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Ändring av detaljplan för del av            Dnr 2011-SB0033 
Kärsby 1:7, Motala kommun    2013-03-13 
                      
        
 
 
 
 
 
 
 
GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
 
 
Ett förslag till ändring av detaljplan för del av Kärsby 1:7 har tagits fram. Syftet med detaljplane-
ändringen är att ta bort planbestämmelsen om minsta tomtstorlek på 1000 m2 och istället lägga till 
fastighetsindelningsbestämmelser. Planområdet avgränsas i nordost av skogs- och åkermark tillhö-
rande Kärsby gård, i sydväst av Vätterns strand, i nordväst av Djurkälla och i sydost av Bromma. 
 
Förslaget har varit föremål för granskning under tiden 26 november – 28 december 2012 enligt 
reglerna för normalt planförfarande. Efter granskningstiden har förslaget justerats i fråga om fas-
tighetsindelning och avstånd till gräns. Ett brev om detta har skickats till berörda markägare och 
arrendatorer, med möjlighet att ge synpunkter på dessa justeringar senast 11 februari 2013.  
 
 
Följande skrivelser har inkommit under resp. efter granskningstiden: 
 

� Länsstyrelsen 2012-12-03 ingen erinran 
� Lantmäterimyndigheten 2012-12-20 synpunkter 
� Räddningstjänsten 2012-12-19 synpunkter 
� Bygglovenheten 2012-12-21        ” 
� Kärsby stugförening 2012-12-27        ” 
� Ingalill Åhrén, Margareta Wahlbin och  
 Karin Berglund 2012-12-18        ”  
� Margareta och Nils- Åke Nilsson 2012-12-18        ” 
� Ingrid och Bob Löfvendal 2012-12-18        ” 
� Magnus Tielman 2012-12-18        ” 
� Arne Tielman 2012-12-19        ” 
� Eva och Jonas Nordenhaag 2012-12-27        ” 
� Åsa Strandberg och Ulrika van Helvoort 2012-12-28        ” 
� Kristian och Kristofer Sandberg 2012-12-28        ”  
� Anette, Charlotte och Filip Widnersson 2012-12-28        ” 
 
� Kristina Hagström  2013-01-29 fråga 
� Karin Berglund m fl 2013-01-30  komplettering    
� Magnus Tielman 2013-02-04 synpunkter 
� Britt Palmeth 2013-02-11        ” 
� Maria Schultzberg 2013-02-12        ” 
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De skrivelser som inkommit under granskningstiden redovisas nedan tillsammans med 
stadsbyggnadsenhetens kommentarer i kursiv stil:  
 
Länsstyrelsen meddelar att planförslaget inte strider mot de intressen länsstyrelsen har att bevaka 
enligt 11 kap 10 § plan- och bygglagen och har därmed inget att erinra mot detaljplaneförslaget. 
 
 
Lantmäterimyndigheten har ett antal synpunkter som klargör problem som stadsbyggnadsenhe-
ten och lantmäterimyndigheten måste diskutera och lösa gemensamt: 
 
Kartor i planhandlingen 
Vid införande av fastighetsindelningbestämmelser är avsikten att slå fast hur fastighetsindelningen 
ska se ut inom ett visst område. Det bör inte finnas några oklarheter var föreslagna fastighetsgrän-
ser går i sådana bestämmelser. Mot denna bakgrund anser lantmäterimyndigheten att det är lämp-
ligt att förbättra kartmaterialet i ändringen av detaljplanen. Det handlar då om att ändra skala så att 
det för berörda arrendatorer blir lättare att se bland annat huruvida föreslagna fastighetsgränser 
skär befintliga byggnader. Det handlar även om att måttsätta föreslagna  fastighetsgränser. Även 
om både stadsbyggnadsenheten och lantmäterimyndigheten har all denna information digitalt, bor-
de det finnas mindre tolkningsutrymme i pappershandlingarna. 
 

Kommentar: Kartorna i antagandehandlingen förtydligas med bättre underlagskarta. Val av 
kartunderlag har stämts av med lantmäterimyndigheten efter granskningen av planförslaget. För att 
arrendatorer lättare ska kunna utläsa konsekvenserna av fastighetsindelningsbestämmelserna har 
antagandehandlingen även kompletterats med kartor som redovisar tomtarealen. 

