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Inledning 

Tidigare Beslut i ärendet 

Nämnd Beslut Beslutsdatum 
Hölö - Mörkö 
Kommundelsnämnd 

Planuppdrag 2017-08-31 

Hölö - Mörkö 
kommundelsnämnd 

Samråd 2019-04-25 

Hölö - Mörkö 
kommundelsnämnd 

Granskning 2021-03-11 

Hur granskningen bedrivits 

Detaljplanen har under tiden 2021-03-25 till 2021-04-15 varit utsänd för 
granskning. Handlingar har funnits tillgängliga i stadshusets entré och även 
funnits tillgänglig på kommunens hemsida. Berörda fastighetsägare, sakägare 
och remissinstanser har blivit informerade om granskningstillfället via post eller 
e-post. Yttrandena i sin helhet finns att tillgå genom att kontakta 
samhällsbyggnadskontoret. 

Inkomna yttranden  

Yttranden MED synpunkter Yttranden UTAN synpunkter 

Lantmäteriet Miljönämnden 

Postnord Södertörns brandförsvarsförbund 

Kommunala pensionärsrådet Utbildningsnämnden 

Fastigheterna Brostenen 4 och 5 samt Byggstenen 5 
och 6 

Trafikförvaltningen Region Stockholm 

Trafikverket Kultur och fritidsnämnden 

Telge Nät Kommunala handikapprådet 

 Länsstyrelsen Stockholm 

 

Yttranden utan synpunkter redovisas ej ytterligare. 
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Ändringar efter granskning 

Planbeskrivningen har uppdaterats avseende beskrivning av bestämmelser, 
geoteknik, farligt gods (risk), stödmur och exempel på möjlig 
fastighetsindelning. Solstudien har uppdaterats för att visa den maximala 
byggnationen som är möjlig (fyra radhus samt nockhöjd 49,5 meter). Det skulle 
kunna bli tre radhus samt att sista halvmetern för nockhöjden är marginal för 
förändringar. Den uppdaterade solstudien innebär endast en liten förändring 
avseende skuggning, bedömning av skuggning på omkringliggande byggnader är 
densamma som tidigare. Sektionen i planbeskrivningen har uppdaterats för att 
visa maximal byggnation, det som visas har tillåtits redan i granskningen enligt 
plankartan men sektionen var inte helt korrekt. Kartan som lättare redovisas 
plankartans gränser i planbeskrivningen har justerats, utöver de fel som nämns 
av Lantmäterimyndigheten nedan så har bestämmelser lagts till som visas i den 
kartan. En administrativ egenskapsgräns i nordväst har justerats till endast 
administrativ gräns då egenskapsbestämmelserna på både sidor om gränsen var 
likadana. Gränsen har även justerats i plankartan. Även andra mindre ändringar 
har skett i planbeskrivningen. Utöver nyss nämnda gräns så har plankartan 
reviderats avseende en bestämmelse för gemensamhetsanläggning för grönyta 
och dagvattenhantering. Den bestämmelsen har delats till två bestämmelser (nu 
g1 och g5). Bestämmelsen n3 har reviderats. En höjdbestämmelse för befintligt 
förråd har också lagts till. Bullerbestämmelsen har reviderats så att den inte är 
lika beroende av gällande lagstiftning i det fall lagstiftningen skulle ändras, samt 
så har bestämmelsen blivit tydligare. E3 bestämmelsen har reviderats från 65 
kvadratmeter till 55 kvadratmeter. Syftet med den bestämmelsen (att det endast 
ska gå att ha max fyra radhus) fungerar fortfarande, med minskningen ges 
möjligheten att ha något mindre yta på marken. Bestämmelse om takvinkel har 
lagts till.  
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Inkomna synpunkter  

Statliga verk, regionala instanser och övriga remissinstanser 

Lantmäterimyndigheten 

1. Grundkartan 

a) Koordinatkryss (det ska vara minst 3 stycken) och koordinater saknas i 
grundkartan. 

