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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 en utfart från Stenstagatans östra del till Östra 
storgatan. I gällande detaljplan finns en bestämmelse om utfartsförbud. Planen syftar 
därför till att ta bort utfartsförbudet.  

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

Markägoförhållanden 
Det aktuella planområdet omfattar del av fastigheten Gnesta 4:1 och är drygt 200 
kvadratmeter stort. 

Planområdet ägs av Gnesta kommun. 

Planuppdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden uppdrog 2021-05-26 §34 till förvaltningen att påbörja 
planarbetet. 

Handläggning och process 
Detaljplanen hanteras enligt plan- och bygglagen (2010:900) och bestämmelserna från 
och med 1 okt 2020 och handläggs med standardförfarande. 

Det aktuella planskedet är samråd då remissinstanser, fastighetsägare och andra 
berörda får ta del av förslaget och komma med synpunkter. Efter samrådet upprättas 
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. 
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Preliminär tidplan Månad år 

Samråd jun 2021 

Granskning okt 2021 

Antagande i Samhällsbyggnadsnämnden nov 2021 

Laga kraft dec 2021 

Tidigare ställningstaganden 

Översiktliga planer 
Planeringen sker i linje med gällande översiktsplan. 

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 
För området gäller följande planer: 

• P92-4, detaljplan över området kring Stenstagatan. Planområdet har i gällande
detaljplan markanvändningen allmän plats, lokalgata.

• P79-14, Stadsplan för Gnesta kv Laken, Löjan med flera. En liten del av
planområdet har i den gällande detaljplanen markanvändningen allmän plats,
park eller plantering.

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 har tagits fram där det 
bedömdes att planförslaget inte kunde antas medföra någon betydande miljöpåverkan. 
Underlaget skickas för samråd med länsstyrelsen ihop med övriga samrådshandlingar.  

Uppdrag Granskning Antagande Laga kraft
Genom-
förandeSamråd
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Förutsättningar och Planförslag 

Området består idag av en vändzon med tre parkeringsplatser, en rad av buskar och en 
cykelbana.  

Bilden visar planområdet och delar av östra storgatan. 

Bilden visar en första skiss på hur utfart kan komma att se ut. 
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Den röda markeringen visar tänkt planområde på den gällande detaljplanen från 1992. 
De tunna ringarna mitt på linjen symboliserar utfartsförbud. Planförslaget syftar till att 
ta bort utfartsförbudet.  

Fornlämningar 
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. 

Natur 

Inom planområdet finns en rad av buskar. Några av buskarna kommer att tas bort i 
samband med att utfarten byggs.  

Förorenad mark 
Inga kända eller misstänkta föroreningar finns i området. 

Gator och trafik 
Stenstagatan är en mycket smal gata där både snöröjning och räddningstjänst har 
problem med framkomligheten. Gatans vändzon är också undermålig och större fordon 
har svårt att vända. Förslaget är därför att enkelrikta Stenstagatan med en utfart ut på 
Östra Storgatan. Detta skulle lösa många problem med framkomligheten.  
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Gång- och cykeltrafik 
utfarten kommer att korsa en gång- och cykelväg. Trafiksäkerheten på gång- och 
cykelvägen bedöms inte försämras. Siktkraven enligt VGU för utfart inom tättbebyggt 
område och gällande referenshastighet kommer att uppnås med marginal. 

Dagvatten och skyfall 
Dagvatten omhändertas på samma sätt som idag. Endast några kvadratmeter 
hårdgjord yta tillkommer.  

Detaljplanens genomförande 

Organisatoriska frågor 

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

Markägande 
Marken inom detaljplanen ägs av Gnesta kommun. 

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

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning 
Inga fastighetsrättsliga åtgärder behöver vidtas för att genomföra detaljplanen. Inga 
fastighetsgränser avses att ändras.  

Servitut eller ledningsrätt 
Inga servitut eller ledningsrätter påverkas av planförslaget. 

Ekonomiska frågor 
Detaljplanen bekostas av Gnesta kommun. 
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Konsekvenser 
En konsekvens av planförslaget är att framkomligheten på Stenstagatan blir avsevärt 
bättre då gatan blir enkelriktad. En annan konsekvens är att det blir ytterligare en utfart 
på Östra storgatan.  

Ett antal buskar kommer behöva tas bort då utfarten byggs. 

Kommunen kommer att bekosta byggandet av utfarten.  

Medverkande tjänstemän 
Från Gnesta kommun har följande tjänstemän medverkat: 

Tomas Enqvist, planeringschef 

Samy Abu Eid, planarkitekt 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Tomas Enqvist Samy Abu Eid 

Planeringschef Planarkitekt 

Samy.Abu.Eid
Överstruket
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Beslutsdatum Instans

Detaljplan för del av Gnesta 4:1

Gnesta Kommun Södermanlands  Län

Lagakrafthandling

Upprättad 2021-10-22 Reviderad

Samy Abu Eid
Planarkitekt

Godkännande

Antagande

Laga kraft

Till planen hör:
Planprogram
Samrådsredogörelse program

Planbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse Illustration

Granskningsutlåtande
Gestaltningsprogram
Kvalitetsprogram

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GataGATA

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år,  4 kap. 21 §

0 10 202 4 6 8 12 14 16 18 meter

Skala                      utskrivet på A3 papper1:500

Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 16 30
Koordinatsystem i höjd: RH2000

Beteckningsbeskrivning enligt HMK-Ka.
Grundkartan upprättad genom revidering och komplettering
av fotogrammetriskt framställd primärkarta, 2021-05-04
Fastighetsredovisningen hänför sig till 2021-05-03

Kartbeteckningar, primärkarta

Fastighetsgräns

LÖVÅSEN 3:1 Fastighetsbeteckning

Körbana, GC-bana, ej kantsten/ kantsten

Staket eller plank/ Stödmur

Höjdkurva54,5

Komplementbyggnad, husliv/ takliv

Bostad, husliv/ takliv

Lövträd

Belysningstolpe

SBN

SBN

2022-01-20

2021-11-24

2021-11-24

0461-P2022/2
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