 
Fastighetsgräns som skär byggnad 
Finns situationen att föreslagen fastighetsgräns skär byggnad efter den omtolkning av byggnads-
plan 25 som gjorts efter samrådet? Om ny fastighetsgräns kräver flyttning eller rivning av byggnad 
bör det klargöras vilken arrendetomt som drabbas och hur en sådan åtgärd ska genomföras. Det 
måste också klargöras huruvida takutsprång får tillåtas skäras av gräns. 
 

Kommentar: De flesta byggnader som riskerade att hamna på föreslagna fastighetsgränser har 
hanterats vid nytolkningen av byggnadsplan 25 på ett sådant sätt att föreslagna fastighetsgränser 
har lagts så att de inte skär igenom byggnader. Detta har inte kunnat göras i de fall där nytolk-
ningen hade inneburit en för stor avvikelse från byggnadsplan 25 och i dessa fall kommer byggna-
derna över fastighetsgräns att utgöra ett hinder för fastighetsbildningen. Fastighetsbildning kommer 
att vara möjlig först när sådana byggnader har rivits. 
 

Den redan bildade fastigheten Kärsby 1:15 
I § 9 i förslag till planbestämmelser anges att fastigheter ska bildas i enlighet med de röda linjerna 
på sid 8. I området finns en redan bildad fritidsfastighet, Kärsby 1:15. Denna har markerats med 
svarta linjer. Formuleringen måste ändras om fastigheten ska omfattas av fastighetsindelningsbe-
stämmelser. I annat fall ska åtminstone dess fastighetsgränser som angränsar mot arrendetomter 
som ska ingå i planområdet vara rödmarkerade. 
 

Kommentar: Planhandlingarna har ändrats så att även denna fastighet avgränsas med röda 
linjer. Berörda fastighets- och arrendeinnehavare har efter granskningstiden getts möjlighet att ge 
synpunkter på ändringen. Ingen erinran har inkommit.  

 
Avstånd mellan uthus och fastighetsgräns 
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I § 6 i förslag till planbestämmelser står att huvudbyggnad inte får placeras närmare fastighetsgräns 
än fyra meter. Bestämmelsen om avstånd mellan uthus och fastighetsgräns stryks. Det faktum att 
det inte finns någon bestämmelse om avstånd mellan uthus och fastighetsgräns medför eventuellt 
att 39 § byggnadsstadgan blir tillämplig. Om ingenting nämns om uthus kan eventuellt 4,5 meter 
gälla. 
 
 Kommentar: Planhandlingarna har efter granskningstiden kompletterats med en bestämmelse 

att komplementbyggnader ska placeras minst 1 m från tomtgräns. Tomtinnehavarna och 
markägarna har beretts tillfälle att ge synpunkter på denna ändring. Ingen erinan har inkommit.   

 
Räddningstjänsten upprepar sina synpunkter från samrådet betr. brandskyddsåtgärder på bygg-
nader nära tomtgräns och anser det anmärkningsvärt att de inte beaktats i planhandlingarna trots 
att det står så i samrådsredogörelsen.  
 

 Kommentar: Det har efter samrådet tillkommit en bestämmelse om att planstridiga byggnader 
som uppfyller Boverkets byggregler (bl a betr. brandskydd) inte ska utgöra hinder för åtgärder som t 
ex fastighetsbildning. Om byggnaderna inte uppfyller de brandskyddskrav som gäller vid en fastig-
hetsgräns utgör detta således hinder för avstyckning av tomter. Detta borde ha framgått tydligare av 
samrådsredogörelsen. Frågan om riskerna för brandspridning och förutsättningar som ska vara upp-
fyllda vid avstyckning har klarats ut med räddningstjänsten, bygglovsenheten och lantmäterienheten.  

 
Bygglovenheten anser att planen  bör kompletteras med en bestämmelse om ett minsta avstånd 
på 1 m till gräns för komplementbyggnader. Den gällande planens bestämmelse ”Vind får inte in-
redas”  är svår att kontrollera och bör om möjligt ersättas av ett förbud mot takkupor.  
 