 

2. Plankartan 

a) Olika storlekar på f1 och f2 samt BC och B i plankartan. 

b) Områdena, se nedan, saknar administrativa bestämmelser 

 

c) Första meningen i beskrivningen för n3 borde formuleras om. Vilket hyreshus 
och vilka uteplatser menar man här? Vad händer om t ex det befintliga 
hyreshuset förvandlas till bostadsrätter i framtiden eller om uteplatserna inte 
byggs som man har redovisat på illustrationen? Hur kan bestämmelsen gälla då? 
Det blir svårt att upprätthålla bestämmelsen med att plantering ska finnas. 

d) Det finns ingen höjdangivelse på komplementbyggnad inom område g2. 
Höjden på komplementbyggnad inom kryssat område är obegränsad just nu. Ska 
det vara så? Det kan vara svårt att genomföra bildande av 
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gemensamhetsanläggning om man först väljer att bygga ett högre cykelförråd 
och sen bilda en gemensamhetsanläggning för utevistelse. 

 

3. Planbeskrivning 

a) Planförslag, första stycket (s. 15) Fig 10 överensstämmer inte med plankartan, 
t ex se nedan. 

 

 

b) Planförslag. Bebyggelse (s. 16). Dessa bestämmelser finns inte i plankarta, se 
nedan. 

 

Planförslag. Vegetation (s. 20). Formuleringen av bestämmelse n3 borde ses över, 
se punken 2. c) ovan. 

 
 

d) Genomförande. Fastighetsfrågor. Gemensamhetsanläggningar (s.32). I första 
stycket framgår att det finns fem planbestämmelser för 
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gemensamhetsanläggningar. Jag kan bara se fyra. Det borde framgå i kapitlet 
vem som ansvarar för att ansöka och bekosta bildande av 
gemensamhetsanläggningar hos Lantmäterimyndigheten. 

Kommentar: Grundkartan har uppdaterats avseende redovisning av koordinater samt 
koordinatorkryss, det har även på justerats i plankartan. Storleken på nämnda 
bestämmelser har setts över och justerats. Nämnda ytor som enligt yttrandet saknade 
administrativa bestämmelser innehar redan en administrativ bestämmelse (U). Två 
egenskapsgränser korsar den administrativa ytan vilket kan uppfattas som att den 
administrativa ytan är uppdelad i tre delar vilket inte är fallet. Den administrativa 
bestämmelsen bryts inte av en egenskapsgräns. För lättare tolkning av plankartan, 
använd illustration i planbeskrivningen som hjälp. Nämnda illustration har 
uppdaterats/justerats.  Två hjälpstreck har även lagts till på plankartan för att 
förtydliga att U-bestämmelsen gäller på nämnda ytor. Formuleringen för 
bestämmelsen n3 har setts över och justerats. En höjdbestämmelse för 
komplementbyggnad (befintliga cykelförrådet) har tillkommit på plankartan. 
Redovisning av planbestämmelser i text i planbeskrivningen samt formulering av 
antalet gemensamhetsanläggningar har uppdaterats och rättats till.  

 

PostNord 

PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten 
vilket bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och 
standarden på postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord 
samtliga postoperatörer som är verksamma i det aktuella området. 

Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med 
hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna 
genomföras i praktiken behöver utdelningen standardiseras. 

Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i 
en lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post 
i en fastighetsbox på entréplan. 

En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till 
adressen. 
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Kommentar: Synpunkterna är noterade. Detaljplanen möjliggör utdelande av post. 
Synpunkterna ska beaktas i senare skede.  

 

Trafikverket 

Trafikverket framförde under samråd att hänsyn till farligt gods ska beaktas då 
planområdet ligger inom 150 meter från järnväg. Trafikverket saknar en 
riskutredning och anser att ett sådant underlag ska tas fram inom ramen för 
planarbetet. Riskutredningen ska utgå från Trafikverkets basprognos 2040. 

När markarbeten ska utföra nära järnväg är det viktigt att säkerställa att 
järnvägsanläggningen inte riskerar att påverkas negativt. Trafikverket anser att 
ett geotekniskt PM ska tas fram innan planens antagande. Genomförandet av 
åtgärder som riskerar att påverka järnvägsanläggningen kräver avtal med 
Trafikverket som ska vara påskrivet innan detaljplanen antas. 

Kommentar: Avseende riskutredning så har kommunen efter granskningen haft dialog 
med Trafikverket och motiverat varför kommunen anser att en riskutredning inte 
behöver tas fram. Bland annat med hänvisning till två riskutredningar/analyser längre 
norrut längs södra/västra stambanan vid Järna. Utifrån den dialogen anser 
Trafikverket att riskfrågan i detta fall inte behöver utredas ytterligare. 
Planbeskrivningen har uppdaterats med tydligare motivering med avseende på 
nämnda riskutredningar/analyser.  

