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TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 

2017-03-24 

Samhällsbyggnadskontoret

 

Stadsbyggnadsnämnden 

 

 

Detaljplan för Viksberg 5:14 

Diarienummer: SBN-2016-00841 

Fastighet: Viksberg 5:14 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser planbesked för att ändra gällande detaljplan för fastigheten Viksberg 5:14 så att 

antalet byggrätter för bostadshus utökas från nuvarande en till två. 

Fastigheten ligger i Viksberg. Området är planlagt och inom gällande plan är strandskyddet 

upphävt inom kvartersmarken. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår stadsbyggnadsnämnden att inleda prövning om ändring av 

detaljplanen enligt ansökan om planbesked för Viksberg 5:14. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 24 mars (denna handling). 

Ansökan om planbesked med tillhörande karta. 
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Ärendet 

Fastigheten ligger i Viksberg, som i princip helt består av villabebyggelse. Fastigheten är inte 

ianspråktagen som tomt. 

Syfte med denna reviderade ansökan om planbesked är att ändra gällande detaljplan så att 

antalet byggrätter för bostadshus utökas från nuvarande en till två på fastigheten Viksberg 5:14 

som är obebyggd. Ursprungsansökan ansåg planbesked för ändring av detaljplanen för två 

fastigheter, Viksberg 5:14 och 5:15, så att antalet byggrätter för bostadshus skulle utökas från 

nuvarande tre till fem. Efter kommunicering av kontorets bedömning av första ansökan inkom 

sökande med den aktuella ansökan.  

Områdets markanvändning regleras i detaljplan (0181K-P 615C, från 1960) och i tilläggsplan 

(0181K-P 1586C, från 2010).  

Enligt detaljplanen får fastighetsbildning endast ske enligt den fördelning av kvarteren som 

illustreras på byggnadsplanekartan samt enligt den siffra i romb som anges på plankartan. 

Byggrätt för huvudbyggnader för fastigheter med areal 600 – 1200 kvadratmeter (kvm) 

utökades från 60 kvm till 200 kvm i tilläggsplanen 2010 i samband med utbyggnad av allmänt 

vatten och avlopp. Den sammanlagda byggnadsarean på fastighet får dock inte överstiga 20 % 

av fastighetens areal. Byggnader får uppföras i en våning, om suterrängvåning anordnas får vind 

inte inredas. 

Samhällsbyggnadskontorets bedömning 

Ärendet avser en förfråga om ändring av detaljplanen med syfte att möjliggöra två 

huvudbyggnader och avstycka fastigheten Viksberg 5:14. Minsta tomtstorlek enligt detaljplanen 

är 600 kvm. Men fastigheten kan inte delas eftersom illustrationslinje för fastighetsindelning 

saknas på plankartan. Fastighetsarealen uppgår i 1 694 kvadratmeter.  
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Samhällsbyggnadskontoret anser att detaljplanen är svårläst. En linje som illustrerar 1960-talets 

fastighetsgräns redovisas på plankartan och kan lätt förväxlas med illustrationslinje för 

fastighetsindelning. 

 
Storlek på övriga fastigheter i kvarteret ligger kring 600 kvm, den minsta är 554 kvm och största 

1 302 kvm. Grannfastighet till väst, Viksberg 5:15, kan delas till två fastigheter.  

I den gällande detaljplanen är strandskyddet upphävt inom kvartersmark. Enligt 7 kap § 18 g 

miljöbalken återinträder strandskyddet om detaljplanen ersätts med en ny detaljplan. Eftersom 

fastigheten Viksberg 5:14 ligger till största del inom 100 meter från strandlinjen innebär en ny 

detaljplan att fastigheten delvis innefattas av strandskyddsbestämmelserna. För att kunna 

upphäva strandskyddet krävs särskilda skäl enligt 7 kap. § 18 c miljöbalken. Fastighetsägaren 

har blivit informerad om strandskyddsförhållandena. 

Kontoret bedömer att en prövning om ändring av detaljplanen avseende fastigheten Viksberg 

5:14 kan påbörjas. Den föreslagna ändringen bedöms vara anpassad till landskapsbilden och de 

övriga fastighetsstorlekarna inom området. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. Fastighetsägaren bekostar 

planarbetet genom plankostnadsavtal som ska tecknas mellan fastighetsägaren och kommunen 

innan ändring av detaljplanen påbörjas. 

Kontorets/Förvaltningens förslag till nämnden 

1. Kommunen avser att inleda prövning av ändring av detaljplan enligt ansökan för 

Viksberg 5:14. Skälen till beslutet redovisas under rubriken Samhällsbyggnadskontorets 

bedömning. 

2. Detaljplanen bedöms bli antagen andra kvartalet 2018. 
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3. Avgift för planbesked är 8 900 kronor. Faktura på avgiften skickas separat. 

Beslutet ska skickas till 

SBK/Plan – Akten 

Sökanden 

 

   

 

  

Andreas Klingström Johan Hagland 

Planchef Samhällsbyggnadsdirektör 

 

 

Handläggare: 

Paula Rönnbäck 

Planarkitekt 

Telefon (direkt): +46 08-523 049 61 

E-post: paula.ronnback@sodertalje.se 