Kommentar: Planbestämmelserna har kompletterats med en bestämmelse om minsta avstånd 
mellan komplementbyggnad och gräns. Bestämmelsen om vindsinredning är visserligen svår att kon-
trollera, men stadsbyggnadsenheten anser inte att det är aktuellt att byta ut den i  den begränsade 
ändring som nu görs. 
  

Kärsby stugförening framhåller att de stugägare vilkas tomter gränsar mot allmänplatsmark har 
synpunkter och att flera av dem har svårt att godta de föreelagna ändringarna av bestämmelserna. 
De anser att planen bör ses över i sin helhet eftersom arrendetomterna inte överensstämmer med 
de tomter som nu får avstyckas. Det är mycket olyckligt att ingen lantmäteriförrättning gjordes när 
planen togs fram – i dag råder därför delade meningar om vad som är tomtmark resp. allmänplats.  
 

Kommentar: Stadsbyggnadsenheten delar stugföreningens åsikt att det är olyckligt att ingen 
lantmäteriförrättning gjorts tidigare. Under samrådet har det framkommit att många av de arrende-
rade tomterna är större än vad de ska vara enligt gällande plan, och att flera av arrendetomterna 
fanns redan när byggnadsplan 25 upprättades. När fastigheter avstyckas måste dock planen följas. 
Lantmäterienheten har nu tolkat planen på sådant sätt att byggnader och andra anläggningar inne-
fattas i tomterna där det bedömts möjligt. Ändå kommer många av tomterna vid en avstyckning att 
bli mindre än arrendeområdena. Det är då viktigt att känna till vilka regler som gäller för genom-
förande av planen resp. avstyckning av tomter: 
 

- Den gällande planen har aldrig genomförts vad avser kvartersgränser och grönområden. Om 
någon av de berörda begär det, ska markägaren eller den som är ansvarig för allmänna plat-
ser ställa i ordning såväl vägar som parkmark. I ett sådant fall måste arrendatorerna avträda 
de delar av arrendet som ligger utanför kvartersmarken i gällande plan. Detta gäller oavsett 
om den nu aktuella ändringen vinner laga kraft eller inte.   
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- Det finns inget tvång att bilda tomter enligt planen, men markägaren kan ta initiativ till av-
styckningar. Om arrendeinnehavaren inte önskar förvärva en tomt som avstyckats enligt gäl-
lande plan, kan markägaren sälja tomten till någon annan. Arrendet fortsätter då att gälla 
gentemot den nya ägaren fram till dess att arrendetiden upphör t ex efter uppsägning från en-
dera parten. Så länge arrendet gäller är det därför inte troligt att tomten går att sälja till en 
tredje part.   

- Om planen inte genomförs enligt ovan, fortsätter arrendeavtalet att gälla även gentemot ägaren 
av Kärsby 1:7 för de delar av arrendetomten som ligger utanför kvartersmarken i gällande 
plan.  

 
Kommunstyrelsen har år 2009 fattat ett inriktningsbeslut för Bromma, Kärsby och Djurkälla. Det 
innebär bl a att kommunen inte är beredd att upprätta helt nya detaljplaner för befintlig fritidsbe-
byggelse förrän va-frågan lösts. Då kan man troligtvis pröva om det är möjligt att utvidga fastighets-
gränserna i enlighet med de arrendetomter som hävdats sedan lång tid. Det är dock mycket tveksamt 
om det går att motivera undantag från strandskyddet för tomter som går utanför kvartersgränserna i 
den nu gällande detaljplanen. 
 
Det nu aktuella planuppdraget avser endast att ändra bestämmelsen om minsta tomtstorlek så att 
tomter mindre än 1000 m2 kan avstyckas. Frågan om hur tomter avgränsas mot allmän plats på-
verkas inte av planförslaget, inte heller  förutsättningarna för att genomföra planen genom att anpas-
sa arrendeområdena till planens gränser. Kommunen har inte tillgång till arrendeavtalen och har 
inte haft kännedom om deras innehåll. Att ändra planens kvartersgränser har därför inte varit ak-
tuellt. Att upprätta en ny detaljplan kräver en väsentligt större arbetsinsats än den nu aktuella 
ändringen, och det är inte aktuellt att ompröva kommunstyrelsens ställningstagande att detta bör 
vänta tills va-frågan lösts.  
 