Kommunen har även haft dialog med Trafikverket efter granskningen gällande 
geoteknik och motiverat varför en geoteknisk utredning ej behövs i detta skede, 
Trafikverket och kommunen är överens om att det inte behöver tas fram ett 
geotekniskt PM till antagandet. Med största sannolikhet kommer det endast bli 
hydraulisk spräckning på platsen och ej sprängning. Vid ett eventuellt 
sprängningsarbete måste en riskanalys tas fram och omfatta järnvägsanläggningen. 
Dialog och granskning av handlingar ska då ske inom ramen för avtal om bevakning. 
Det åligger exploatören att ta fram nödvändiga handlingar i det fallet. 
Planbeskrivningen har uppdaterats avseende geoteknik.   
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Kommunala nämnder och förvaltningar 

Kommunala pensionärsrådet 

• Det är olämpligt att vägen som leder upp till radhusen ansluts till 
Centralvägen då anslutningen utgör en trafikfara vid halt vinterväglag 
samt inte är äldrevänlig.  

• En alternativ anslutning är önskvärd för att främja tillgänglighet för 
utryckningsfordon samt gångtrafikanter med rullatorer.  

• Det bör finnas vilobänkar utplacerade i backen.  
• Det bör utredas om det går att göra en separat avfallsanläggning. 

Kommentar: Den enda vägen som finns in till planområdets norra del där radhusen 
möjliggörs är Centralgränd som har befintlig anslutning till Centralvägen. Denna väg 
ingår ej i planområdet. Då vägen varken ingår i planområdet samt att det inte finns 
någon annan möjlig väg finns ingen möjlighet till alternativ anslutning. Synpunkterna 
om att anslutningen är trafikfarlig tas dock vidare till ansvariga inom kommunen. 
Tillgängligheten för utryckningsfordon har bedömts som god. Södertörns 
brandförsvarsförbund yttrade sig under samrådet, bland annat följande 
”Räddningstjänstens möjlighet till insats påverkas inte av den nya detaljplanen.”. 
Gällande vilobänkar, inom planområdet finns endast en mindre slänt varav 
vilobänkar för den höjdskillnadens skull inte är nödvändigt. En ramp planeras mellan 
de två marknivåerna. Om ”backen” avser bilvägen så är den utanför planområdet. 
Ifall exploatören vill placera vilobänkar intill vägen (Centralgränd) precis inom 
planområdet är upp till exploatören och inget som kan styras i en detaljplan. 
Synpunkten förs dock vidare till exploatören. Då endast tre till fyra nya radhus 
möjliggörs har behovet av en separat avfallsanläggning bedömts som låg, utredning 
för en separat avfallsanläggning kommer därför ej att göras.  

Berörda fastighetsägare, ledningsägare, övriga sakägare samt boende i 

närområdet 

Fastighetsägare för Brostenen 4 respektive 5 samt Byggstenen 5 respektive 6 

Synpunkter från fastighetsägare för Brostenen 4 respektive 5 

1) Gällande stödmur: 
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Enligt Planbeskrivning DNR2016-02712 (upprättad 2021-02-15) så visas det på 
figur 13, sid. 18 en befintlig stödmur mellan Brostenen 4 och Brostenen 2. Detta 
stämmer inte. Stödmur finns endast mellan Brostenen 5 och Brostenen 2. 
Brostenen 4 saknar stödmur helt. Brostenen 4 yrkar då att stödmur måste 
upprättas och bekostas av exploatören för att förhindra erosion samt för att 
förtydliga tomtgränser mellan de båda fastigheterna (Brostenen 4 och Brostenen 
2). 

2) Gällande nivellering av Brostenen 2: 

Vi anser inte att utredningen besvarat vår kommentar på ett tillfredsställande 
sätt vad avser nivellering av Brostenen 2. Exploatören avser bygga på den övre 
platån och den, enligt Planbeskrivning DNR2016-02712 (upprättad 2021-02-15) 
figur 7, sid 11, består av urberg på 0–1 meters djup och utredningen visar på man 
sänker nockhöjden till 49,5 meter. Betyder det därmed att exploatören ämnar 
gräva ut/spränga? Vid eventuella skador på grund av grävning/sprängning så 
yrkar både Brostenen 4 och Brostenen 5 på ersättning om skada på husgrund 
eller liknande skulle uppstå. Dokumentation av husgrundens tillstånd kan enkelt 
genomföras innan arbete påbörjas av båda parter. 

