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Detaljplan för del av Gnesta 4:1, 
utfart Stenstagatan 
 

Samrådsredogörelse 

Hur samrådet bedrivits 
Planförslaget, upprättat av Plan- och byggenheten i april 2021, har varit utsänt 
för samråd till berörda fastighetsägare, myndigheter mm enligt särskild 
samrådslista under tiden 8 juni 2021 till den 1 juli 2021. Förslaget har också 
varit utställt på Medborgarkontoret Strömmen i Gnesta och på kommunens 
hemsida. 
 
6 skrivelser inkom under samrådstiden 

Följande har inkommit med synpunkter:  

~ Länsstyrelsen 
~ Lantmäteriet 
~ Vattenfall 
~ Ådalskyrkan 
 
Följande har lämnat yttrande utan erinran  
 
~ Miljöenheten 
~ VA-enheten 
~ Trafikverket  
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Inkomna synpunkter 
Länsstryrelsen 
Länsstyrelsen har inget ytterligare att tillägga i fråga om hur planförslaget tillgodoser 
statliga eller andra allmänna intressen och bedömer, med hänsyn till 
ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu kända förhållanden, att ett antagande av 
detaljplanen inte kommer att prövas. 
 

Lantmäteriet  
Teckenförklaring till grundkartan saknas.  
Angivelse om koordinatsystem i plan resp. höjd saknas.  
Se över layouten i textformat i plankartan för att förbättra läsbarheten. 

Bemötande:  
Plankartan ses över och förtydligas.  

 
Vattenfall 
Vattenfall Eldistribution har elnätsanläggningar inom området för aktuell detaljplan 
och inom dess närområde, bestående av 12 kV markkabel, räd streckad linje i kartan 
nedan, 0,4 kV markkabel, blå streckad linje, samt 0,4 kV kabelskåp, svart rektangel.  
 
Den planerade utfarten kan hamna över/intill våra markkablar. I så fall behöver 
ledningarna flyttas, vilket utförs av Vattenfall Eldistribution men bekostas av 
exploatören. 
 
Bemötande:  
Planbeskrivningen förtydligar att det finns en markkabel inom planområdet och att om 
ledningarna flyttas behöver flyttas utförs detta av Vattenfall Eldistribution men 
bekostas av exploatören. 
 

Ådalskyrkan  
Vi vill skicka med ett förslag för genomförandet: att göra "utfarten" som dubbelriktad 
in‐ och utfart med minst 6 meter bred och låta enkelriktningen börja på Stenstavägen, 
se bifogad skiss. Då kan det funka som både in och utfart för Ådalskyrkan, och gör 
parkeringen tillgängligare för ex. Gustafsviks gäster. Kanske kan man göra 
parkeringen till 4‐timmars under dagtid? Besökare till Ådalskyrkan och parkerande 
bilar behöver då inte belasta passagen på Stenstagatan, vilket också höjer säkerheten 
där. 
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Bemötande:  
Utfartens utformning är en fråga för genomförandet och inte direkt en fråga om 
detaljplanens utformning. Synpunkten vidarebefordras.  

 

 

Sammanfattning 
• Plankartan kompletteras med Teckenförklaring, Angivelse om 

koordinatsystem i plan resp. höjdsystem.  
• Planbeskrivningen förtydligar gällande förhållande ang. vattenfalls 

markförsedda kablar.  


