
K

ä

x

l
e

v

ä

g

e

n

3

9

3

7

3

5

2

4

2
0

2

2

1
3

1
1

9

7

5

1

8

3

1

6

1

4

1

2

1
0

736101

754105

933

26,93

33,94

32,35

28,52

26,42

25,60

25,11

24,87

49,30

51,36

51,05

29,98

25,05

3

5

3
0

4
0

2

5

2

2

2

9

3

0

3

5

2

2

4

0

1:3

6:1

1:2

1:16

1:18

1:24

1:20

1:31

1:27

1:17

12:1

1:26

2:1>2

1:1>2

1:14>2

1:32>1

1:32>2

HOVGÅRDEN

Naten

Sankmark

Vass

S

t
j
ä

r
n

h

o

v

 
g

a

:
1

KÄXLE

B

B

l

1

+33

e

1

+34

+30

+35

30

30

30

30

u

1

W

1

W

1

k

1

+32

30

X
r
e

f
 
r
i
t
n

i
n

g
:
 
 
.
\
U

n
d

e
r
l
a

g
\
G

K
 
K

ä
x
l
e

 
1

_
2

4
 
m

 
f
l
_

2
D

.
d

w
g

R
a

s
t
e

r
b

i
l
d

e
r
:

Beslutsdatum Instans

Detaljplan för

Käxle 1:24 m.fl

Käxle 1:24, 1:32, 6:1 och 12:1
 Gnesta Kommun Södermanlands Län

Antagandehandling

Upprättad 2020-06-12 Reviderad

Christer Hedberg

Lantmätare

Tomas Enqvist

Planeringschef

Godkännande

Antagande

Laga kraft

Diarienummer 

PLAN.2018.3

Till planen hör:

Planprogram

Samrådsredogörelse program

Planbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning

Fastighetsförteckning

Samrådsredogörelse Illustration

Granskningsutlåtande

Gestaltningsprogram

Kvalitetsprogram

Skala: 

8050 100100 Meters20 30 40 9060 70

1:1000
/A3

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

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

Vattenområden,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Bryggor

W

1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

e

1

Utformning

+0.0

30

Varsamhet

k

1

Största byggnadsarea är 130 m²,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Minsta takvinkel i grader,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Fasader ska vara av locklistad panel och målas med röd slamfärg,

4 kap. 16 § 1 st 2 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Markreservat

u

1

l

1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

Markreservat för allmännyttig i form av luftledning,  4 kap. 6 §

Strandskydd

Strandskyddet är upphävt för kvartersmark och bryggområden,  4 kap. 17 §

Beteckningsbeskrivning enligt HMK-Ka. 

Grundkartan upprättad av Metria, Katrineholm genom revidering

och komplettering av fotogrammetriskt framställd primärkarta.

Koordinat- och projektionssystem SWEREF 99 16 30. Höjdsystem RH 2000 
Byggnadernas begränsningslinjer för fotogrammetriskt karterade utgöres av 
horisontalprojektionen från takens ytterkanter, för geodetiskt mätta av fasaderna. 
Fastighetsredovisningen hänför sig till 2018-05-15

k

1

k

1

k

1

2020-07-10

2020-06-17 SBN

2020-06-17 SBN

Genomförandetid
Genomförandetiden är fem (5) år från den dag då planen vinner laga kraft,  4 kap. 21 §

0461-P20/2

Plannummer 



PLANBESKRIVNING Sid 1(12) 
2020-06-15 

Laga kraft 2020-07-10 
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Detaljplan (inom byggnadsplan Stjärnhovs stationssamhälle P59-14) 
för Käxle 1:24, Käxle 1:32 m.fl. i Gnesta kommun 

Områden berörda av planändring Byggnadsplan Stjärnhovs stationssamhälle 04-GRY-408 
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HANDLINGAR 
Till planförslaget hör denna planbeskrivning inklusive genomförandebeskrivning, plankarta med 
bestämmelser med avgränsning av det område som detaljplanen avser att ändra och fastighetsför-
teckning.  