Vi anser inte heller att kommunen kan avsäga sig allt ansvar i ärendet då det är 
kommunen som slutligen godkänner exploateringen och dess åverkan på 
omkringliggande omgivning med vetskapen om vår oro. 

Vi anser med andra ord att kommunens utredning inte tillmötesgår ovanstående 
frågor på ett tillfredsställande sätt. 

3) Övriga synpunkter. 

Kontaktuppgifter till Fastighetsägare saknas och vi emotser därför uppgifter till 
denne. 

• Det finns ingen annan väg upp till våra fastigheter än befintlig väg 
(Centralgränd). Byggtrafiken kommer orsaka avsevärd påverkan för 
samtliga fastighetsägare på Centralgränd. Vi har ingen möjlighet till 
parkering på annat ställe. Vi yrkar på att byggtrafik inte skall påverka 
boende på Centralgränd. 

 Vi anser att kommunen absolut kan begära av exploatör att säkerställa att 
framkomlighet inte förhindras och att utryckningsfordon och boende alltid 
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har företräde. Vi ska inte tvingas parkera på annan plats för att denna 
byggnation ska komma till. 

• Nybyggnationen kommer leda till oljud och störd boendemiljö under en 
längre period. Arbetstider förväntas förläggas till ordinarie arbetstider 
(07.00 – 16.00 alt. 08.00 till 17.00 mån-fre, gäller ej helgfria dagar). Allt 
som överskrider dessa tider kommer att anmälas som störning av 
boendemiljö till kommun.  

 Vi anser att kommunen absolut kan begära av exploatör att hålla sig till 
överenskomna arbetstider för att förhindra konflikter då kommunen 
godkänt denna exploatering. Vi önskar få kontaktuppgifter dit vi kan vända 
oss, skulle sådan situation uppstå. 

• Vi som är boende på Centralgränd känner en oro för att nya hyresgäster/ 
fastighetsägare kan komma att använda vändplanen som permanent 
parkering då föreslagen skiss endast visar på 3st parkeringsplatser. Vi som 
är boende i Hölö vet att det är brukligt att hushåll har två bilar pga. den 
bristfälliga kollektiva trafiken. Användande av vändplanen som parkering 
kommer att få negativ påverkan på snöröjningen.  

 Vi önskar att skylt om vändplan sätts upp både nere vid Centralvägen samt 
uppe vid vändplatsen samt en skylt som visar att parkering inte är tillåten. 

Kommentarer från övriga fastighetsägare på Centralgränd (Fastighetsägare 
Byggstenen 5 respektive 6) 

• Varför har inte samtliga boende på Centralgränd blivit informerade om 
denna exploatering då samtliga boende blir kraftigt påverkade av detta 
bygge? 

• Sprängning av mark – oro finns för att det orsakar sprickor i grund. En 
fastighetsägare har redan haft sprickor i grund pga. rörelse i mark – oro 
finns att denna ska återuppstå vid sprängning. 

• Angående parkeringsplats öster om husen – vilken parkeringsplats avses 
då? Förtydligande önskas. 

• Det är byggstopp i Hölö enligt flertalet artiklar i LT då nuvarande 
reningsverk inte klarar av ens befintliga bostäder – hur kan man då anse 
det rimligt att bygga ytterligare? Förklaring önskas så att vi förstår hur 
kommunen resonerat.  
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• Avstängningar av vatten, el och nät. Fiber är precis nedlagd och om den 
grävs upp och nät stängs av påverkar detta vår möjlighet till arbete 
hemifrån. Under denna period (Covid-19) är det av största vikt att detta 
inte störs då man riskerar förlorad arbetsinkomst. 

• Personligt möte med exploatör tillsammans med representant från 
kommunen önskas av samtliga boende på Centralgränd. Kontaktuppgifter 
till exploatör önskas. 

Kommentar: Planbeskrivningen har uppdaterats med förtydligande om att befintlig 
stödmur endast finns mellan Brostenen 2 och Brostenen 5. Gällande Brostenen 4 finns 
ingen stödmur i fastighetsgräns mot fastigheten Brostenen 2. Exploatören har ej tänkt 
gräva ned/ut i den delen av planområdet mot Brostenen 4. Därmed förefaller inget 
behov av att upprätta en stödmur. Skulle det trots allt visa sig att det behövs på grund 
av exploatörens exploatering så ska en stödmur upprättas av exploatören. 

