 till Börje Wessman med svar från Park & Fritid på hans initiativ i 
MSN om badplats vid Korsuddsvägen i Boo.
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Överprövande myndigheters protokoll, domar och beslut för kännedom

1 233 0949/2009
Velamsund 1:82
JO:s beslut rörande kritik mot MSN för dröjsmål med att överlämna ett 
överklagande m.m.
JO skriver att nämnden ska kritiseras för brister i hanteringen av den aktuella 
handlingen.

2 233 0450/2007
Solsidan 45:3, Vårgärdsvägen 70
Kammarrättens beslut den 8 februari 2011 ang överklagande av 
förvaltningsrättens dom den 11 augusti 2010 rörande bygglov.
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd.

3 M 09-107
Sicklaön 37:24
Miljödomstolens dom 2010-12-15 ang överklagande av länsstyrelsens beslut 
den 7 december 2009 rörande nedskräpning.
Miljödomstolen avslår överklagandet.

4 233 0768/2009
Velamsund 1:1
Länsstyrelsens beslut 2011-01-13 ang överklagande med inhibitionsyrkande i 
fråga om beviljat bygglov för nybyggnad av ridhus och stall. MSN § 64, 17 
februari 2010.
Länsstyrelsen bifaller yrkandet om inhibition och förordnar att det överklagade 
beslutet tills vidare inte ska gälla.

5 233 0136/2007
Sicklaön 51:14, Barnhemsvägen 5
Länsstyrelsens beslut 2011-01-18 ang överklagande av nämndens 
delegationsbeslut § 433 den 14 mars 2007 och § 1023 den 12 maj 2009 om 
bygglov för ombyggnad till flerbostadshus. 
Länsstyrelsen avvisar överklagandet.

6 233 0869/2009
Sicklaön 214:5, Parkvägen 32 A
Länsstyrelsens beslut 2011-01-18 ang överklagande av nämndens beslut § 120 
den 28 april 2010 att bevilja bygglov i efterhand för tillbyggnad och utvändig 
ändring av enbostadshus och murar samt marklov i efterhand.
Länsstyrelsen avslår överklagandet och avvisar yrkandena om att tillbyggnaden 
ska bort m.m.
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7 233 0768/2009
Velamsund 1:1
Länsstyrelsens beslut 2011-01-21 ang överklagande i fråga om beviljat bygglov 
för nybyggnad av ridhus och stall. MSN § 64, 17 februari 2010.
Länsstyrelsen upphäver beslutet och återförvisar ärendet till nämnden för ny 
handläggning.

8 233 1217/2009
Kummelnäs 1:124
Länsstyrelsens beslut 2011-01-27 ang överklagande av ändring av bygglov för 
nybyggnad av enbostadshus och uthus. Delegationsbeslut § 1982 den 22 juli 
201.
Länsstyrelsen avslår överklagandet.

9 233 0144/2005
Rösunda 2:42 och 2:43, Ringvägen/Gamla skolvägen
Länsstyrelsens beslut 2011-02-07 ang överklagande av nämndens beslut att 
bevilja bygglov för nybyggnad av fem flerbostadshus med underbyggt garage 
och tolv radhus med carport. Nämndens beslut § 68 den 5 mars 2008.
Länsstyrelsen upphäver beslutet och återförvisar ärendet till nämnden för ny 
handläggning.

10 233 062/2009
Sicklaön 365:9, Ektorpsvägen 26 A
Länsstyrelsens beslut 2011-02-08 ang överklagande av ett beslut angående 
tidsbegränsat bygglov för ändrad användning, bygg- och marklov för väg, 
stödmur och bullerskärm samt rivningslov. Nämndens beslut § 248 den 23 
september 2009.
Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet.

___ 
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§ 65

Ärenden som utgick

Ärende nr 30 ”Kil 2:13, Trollbacken 6, Boo Ansökan om bygglov för redan uppförd 
carport, föreläggande att riva samt påföljd för olovligt utförd byggnadsåtgärd” utgick 
från dagens sammanträde.

___ 
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