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Planförslaget syftar till att inom vissa områden som berörs av bestämmelser för allmän plats – 
park och plantering ersätta dessa med bestämmelser för kvartersmark – bostad samt inom vatten-
område tillåta befintliga båtbryggor. Anledningen är att bekräfta pågående markanvändning. Plan-
förslaget innebär då att fastigheten Käxle 1:32 som omfattar två delområden med befintliga bo-
stadsbyggnader kan genom lantmäteriåtgärd uppdelas i två separata bostadsfastigheter. Dessutom 
möjliggörs att den befintliga fastigheten Käxle 12:1 efter planändring kan bebyggas med bostads-
byggnad. 

Bebyggelsen inom fastigheterna Käxle 1:24, 1:32, 6:1 och 12:1 är alla tillkomna före tillkomsten 
av byggnadsplan Stjärnhovs stationssamhälle med beslutsdatum 1959-10-24, akt 04-GRY-408 el-
ler P 59-14. Alla fastigheter var bebyggda med bostadshus, utom Käxle 12:1, redan vid byggnads-
planens tillkomst. Enligt uppgifter ska Stjärnhovs första biograf från början av 1900-talet ha varit 
inredd i den befintliga uthusbyggnaden belägen på fastigheten Käxle 1:32:s delområde invid sjön 
Naten. Inom samma delområde av fastigheten ska även Stjärnhovs första kooperativa butik ha va-
rit inredd i den översta våningen som vetter ut mot Käxlevägen i det befintliga suterränghuset på 
fyra våningar invid sjön Naten. På fastigheten Käxle 1:24 har det tidigare funnits ett slakteri. 

Här låg Stjärnhovs första kooperativa butik under 1900-talet invid Käxlevägen. 
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Biljettluckan till den första biografen i Stjärnhov 
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Biografsalongen med vita duken på väggen 
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Vid jämförande studium av äldre material som förrättningskartor går det att utläsa att strandlinjen 
för fastigheterna Käxle 1:24 och 1:32 har blivit förskjuten en bit ut i vattnet genom utfyllnad i sjön 
Naten. Befintlig, nuvarande strandlinje har mätts in och redovisas i planförslaget som gräns för 
området för kvartersmark mot sjön Naten. För fastigheten Käxle 1:24 som har ingående vattenom-
råde innebär förändringen endast att arealen av landområde ökar i motsvarande grad som fastig-
heten har blivit utfylld i sjön Naten. För fastigheten Käxle 1:32 som saknar vattenområde innebär 
det att fastighetens gräns invid sjön Naten behöver regleras i motsvarande grad så att nuvarande 
uppmätta strandlinje ska därmed utgöra fastighetens östra gräns. 

Utdrag ur förrättningskartan är 1953 då den sammanlagda fastigheten Käxle 1:32 fick sin nuva-
rande utformning. 
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UTREDNINGAR 
 
Dagvattenhanteringen och påverkan på miljökvalitetsnormer 

Området innehåller isälvsavlagringar i form av en sand/grusås (Badelundaåsen) med stor ge-
nomsläpplighet vilket därmed ger bra infiltration av dagvatten. Området är starkt kuperat och den 
befintliga bostadsbebyggelsen inom respektive sina fastigheter är placerade invid vägen genom 
området som är mycket lågt trafikerad. Den befintliga vägen är försedd med sedan tidigare väg-
diken som tar hand om överskottet av dagvatten från angränsande markområden som sen leder 
överskottsvattnet ner mot den närliggande sjön Naten. I detaljplanen från år 1959 fanns inte 
några bestämmelser om hur dagvattenhanteringen skulle lösas i området från tak eller andra 
hårdgjorda ytor mer än att vägdiken fick ta hand om överskottsvattnet i området.  