Det är, oavsett om det nu aktuella tillägget vinner laga kraft eller inte, upp till markägaren och 
stugägarna att avgöra om man vill genomföra fastighetsbildningen nu eller invänta en framtida plan 
som kanske skulle kunna ge möjlighet att skapa större tomter.  

 
Kärsby stugförening, forts: Stugföreningen anser också att rätten till servitut bör regleras i planen 
enligt de nya möjligheter som införts i plan- och bygglagen. Stugföreningen vill också göra kom-
munen uppmärksam på de bevarandeintressen som finns i området. 

 
Kommentar: Flera arrendatorer förespråkar att servitut bör regleras i detaljplanen. Det är helt 
riktigt att detta går att slå fast i fastighetsindelningsbestämmelser enligt nya plan- och bygglagen (Se 
4 kap 18 § PBL). Lantmäterimyndigheten anser dock att detta kan innebära mer problem än nyt-
ta. Om man i en detaljplan genom fastighetsindelningsbestämmelser slår fast vilka servitut som ska 
finnas blir den s.k. härskande fastigheten i servitutsförhållandet (d.v.s. fastigheten som ska ha rät-
tigheten på en annan fastighet) inte planenlig förrän servitutet är bildat. Om servitutet inte bildas får 
således inte heller fastigheten bildas. Detta ställer mycket stora krav på den utredning som i planar-
betet måste göras om behovet av servitut, så att man inte sedan ”tvingas” bilda olämpliga servitut. 
Samtidigt gäller inte det omvända förhållandet, d.v.s. om servitut inte regleras i en detaljplan inne-
bär inte det i sig att servitutsbildning möter hinder vid fastighetsbildning. 
 
Stadsbyggnadsenheten har inte tillräckligt kännedom om vilka servitut som kan behövas för att det 
ska vara lämpligt att ta med dessa frågor i detaljplanen. Frågan om behov av servitut bör därför 
hanteras för varje enskild tomt i samband med fastighetsbildning. Att frågan om servitut inte be-
handlas i planen innebär således inte något hinder att införa servitut vid fastighetsbildning.  
 



 {PAGE  } 

Ingalill Åhrén, Margareta Wahlbin och Karin Berglund, tomt nr 182, påpekar att många ar-
rendeinnehavare drabbas av att detaljplanen inte överensstämmer med arrendetomterna och  hem-
ställer att planen ändras så att nuvarande arrendetomter kan avstyckas. 
 
 Kommentar: Se kommentar till Kärsby stugförening. 
 
Margareta och Nils-Åke Nilsson, tomt nr 179, anser inte att förslaget uppfyller moderna krav 
på infrastruktur m.m.  och menar att en helt ny plan, som tillgodoser även arrendatorernas intres-
sen, bör upprättas. De undrar också om kommunen har någon speciell relation till markägaren ef-
tersom endast dennes intressen tillgodoses. 
 

Kommentar: Se kommentar till Kärsby stugförening. Markägaren har inkommit med en förfrå-
gan om ändring av planbestämmelserna så att tomter kan avstyckas även om de är mindre än 1000 
m2. En sådan mindre ändring i linje med den gällande planens syfte har bedömts möjlig att genom-
föra utan att frågorna om va-anslutning och ev. utbyggnad av ny bebyggelse behöver vara lösta. 
Kommunen har ingen annan relation till markägaren än till andra intressenter i planärenden.  
Stadsbyggnadsenheten kan inte se att en ändring som möjliggör avstyckningar i enlighet med den gäl-
lande planens syfte kan missgynna arrendeinnehavarna, se ovan.  

 
 
Ingrid och Bob Lövendal, tomt nr 170, framhåller att varje m2 är av betydelse eftersom de har 
områdets minsta tomt. De undrar varför staketet mot tomt 169 ej finns med i handlingarna och 
påpekar att tomten sedan 1940-talet omsorgsfullt märkts ut enligt arrendekontraktet. De kräver att 
tidigare gräns (arrendetomtens) mot Vättern får bibehållas. 
 