Höjden för planerade radhus har sänkts till 49,5 meter utan att byggnaden har sänkts 
ner mer i marken/berget, det vill säga byggnaden i sig har blivit lägre. Byggnationen 
kommer med största sannolikhet att utföras med spräckning (spräckning innebär i 
princip inga vibrationer alls). Skulle det trots allt bli fråga om sprängning finns det 
regler för hur det ska hanteras i förhållande till grannar. I normalfallet kan det handla 
om besiktning före och efter, vibrationsmätare på husgrund, ersättningsanspråk vid 
eventuell skada etc. Exploatören är skyldig att alla befintliga regler följs. Tillstånd för 
sprängning behöver också fås från Polisen.  

Kontaktuppgifter till exploatören (fastighetsägaren för Brostenen 2) har skickats enligt 
önskemål.  

Exploateringen kan medföra kortare störningar längs Centralgränd när exempelvis 
material ska lämnas av på platsen. Detta går ej att undvika men kommer meddelas i 
god tid till närboende och störningen ska minimeras så mycket som möjligt. Planering 
och kommunikation ska ske av exploatören. Utryckningsfordon har alltid företräde 
före annan trafik. Exploatören är skyldig att söka tillstånd (tillexempel 
trafikanordningsplan) hos kommunen avseende hur allt ska hanteras då Centralgränd 
är en kommunal gata, det gäller inte vid kortare vanliga stopp.  

Angående buller (oljud) finns det riktvärden och allmänna råd från Naturvårdsverket. 
Exploatören utför vanligtvis arbeten mellan 07:00 – 16:00, generellt gäller att 
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exploatören ska förhålla sig till de regler som finns. Kommunen kan ej styra 
arbetstider i en detaljplan, de regler som finns ska följas.  

Gällande uppsättning av skyltar är det inget som kan hanteras i en detaljplan, de 
aktuella platserna är dessutom utanför planområdet. Däremot har synpunkterna 
skickats vidare till enheten Stadsmiljö på Samhällsbyggnadskontoret som hanterar 
sådana frågor.  

Svar på kommentarerna från övriga fastighetsägare 
Samtliga boende på centralgränd har inte fått handlingar skickade till sig då alla 
boende på centralgränd inte räknats till sakägare enligt den bedömning som 
kommunen gjort. Vem som är sakägare eller inte bestäms av planenheten tillsammans 
med lantmäterimyndigheten som upprättar den så kallade fastighetsförteckningen. 
Det vill säga vilka som anses vara berörda av planändringen, den strikta bedömningen 
är direkt angränsande grannar, det vil säga de som har fastighetsgräns direkt mot det 
berörda området, eller endast skiljs åt av en gata eller en väg. Någon uttrycklig 
bestämmelse om vad som krävs för att vara sakägare i en detaljplan finns inte och 
begreppet är inte definierat i Plan- och bygglagen. Sakägare är i första hand betraktat 
ägare till mark inom själva detaljplaneområdet eller mark som direkt gränsar mot 
planområdet eller endast skiljs åt av en gata eller en väg. Ägare till mark på längre 
avstånd kan i vissa fall anses vara berörda på sådant sätt att de kan betraktas som 
sakägare. Rättspraxis när det gäller vilka som ska anses berörda av en detaljplan på 
sådant sätt att man betraktas som sakägare har emellertid satts relativt snävt. En 
gräns för när man berörs tillräckligt och en tydlig rättslig gräns finns inte men det är 
en bedömningsfråga som prövas från fall till fall. Det krävs att man på något sätt kan 
visa att man är direkt berörd i sin egenskap som markägare, det vill säga att 
regleringen i detaljplanen på något vis påverkar äganderätten till den egna 
fastigheten. Mer allmänna eller indirekta effekter på boende eller verksamheter i ett 
samhälle, stadsdel eller grannskap kan inte anses medföra att man betraktas som 
sakägare, även om planen kan upplevas ha betydelse för livsvillkoren i samhället, 
stadsdelen eller grannskapet. Det är endast fastigheterna Brostenen 1 och Byggstenen 
6 som inte har räknats till sakägare av de fastigheter som finns längs Centralgränd. 
Utskick har gjorts både under samråd och granskning till fastighetsägare för 
Byggstenen 5 exempelvis.  

Med största sannolikhet krävs ej sprängning utan arbetet kan utföras med spräckning, 
se mer information ovan i svar till fastigheterna Brostenen 4 och 5. 
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Avseende parkering öster om husen avses att det inte finns något parkeringsförbud 
längs Centralgränd, det vill säga, bilar får parkeras längs Centralgränd. 
Planbeskrivningen har uppdaterats med tydligare beskrivning kring detta.  