De fyra fastigheter som är berörda av den nya detaljplanen ligger alla utom två invid stranden av 
sjön Naten. För en av de två berörda fastigheterna Käxle 6:1:s område föreslås att den punkt-
prickas och för den andra fastigheten Käxle 12:1, som kommer att erhålla en ny byggrätt, kom-
mer även här stora delar av ytan att punktprickas. Det innebär att de punktprickade områdena ej 
är avsedda att bebyggas med varken hus eller anläggning i framtiden. För den fastigheten som 
erhåller ny byggrätt Käxle 12:1 skulle det vara tänkbart med ett fördröjningsmagasin (stenkista) 
för lokalt omhändertagande av dagvatten från tak och andra hårdgjorda ytor. Men ett ytterligare 
mottagande av överskottsvatten från övriga delar av den starkt kuperade fastigheten skulle inte 
vara lämpligt då jorderosion och andra små partiklar då i så fall skulle ledas ner i stenkistan och 
kunna sätta igen den. Ett annat skäl är den kuperade fastigheten och var stenkistans placering 
med tanke på breddavlopp ut i vägdiket skulle behöva vara placerad. För att kunna få en avrin-
ning av överskottsvatten från stenkistan måste den då komma placeras en bit upp i slänten 

För de andra två fastigheterna invid sjön Natens strand, Käxle 1:24 och Käxle 1:32, skulle man 
kunna tänka sig ett lokalt omhändertagande av dagvatten i form en stenkista. Men en sådan dag-
vattenhantering skulle med största sannolikhet endast kunna betjäna mottagande av dagvatten 
från tak då de små markytorna mot sjön Naten och övriga terrängförhållanden gör det nästan 
omöjligt att ta hand om sådant vatten lokalt. 

Sammanfattningsvis bedömer kommunen att på grund av befintliga förhållandena i området med 
befintlig bebyggelse placerad på den starkt kuperade Badelundåsen, övriga förhållanden i områ-
det och den direkta närheten till sjön Naten att det är endast en fastighet som erhåller en ny 
byggrätt där frågan om lokalt omhändertagande av dagvatten skulle kunna komma i fråga och 
också kunna vara teknisk genomförbar. Men en stor tveksamhet finns dock om den faktiska nyt-
tan av en sådana anläggningar såsom stenkistor för att minska påverkan av slutrecipienten sjön 
Naten. Skälet är att det är i stort sett är endast dagvatten från tak som kan ledas ner i en sten-
kista. Övrigt dagvatten dräneras in i åsen eller rinner ner i befintliga vägdiken för att till sist nå 
sjön Naten. Dessutom finns idag i närområdet bebyggda fastigheter som inte berörs av den nya 
detaljplanen vars överskottsvatten av dagvatten till sist hamnar i Naten. 

 

Strandskydd 

För områdena som är berörda av det nya planförslaget finns idag bestämmelser för allmän plats i 
enlighet med en äldre byggnadsplan Stjärnhovs Stationssamhälle från 1959. Området ingick tidi-
gare i den från år 1929 den 6 juni fastställda avstyckningsplanen över delar av Käxle  Nr 1 och 2. 
Området omfattas av bestämmelser för det generella strandskyddet från 1975. 

Fastigheten Käxle 1:24 erhöll i samband med avstyckningsförrättningen år 1944 ett eget vatten-
område i sjön Naten. Delar av fastigheten har dock tillkommit vid en lantmäteriförrättning år 1929. 
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Fastigheten Käxle 1:32 består av avsöndringar från 1925 som senare kom att avstyckas och 
sammanläggas till nuvarande fastighet år 1953. Käxle 6:1 är en avstyckning från 1944 och Käxle 
12:1 är en avsöndring från 1901. 

Fastigheterna Käxle 1:24 och käxle 1:32 är bebyggda med bostäder med tillhörande tomtmark o. 
trädgård medan Käxle 12:1 är obebyggd med bostadshus. Fastigheten Käxle 6:1 är likaså be-
byggd bostadsfastighet med tomtanläggningar som inte erhåller någon ytterligare byggrätt.  

På Käxle 1:24 finns två friliggande småhus med nybyggnadsår av 1945. På Käxle 1:32 finns två 
friliggande småhus med nybyggnadsår av 1909 och respektive 1912. Fastigheten Käxle 12:1 
samtaxerad med den bebyggda bostadsfastigheten Käxle 1:16 med nybyggnadsår av 1929. På 
Käxle 12:1 finns idag två uthusbyggnader med okänt anläggningsår för byggnaderna. Käxle 12:1 
är därmed faktiskt ianspråktaget som tomtmark o trädgård tillsammans med Käxle 1:16. 