Kommentar: Betr. tomtgränser vid avstyckning, se kommentarer till Kärsby stugförening. Det är 
olyckligt att vissa tomter blir väsentligt mindre än vad som är normalt vid fristående bebyggelse. För 
att kunna ta hänsyn till befintliga förhållanden har dock sådana tomter accepterats även i tidigare 
planer, t ex för Bromma-området.   

 
Magnus Tielman anser att genomförandetiden bör vara tio år och ifrågasätter giltigheten för 
byggnadsplan nr 25 eftersom arrendeinnehavarna ej hördes när den upprättades. Arrendegränserna 
bör fortsätta att gälla.   
 

Kommentar: Genomförandetiden är satt till 5 år eftersom det endast är fråga om en mindre änd-
ring av gällande plan. Planen fortsätter att gälla med den nu aktuella ändringen även efter genomfö-
randetidens utgång fram till det att den ev. ersätts av en ny plan. Såvitt stadsbyggnadsenheten kun-
nat utröna, följdes de då gällande lagreglerna när byggnadsplan nr 25 upprättades och det råder 
ingen tvekan om att den vunnit laga kraft och fortfarande gäller. Betr. arrendegränser, se kommen-
tar till Kärsby stugförening.   

 
Arne Tielman kan inte acceptera att den hittillsvarande tomtavgränsningen ska ändras och ytan 
minskas. Tomten har haft nuvarande gränser och yta enligt kontrakt sedan 1944. Med hänvisning 
till besked från Leif Sjögren att synpunkter på tomtens avgränsning kan framföras till markägaren 
undrar Arne Tielman vem som bestämmer hur tomterna ska avgränsas. Servitut för en brunn som 
ligger utanför tomten behövs när tomten avgränsas. Arne Tielman anser att området, särskilt vid 
Kärsbyån, bör bevaras i orört skick och ej exploateras.  
  

Kommentar: Betr. arrendegränserna och den gällande planen, se Kärsby stugförening.  Vid ny-
bildning av tomter ska gällande plan följas, men betr. gränserna mellan tomterna inom ett kvarter 
är ofta markägarens önskemål avgörande. Tomterna ska dock vara lämpliga för sitt ändamål. 
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Stadsbyggnadsenheten beklagar om de besked som givits kunnat missuppfattas på denna punkt. 
Betr. servitut, se kommentarer till Kärsby stugförening ovan. Utbyggnad av nya bostäder i området 
kan bli aktuell om det detaljplaneprogram som påbörjades för några år sedan fullföljs, men miljön 
vid Kärsbyån avses inte påverkas. Programarbetet har avstannat på grund av svårigheterna att an-
ordna tillfart från riksväg 50. Den nu aktuella ändringen av planen för Kärsby innebär ingen ytter-
ligare exploatering av området. 

 
Eva och Jonas Nordenhaag anser att genomförandetiden är alltför kort och att en helt ny plan 
som anpassas till arrendetomterna bör göras. De ställer sig frågande till uppgiften i samrådsredogö-
relsen att planens syfte är att tillåta 120 fritidshus. De har markägarens tillåtelse att ställa bilen utan-
för tomten och undrar hur det blir med detta i framtiden. 
 

Kommentar: Betr. genomförandetiden, se kommentar till Magnus Tielman ovan. Frågan om 
ny plan kommenteras under Kärsby Stugförening. Stadsbyggnadsenheten svar i samrådsredogörel-
sen avsåg den ursprungliga planens syfte. Planändringens syfte framgår i planhandlingarna. Vid 
ev. fastighetsbildning kan frågan om servitut för bilplats tas upp. Om tomtens storlek blir så be-
gränsad att det bedöms olämpligt att anordna bilplats där, kan ett servitut för biluppställning 
möjligen vara motiverat. Lantmäterimyndigheten prövar då bl.a. om servitutet är av väsentlig be-
tydelse för den s.k. härskande fastigheten (den avstyckade arrendetomten) och om servitutet är 
planenligt eller planstridigt. Oavsett om servitut för biluppställning kan bildas vid lantmäteriför-
rättningen finns det naturligtvis möjlighet att träffa överenskommelse (avtalsservitut eller nyttjande-
rättsavtal), eller förlänga/bekräfta en tidigare överenskommelse, med markägaren.  