Avseende byggstopp så togs en dialog tidigt i planarbetet mellan kommunen och det 
kommunala bolaget Telge Nät, bedömningen då och som fortfarande gäller är att 
denna exploatering (3–4 radhus) är av så låg grad att det kan rymmas inom den 
befintliga kapaciteten. Detta har inför antagandet stämts av med Telge Nät ytterligare 
en gång, tillkommande radhus kan ansluta sig till vatten- och avloppsledningsnätet.  

Eventuella avstängningar av vatten, el och nät är inget som regleras i en detaljplan. 
Ledningsägare som lägger ner nya ledningar, ansluter fler fastigheter med mera 
ansvarar för sådana frågor.  

Möte med grannar har skett enligt begäran.  

 

Telge Nät/Telge Återvinning 

Telge Återvinnings synpunkt om att beakta att eventuell dragsträcka ska vara 
jämn, hårdgjord och framkomlig året runt kvarstår. Vi vill även att den Tekniska 
handboken följs. 

I övrigt inga synpunkter från Telge Nät/Telge Återvinning 

Kommentar: Text om avfall/återvinning uppdaterades inför granskningsskedet. Yta för 
avfallshantering för tillkommande radhus finns sedan tidigare tillgodosett. 
Kommunen ser att möjligheterna att uppfylla inlämnade synpunkter i ett bygglovs- 
och genomförandeskede inte kommer vara något problem.  

Ställningstagande/Sammanfattning 

Synpunkterna berör förtydliganden av plankartan gällande koordinater och vissa 
gränser och formuleringar i bestämmelser. Synpunkter berör även 
förtydliganden gällande geoteknik och risk (farligt gods), in- och utfart, bänkar, 
avfall, parkering. En del synpunkter berör även frågor som handlar om 
genomförandet av detaljplanen, som exempelvis buller vid byggnation, störning 
på gatan och sprängning.  
 
Samhällsbyggnadskontoret har vägt inkommande yttranden och anpassat 
förslaget med hänsyn till dessa och även bemött synpunkter som ej berör 
detaljplanen direkt utan frågor som ligger utanför ramen för en detaljplan.  
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Planbeskrivningen har uppdaterats avseende beskrivning av bestämmelser, 
geoteknik, farligt gods (risk), stödmur, exempel på möjlig fastighetsindelning 
samt revidering av karta som visar plankartans gränser illustrativt. Solstudien 
har uppdaterats för att visa den maximala byggnationen som är möjlig (fyra 
radhus samt nockhöjd 49,5 meter). Det kunna bli tre radhus samt att sista 
halvmetern för nockhöjden är marginal för förändringar. Den uppdaterade 
solstudien innebär endast en liten förändring avseende skuggning, bedömning av 
skuggning på omkringliggande byggnader är densamma som tidigare. Sektionen 
i planbeskrivningen har uppdaterats för att visa maximal byggnation, det som 
visas har tillåtits redan i granskningen enligt plankartan men sektionen var inte 
helt korrekt. Andra mindre ändringar har skett. Plankartan har reviderats 
avseende en bestämmelse för gemensamhetsanläggning för grönyta och 
dagvattenhantering. Den bestämmelsen har delats till två bestämmelser (nu g1 

och g5). Bestämmelsen n3 har reviderats. En höjdbestämmelse för befintligt 
förråd har också lagts till. En administrativ egenskapsgräns i nordväst har 
justerats till endast administrativ gräns då egenskapsbestämmelserna på både 
sidor om gränsen var likadana. 

Detaljplanen förs vidare för antagande. 
 
Kvarvarande synpunkter 
 
Synpunkter kvarstår gällande in- och utfart till de planerade radhusen, 
vilobänkar, avfallsanläggning, stödmur och skyltar samt frågor som gäller 
byggnationen i sig och som ligger utanför ramen för detaljplanen, byggtider och 
framkomlighet på gata. De som har kvarstående synpunkter är: 

• Fastighetsägare för Brostenen 4 
• Fastighetsägare för Brostenen 5 
• Fastighetsägare för Byggstenen 5 
• Fastighetsägare för Byggstenen 6 
• Kommunala pensionärsrådet 

 
Det finns även kvarstående synpunkter från samrådet. De som har kvarstående 
synpunkter från samrådet är de fastighetsägare som nämns ovan.  
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