Kommunen har för avsikt att upphäva strandskyddet inom den nya detaljplanen i enlighet med 4 
kap. 17 § PBL med hänvisning till 7 kap Miljöbalken (MB). Det finns särskilda skäl för ett upphä-
vande och intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses med planen väger tyngre 
än strandskyddsintresset. Särskilda skäl som åberopas är 7 kap. 18 c § p1 MB att området redan 
har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Samt 7 
kap. 18 § p 2 MB att för det norra delområdet är genom en väg väl avskilt från strandområdet 
närmast strandlinjen. 

Den allemansrättsliga tillgången till strandområdet är redan starkt påverkad av befintliga bo-
stadsbyggnader och andra tomtanläggning som uthus i området. Livsvillkoren för djur- och växtli-
vet påverkas inte i någon större omfattning av planförslaget. Därmed får man anse att den nya 
detaljplanen väger tyngre än strandskyddsintresset. Fri passage till strandområdet finns i ome-
delbar närhet inom angränsande områden som omfattas av byggnadsplanen från 1959 och som 
inte är berörd av den nya detaljplanen. 
 
Vad avser de befintliga bryggorna i området så är det en riktig synpunkt som länsstyrelsen fram-
för att dessa finns på flygfoton från senare år samt att det har aldrig meddelats någon strand-
skyddsdispens för bryggorna.  

I avstyckningshandlingarna för fastigheten Käxle 1:24 från den 9 juni 1944 har det beslutats om 
ett officialservitut med rätt för styckningsfastigheten att begagna båtplatsen med väg inom om-
råde b på förrättningskartan. Detta officialservitut finns inte omnämnt i detaljplanen från 1959 
men servitutet kom då att hamna inom område med bestämmelser om allmän plats. Det synes 
som att detta servitut aldrig har ianspråktagits eller inte längre nyttjas.  

På Käxle 1:24 finns två bostadsbyggnader varav båda två har ett nybyggnadsår av 1945. Men vid 
besiktning på plats syns tydligt att den äldre byggnaden är av mer äldre datum troligtvis utav näs-
tan samma datum som byggnaderna på Käxle 1:32. På fastigheten Käxle 1:32 finns även två bo-
stadsbyggnader med nybyggnadsår av 1909 respektive 1912.  

Vid besiktning av den ekonomiska kartan över området från1958 går det svagt att skönja bryggor 
i ungefär samma läge som de är belägna idag. Det innebär att det inte har funnits något behov 
för fastighetsägarna att söka någon dispens för att ha sina bryggor i sjön Naten. Dessa bryggor 
är tillkomna före de generella strandskydds-bestämmelsernas införande år 1975. Fastighetsägar-
na har bekräftat att på direkt fråga om bryggorna att det har funnits äldre tidigare bryggor men att 
dessa har bytts ut på grund av tidens tand som åldrande medför för träkonstruktioner.  

Det medför att kommunen inte finner någon annan anledning än att bekräfta befintliga förhållan-
den genom att de fyra befintliga bryggorna kommer legaliseras genom ett mindre område om-
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kring bryggan med bestämmelsen Vb där inom brygga får anläggas och bibehållas. Detta torde 
även inte medföra någon påverkan av betydelse för det befintliga växt- och djurliv i området eller 
möjligheterna för allmänheten och dess tillgänglighet till området i sjön Naten. 

Buller 

Vägen genom området utgörs av ca 4 meter bred asfalterad väg med låg standard som en gång i 
tiden var den gamla landsvägen mellan Stjärnhov och Sparreholm. Vägen har helt och hållit förlo-
rat sin betydelse som kommunikationsled då den stora trafiken återfinns idag på länsväg 57. 
Käxlevägen utgör idag en mindre lokal väg med den hudsakliga uppgiften att leda trafiken in och 
ut ur området för de boende i området. Från planområdets närmsta del mot järnvägen är det av-
stånd på ca 225 meter. Vid flera besiktningar på plats utomhus märks tydligt att vägen har en 
mycket låg trafikintensitet och ljudet från järnvägen märks knappast.  

