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Om detaljplan 
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. 
Detaljplanen talar om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom 
planområdet. Det är kommunen som tar fram en detaljplan och du som medborgare 
har möjlighet att ta del av informationen och lämna idéer och synpunkter, vid olika 
tillfällen under planprocessen. Läs mer om detaljplanering på Boverkets webbsida: 
www.boverket.se. 

 

Inledning 

Planhandlingar 
Till planförslaget hör följande handlingar: 

Plankarta, i skala 1:500 med bestämmelser 

Planbeskrivning 

Fastighetsförteckning (finns tillgänglig på samhällsbyggnadsförvaltningen) 

 

Planens syfte och huvuddrag 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett markbyte genom fastighetsreglering där del av 
den privata villatomten Skenda 2:37 som utgörs av vändplan överlåts till kommunen. 
Samtidigt som del av Skenda 9:31 som ägs av kommunen överlåts till Skenda 2:37 

 

Bakgrund 
Anledningen till planändringen är att Gnesta kommun under 1970-talet har byggtdelar 
av en vändzon på delar av den privatägda villatomten. Vid byggandet av vändzonen 
gjordes en skriftlig överenskommelse om att parterna fick nyttja varandras mark. Inga 
ytterligare rättsliga regleringar gjordes.  
 

Plandata 
Planområdet är cirka 1440 kvadratmeter stort och ligger i de centrala delarna av 
Björnlunda. 

 

http://www.boverket.se/
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Översiktsbild över planområdets läge. 

 

Markägoförhållanden 
Det aktuella planområdet omfattar fastigheterna Skenda 2:37 som är privatägd och 
Skenda 9:31 som ägs av kommunen. 

Planprocessen 

Planuppdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden uppdrog 2021-03-31 §18 till förvaltningen att påbörja 
planarbete för Skenda 2:37 och del av Skenda 9:31. 

Handläggning och process 
Detaljplanen hanteras enligt plan- och bygglagen (2010:900) och handläggs med 
standard planförfarande. 

Det aktuella planskedet är samråd då remissinstanser, fastighetsägare och andra 
berörda får ta del av förslaget och komma med synpunkter. Efter samrådet upprättas 
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en samrådsredogörelse där yttranden som framförts skriftligt under samrådet 
redovisas. Planförslaget kan sedan vid behov komma att justeras och kompletteras 
innan ett granskningsförslag och till sist en antagandehandling upprättas. 

 

Preliminär tidplan Månad år 

Samråd maj 2021 

Granskning juli 2022 

Godkännande Samhällsbyggnadsnämnden sep 2022 

Antagande Kommunfullmäktige  okt 2022 

Laga kraft nov 2022 

 

Tidigare ställningstaganden 

Översiktliga planer 
Planeringen sker i linje med gällande översiktsplan.  

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 
För området gäller följande plan: 

• P73-7, Byggnadsplan över delar av Björnlunda samhälle. Beslutat den 23 
februari 1973, genomförandetiden har gått ut.  

 

 

Förenligt med 3, 4 och 5 kap miljöbalken 
Förslaget är förenligt med miljöbalkens (MB) 3 kap avseende lämplig användning av 
mark och vatten samt 5 kap miljökvalitetsnormer. Något riksintresse enligt 4 kap 
berörs inte av planförslaget. 

Ett underlag för undersökning av betydande miljöpåverkan togs fram 2021-03-19, där 
det bedömdes att planförslaget inte kunde antas medföra någon betydande 
miljöpåverkan. Underlaget skickades för samråd med länsstyrelsen, som delar 
kommunens bedömning. 

 

Uppdrag Samråd Granskning Antagande Laga kraft
Genom-
förande
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Förutsättningar 

Området idag 
Området består av en privat villatomt och en vändzon. 

 
Bild över planområdet och dess närmsta omgivningar. 

 

Fornlämningar 
Inom och intill planområdet finns inga kända fornlämningar. Om nya fornlämningar 
eller fornfynd påträffas ska arbetet omedelbart avbrytas och en anmälan göras till 
Länsstyrelsen. 

Natur 

Mark, vegetation och djurliv 
Inom planområdet finns ingen allmän natur. Endast en privat villatomt med klippt 
gräsmatta och fruktträd och buskar.  

Markbeskaffenhet och geotekniska förhållanden 
De geotekniska förutsättningarna är inte noggrant undersökta.  
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Dagvatten och skyfall 
Dagvatten från villatomten omhändertas lokalt och dagvatten från gatan omhändertas 
av det kommunala dagvattennätet. Området ligger något högre än omgivande områden 
och riskerar inte att översvämmas vid skyfall.  

 

Miljöförhållanden 

Miljökvalitetsnormer 
Planens genomförande kommer inte att påverka miljökvalitetsnormer.  

Förorenad mark 
Inga kända eller misstänkta föroreningar finns i området.  

Störningar (buller, lukt etc) 
Planområdet ligger drygt 100 meter från väg 57 som har cirka 2100 fordon/dygn. Enligt 
boverkets beräkningsmetod i Hur mycket bullrar vägtrafiken? Ligger planområdets 
bullernivåer strax över 50 dBA dygnsekvivalent ljudnivå. Eftersom det finns hus mellan 
planområdet och väg 57 är det rimligt att tro att den verkliga bullernivån är något lägre.  