 
Åsa Strandberg och Ulrika van Helvoort anser att hela planen bör göras om och att servitut bör 
regleras i planen. De ifrågasätter varför kommunen inte är beredd att ta fram en helt ny plan efter-
som markägaren ska stå för kostnaderna.  
 
 Kommentar: Betr. tomtgränser resp. servitut, se kommentar till Kärsby stugförening. Att ta 

fram en helt ny detaljplan med ny plankarta är ett betydligt större arbete och stadsbyggnadsenheten 
har inte uppfattat att markägaren är beredd att stå för sådana kostnader.  Kommunen är inte hel-
ler beredd  att ta fram en ny plan innan va-frågan lösts.  

 
Kristian och Kristofer Sandberg, tomt 165, konstaterar att den tomt som nu blir möjlig att av-
stycka är mindre än vad den ska vara enligt arrendekontraktet. De hemställer att gränsen mot 
granntomten justeras så att deras egen tomt får den i arrendekontraktet uppgivna ytan. 

 
Kommentar: Många av tomterna måste bli mindre än vad som uppges i arrendekontrakten, se 
kommentar till Kärsby stugförening .  Stadsbyggnadsenheten anser inte att det är lämpligt att bibe-
hålla ytan för en enstaka tomt på bekostnad av granntomterna. 

 
 
Anette, Charlotte och Filip Widnersson, tomt nr 185, anser att kartan som visar fastighetsin-
delningen bör innefatta marken fram till granntomtens gräns i enlighet med arrendet och bygg-
nadsplan 25. De noterar att deras arrendetomt omfattar mark utanför kvartersmarken i byggnads-
plan 25.  
 

 Kommentar: Lantmäterienheten tolkat tomtgränserna i gällande detaljplan bl a med utgångs-
punkt från de byggnader som fanns när detaljplanen gjordes. Gränsen mellan Kärsby och Bromma 
är osäker och skulle förmodligen vid en fastighetsbestämning hamna närmare tomt 185, se särskilt 
yttrande från lantmäteriet vilket bifogas utlåtandet. Tolkningen innebär inte att tomten blivit sma-
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lare, den är ca 23 – 26 m bred på plankartan och ca 26 m enligt lantmäteriets tolkning. Betr. ar-
rendetomterna och den nu föreslagna fastighetsindelningen, se Kärsby stugförening ovan.  

 
Skrivelser som inkommit efter granskningstiden:  
 
Kristina Hagström undrar om vägen behöver flyttas i anslutning till tomten och om markägaren 
kommer att ombesörja detta. Hon vill också ha upplysningar om ev. planer för utbyggnad av ny 
bebyggelse. 
 

Kommentar: Där vägen behöver flyttas, skall det ombesörjas av markägaren innan tomter av-
styckas. Markägaren har åtagit sig att flytta vägen vid tomterna 168 – 171. Kristina Hagström 
har fått svar på sina frågor direkt från stadsbyggnadsenheten. 
 

Karin Berglund har kompletterat sin skrivelse med adresser till övriga undertecknare så att dessa 
ska kunna få del av granskningsutlåtandet. 
 
Magnus Tielman framhåller att gränsen enligt den senaste tolkningen skall gå mellan hans kom-
plementbyggnad och en björk, där det endast är några decimeters avstånd. Han anser att ärendet är 
dåligt handlagt och att det är klåfingrigt att ändra de nuvarande arrendegränserna. 
 

Kommentar: Se kommentar till Kärsby stugförening ovan. 
 

Britt Palmeth, tomt 178, anser att den rödmarkerade gränsen kommit alldeles för nära huset. 
Hon undrar över varför vissa tomter fått behålla sina gränser mot stranden, medan andra skurits 
av.  

 
Kommentar: Skillnaderna beror på om arrandetomterna följer den gällande planen eller ej.  
Se Kärsby stugförening ovan. Lantmäterienheten har besvarat Britt Palmeths skrivelse.  

