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Upprättad:     
Diarienummer:  PLAN.2021.1  

 

Detaljplan för Skenda 2:37, 
Smedjevägen, 
samrådsredogörelse 

Hur samrådet bedrivits 
Planförslaget har varit utsänt för samråd till berörda fastighetsägare, myndigheter mm 
enligt särskild samrådslista under tiden fr o m den 20 maj 2021 t o m den 18 juni 2021. 
Förslaget har också varit utställt på Medborgarkontoret Strömmen i Gnesta och på 
kommunens hemsida. 

3 skrivelser inkom under samrådstiden 

Följande har inkommit med synpunkter:  

~ Länsstyrelsen 
~ VA-enheten 
~ Lantmäteriet 

 

Inkomna synpunkter 
Länsstyrelsen 
 
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. 
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VA-enheten 
VA-enheten kommer inte att flytta ledningarna som går över fastigheten Skenda 2:53. 
Den dagen dessa ledningar behöver ersättas så kommer VA-enheten att förlägga dessa i 
den planerade gång- och cykelvägen mellan Skenda 2:53 och 2:37 
 
 
 
 
Lantmäteriet 
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2021-05-19) har följande 
noterats:  
 
AVSÖNDRING  
Skenda 2:37 är en avsöndring från 1926 (se akt 04-BJA-624). 1 övrigt har  
fastighetens gränser enbart delvis förändrats vid en fastighetsreglering på 70-talet (se 
akt 04-BJA-498).  
 
Det är dessutom möjligt att gränserna transformerades direkt utan kontrollmätning i 
och med kommunens övergång till Sweref 99. Detta kan få till följd att fastigheternas 
yttre lägesnoggrannhet är sämre än vad som syns i digitala registerkartan (DRK). 
Lantmäteriet rekommenderar därför att dessa gränser kontrolleras om så inte redan 
gjorts.  
 
Skenda 2:37s gränser är delvis planområdets gräns mot Villavägen. Detta innebär att 
om gränserna inte utreds innan denna nya detaljplan vinner laga kraft kan detta leda 
till att Villavägen delvis har planlagts som kvartersmark för bostäder, eller tvärtom att 
Skenda 2:37 delvis är planlagd som allmän plats för gata. Lantmäteriet har inte 
närmare utrett gränsers noggrannhet, avtalsservitut, registrerade samfälligheter, eller 
övriga rättigheter inom området. Om kommunen inte redan har utrett detta 
rekommenderar Lantmäteriet att det görs.  
 
LOKALISERAT SERVITUT  
I plankartan anges det att ett avtalsservitut är olokaliserat.  Ett servitut är rättsligen 
lokaliserat om det enligt avtalet ska utövas inom ett specifikt område av den tjänande 
fastigheten. Finns det inget område bestämt för utövningen är servitutet olokaliserat. 
Det kan även vara så att ett servitut som har varit olokaliserat har blivit faktiskt 
lokaliserat. Kommunen bör se till att detta olokaliserade servitut bestäms, samt 
beskriva i planhandlingarna vad fr konsekvenser genomförandet av detaljplanen har på 
rättigheten och därmed inblandade fastigheter.  
 
HUR PÅVERKAS BEFINTLIG PLAN?  
Av planbeskrivningen bör det framgå vad som sker med gällande detaljplaner och 
eventuella fastighetsindelningsbestämmelser som berörs av planområdet. Det är viktigt 
för allmänheten att det går att förstå konsekvenserna av planläggningen. Detta kan till 
exempel beskrivas genom en text i stil med "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."  
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Glöm inte att kontrollera så att gällande plan och eventuella 
fastighetsindelningsbestämmelser fortfarande går att genomföra efter att den aktuella 
planen fått laga kraft.  
 
FASTIGHETSREGLERING  
Det framgår inte av planhandlingarna om den planerade fastighetsregleringen ska ske 
med tvång eller genom avtal. Detta bör förtydligas.  
 
 
GRUNDKARTA  
I grundkartan finns flera gröna, blå och röda streck som inte framgår i 
teckenförklaringen. Komplettera gärna teckenförklaringen med dessa.  
 
HÄNVISNING TILL LAGSTÖD  
Vid planbestämmelserna har ni hänvisat till det aktuella planstödet för respektive 
bestämmelse, dock saknas det vilken lag (troligen Plan- och bygglagen) som ni 
refererar till. 

 

Bemötande  

Planbeskrivningen kompletteras med text om att tidigare detaljplan upphör att gälla 
över planområdet när denna detaljplan vinner laga kraft.   

Planbeskrivningen förtydligas med text om att fastighetsregleringen sker via avtal och 
inte med tvång.  

 
 

Sammanfattning 
• Plankartan ändras något för att mer likna det tidigare tecknade avtalet mellan 

fastighetsägaren till Skenda 2:37 och kommunen.  
• Planbeskrivningens genomförandbeskrivning förtydligas på ett fåtal punkter.  

 
 