Risk och säkerhet 
Riksväg 57 ligger cirka 100 meter bort och är en transportled för farligt gods med 
särskilda villkor, så kallad BK4.  

Bebyggelseområden 
Planområdet består av en villatomt med en fristående villa. Närområdet består av ett 
villaområde.  

Björnlunda centrum ligger 300 meter från planområdet. Welandersborgskolan ligger 1,2 
kilometer från planområdet. 

Gator och trafik 
Villatomten har sin angöring från Villavägen. Gatorna i närområdet är klassisk villagata 
med parkering på den egna fastigheten. Inga förändringar av gatunätet är nödvändigt. 

 

Gående och cyklister färdas i blandtrafik på de lokala gatorna. Inga förändringar 
bedöms nödvändiga. 

Närmaste busshållplats ligger på Stationsvägen 160 meter från planområdet.  
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Teknisk försörjning 
Planområdet är anslutet till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Anslutning till el 
och fiber finns. Enskild uppvärmning förutsätts. Fastigheten är redan ansluten till 
kommunala anläggningar. Inga ändringar av de tekniska anläggningarna är 
nödvändiga.  

Avfallshanteringen i kommunen sköts av kommunens renhållningsavdelning. Inga 
förändringar av avfallshanteringen är nödvändig.  

 

Planförslag 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett markbyte för att konfirmera befintliga 
förhållanden genom en reglering av fastighetsgränsen som innebär att vändzonen som 
idag ligger delvis inom Skenda 2:37 ska hamna på allmän plats och del av kommunens 
mark regleras till Skenda 2:37. Inga andra ändringar är avsedda att göras. Planförslaget 
kommer därför ha samma planbestämmelser som gällande detaljplan från 1973.  

Bakgrunden är att en del av en vändzon av okänd anledning byggts på en privat 
fastighet. Vid byggnationen var det enskilt huvudmannaskap för allmän plats i 
Björnlunda. Planförslaget möjliggör att felet kan rättas till, vid ett genomförande av en 
reglering av fastighetsgränserna.  
 

  
Bilden visar ett utdrag ur gällande detaljplan från 1973 som medger utbyggnad av 
Smedjevägen till Villavägen. Den aktuella fastigheten Skenda 2:37 är inritad med röd linje. 
Den byggda vändzonen saknar planstöd.  
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Båda parter anser att en reglering av fastighetsgränserna är att föredra framför 
alternativet att genomföra väganslutningen så som den var tänkt 1973.  En gångväg 
kommer att skapas mellan Smedjevägen och Villagatan, där den tidigare 
väganslutningen var tänkt att gå.  

Bebyggelseområden 
Inga ändringar i byggrätt från gällande plan kommer att göras. Den fastighet som 
omfattas av planområdet ska även fortsättningsvis ha samma byggrätter som andra 
fastigheter i kvarteret. Gällande planbestämmelser kommer alltså att skrivas in i den 
nya detaljplanen. Dessa planbestämmelser är följande: Högsta exploateringsgrad är 
20% av fastighetsutan, dock högst 200 kvadratmeter. Högsta byggnadshöjd är 4,5 
meter. Endast friliggande villor.  
 

Detaljplanens genomförande 

Genomförandetid  
Detaljplanens genomförandetid är 5 år för allmän plats från den dag planen får laga 
kraft.  

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 
Inom allmän platsmark ansvarar Gnesta kommun för anläggningar och drift. Gnesta 
kommun bekostar omläggning och iordningställning av naturmark och gångväg. 

Fastighetsbildning  
Reglering av fastighetsgränsen till följd av detaljplanens genomförande initieras och 
bekostas av Gnesta kommun och genomförs genom avtal/överenskommelse.  

Planekonomi 
Detaljplanen bekostas av Gnesta kommun. 
 

Konsekvenser 
Detaljplanen har inga märkbara miljömässiga eller sociala konsekvenser. En 
konsekvens av planen är att en gångväg skapas mellan Smedjevägen och Villagatan. 
Två björkar kommer behöva tas ner i samband med att gångvägen byggs. 

En ekonomisk konsekvens av detaljplanens genomförande är att ägaren till Skenda 
2:37 behöver bekosta flytt eller rivning av en bod, några buskar och ett fruktträd. 
Kommunen bekostar fastighetsregleringen och iordningsställande av naturmark och 
gångväg.  
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En annan konsekvens av detaljplanen är att möjligheten att bygga en genomfartsväg 
som binder ihop Smedjevägen och Villagatan tas bort.  

Om föreslagen detaljplan antas och vinner laga kraft upphör tidigare detaljplan att gälla 
inom planområdet, men fortsätter att gälla som tidigare utanför det nu aktuella 
planområdet 

 

Medverkande tjänstemän 
Från Gnesta kommun har följande tjänstemän medverkat: 

Tomas Enqvist, planeringschef 

Diana Soldagg, planarkitekt 

Samy Abu Eid, planarkitekt 

Christer Hedberg, lantmätare 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

 

Tomas Enqvist Samy Abu Eid 

Planeringschef Planarkitekt 
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