 
Maria Schultzberg anser att det brev ang. ändringar av förslaget som skickats ut bör kompletteras 
med upplysningen att komplementbyggnader bara får placeras nära tomtgränsen där det inte är s k  
prickmark. Stadsbyggnadsenhetens kommentar på sid. 10 i samrådsredogörelsen är inte tillfreds-
ställande då frågan gällde en strandskyddsdispens som beviljats vid Kärsbyån utanför byggnadspla-
neområdet.  
  

Kommentar: Stadsbyggnadsenheten delar Maria Schultzbergs uppfattning att uppgiften i brevet 
om minst 1 m avstånd mellan komplementbyggnad och gräns skulle kunna missförstås. Bygglov kan 
inte beviljas för komplementbyggnader på prickmark. Det blir då endast möjligt att bygga 1 m från 
gränserna mellan tomterna inom kvarteren samt mot skogen i den översta raden, där prickmark 
saknas. S k friggebodar har kunnat placeras på prickmark (dock inte nära gata/väg) och nära 
gräns, under förutsättning att berörd granne inte haft erinran. Ett nytt rättsfall har dock skapat 
osäkerhet kring detta.  
Stadsbyggnadsenheten ber om ursäkt att frågan om strandskyddsdispensen på Kärsby 1:13 missför-
stods i samrådet. Frågan om hur ärendet på denna fastighet har hanterats har nu förts vidare till 
bygglovsenheten som svarar direkt till Maria Schultzberg. 
  

 
SAMMANFATTNING 
 
Många av arrendeinnehavarna har framfört synpunkter betr. tomtavgränsning och önskemål om 
servitutsbestämmelser. Dessa har inte kunnat tillgodoses i den nu aktuella mindre ändringen av de-
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taljplanen. Andra synpunkter inkomna under granskningen har lett till två justeringar av förslaget. 
De gäller kartredovisningen av föreslagen fastighetsindelning samt att komplementbyggnader skall 
placeras minst 1 m från granntomt. De som berörs har getts möjlighet att yttra sig över detta. Inga 
erinringar mot justeringarna har inkommit, däremot ytterligare några frågor och synpunkter på för-
slaget i stort.  
 
Förslaget kan med ovan redovisade justeringar föras vidare till antagande. 
 
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
 
Detaljplanechef Alisa Basic och förrättningslantmätare Richard Edenhofer Klang har medverkat 
vid upprättande av granskningsutlåtandet.  
 
 
 
Leif Sjögren 
Stadsbyggnadschef 
 

 

 

 

Granskningsutlåtandet skickas för kännedom till dem som senast under granskningstiden 
inkommit med synpunkter som inte kunnat beaktas: 
 

• Björn Perhammar  Kärsby 1:7 
• Åke Kullander  Böljegången 25, Kärsby 1:7 
• Maud von Schoenberg  Varamovägen 187, Kärsby 1:7 
• Ingrid och Bob Löfvendahl  Böljegången 15, Kärsby 1:7 
• Magnus Tielman  Böljegången 3, Kärsby 1:7 
• Arne Tielman Böljegången 1, Kärsby 1:7 
• Karin Berglund, Ingalill Åhrén,  
 Margareta Wahlbin  Varamovägen 179, Kärsby 1:7 
• Eva och Jonas Nordenhaag  Böljegången 17, Kärsby 1:7 
• Jörgen Wetterfelt  Böljegången 23, Kärsby 1:7 
• Åsa Strandberg och Ulrika van Helwoort  Varamovägen 183, Kärsby 1:7 
• Åsa Strandberg  Varamovägen 183, Kärsby 1:7 
• Kärsby stugförening Kärsby 1:7 
• Gull Gertsdotter  Böljegången 29, Kärsby 1:7 
• Kristian och Kristoffer Sandberg  Paddelgränd 6, Kärsby 1:7 
• Margareta och Nils- Åke Nilsson Varamovägen 185, Kärsby 1:7 
• Anette, Charlotte och Filip Widnersson Varamovägen 173, Kärsby 1:7 
• Britt Palmeth Varamovägen 178, Kärsby 1:7 
• Roland och Maud Andersson  Notvarpsstigen 12, Djurkälla 10:127 
• Maria och Ylva Schultzberg Notvarpsstigen 24, Djurkälla 10:98 
 

 
 
 