Kommunens bedömning är följande. Käxlevägen utgör en mindre lokal väg med den hudsakliga 
uppgiften att leda trafiken in och ut ur området. Vägen är mindre lämpad som genomfartsväg ge-
nom området då den ger en betydligt längre körsträcka jämfört med köra den större vägen Daga-
vägen eller länsväg 57 och samtidigt som vägen på sina håll är smal vilket försvårar att möta an-
nan trafik. Med hänsyn tagit till den rådande trafiken som förekommer i området med låg trafikin-
tensitet och ljudnivån från järnvägstrafiken, anser kommunen att ingen specifik redovisning av 
bullervärden kring hus behöver genomföras i området. 

Elsäkerhet 

Kommunen har självklart samma uppfattning som länsstyrelsen att vid planläggning ska bebyg-
gelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat människors 
hälsa och säkerhet. Nu har plankartan och byggrätt justerats så att rekommenderat skyddsav-
stånd om 10 meter följs enligt Vattenfall. Bestämmelsekartan redovisar i princip bara två dimens-
ioner som längd och bredd men man kan få en viss uppfattning om topografiska förhållanden 
som nivåskillnader genom de där angivna nivåkurvorna. I området är det stora nivåskillnader och 
den befintliga kraftledningen är placerad på stolpar uppe på åsen en bra bit över marknivån som 
sträcker sig högt över vattnet till den andra sidan viken. Det medför att den närmast belägna trå-
den mot en eventuell husbyggnad har ett betydligt större avstånd i verkligheten än de 10 meter 
som plankartan anger. Dessutom uppstår det elektromagnetiskt kraftfält runt elektriska ledningar 
med växelström, men det breder ut sig cirkulärt och avtar betydligt med avståndet från ledningen. 
Därför menar kommunen att med dessa omständigheter kan det vara möjligt att bebygga fastig-
heten efter att justeringar har gjorts med skäl enligt ovan. 

 

FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MB 
Kommunen bedömer att bestämmelserna i 3 och 4 kapitlen i (MB) tillgodoses och miljökonse-
kvensnormer enligt 5 kap. MB i aktas. 

PLANDATA 

Planens avgränsning 
 
Planområdet omfattar ett markområde uppdelat i två delområden varav det södra området angrän-
sar vattenområde i sjön Naten. 
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Areal 

Planområdet omfattar ca 6700 kvm. 

Markägoförhållanden 

Inom planområdet berörs fastigheterna Käxle 6:1, Käxle 12:1, Käxle 1:24, Käxle 1:32 och Käxle 6 
(outrett vattenområde i sjön Naten). Utom planområdet berörs Käxle 1:40 genom servitutsrätt för 
båtplats och väg invid sjön Naten. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktliga planer 

Enligt översiktsplan – Gnesta kommun 2050 omnämns Käxle-området inte specifikt i planen som 
utbyggnadsområde. Området är redan etablerat sedan tidigare med bostäder i Stjärnhov. 

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 

Inom planområdet gäller följande planer; Byggnadsplan Stjärnhovs stationssamhälle, akt 04-GRY-
408 (P59-14), med beslutsdatum 1959-10-24 och Ändring av DP. Stjärnhov, Vägföreningens an-
svarsområde, akt 0461-P03/5,   

Program för planområdet 

Något program har inte ansetts behövligt. 

Miljökonsekvensbeskrivning 

Kommunen har bedömt att förslaget inte innebär någon betydande påverkan på miljön. Således 
upprättas ingen miljökonsekvensbeskrivning för denna plan. 

 förutsättningar, förändringar och konsekvenser 
Natur 
Mark och vegetation 

Planområdet består av två områden med kraftigt kuperad terräng där det norra området är mesta-
dels bevuxet med skog och med inslag av trädgårdsanläggningar medan det södra området är ian-
språktaget av bostadshus, uthus och andra tomtanläggningar. Planområdet är mycket naturskönt 
beläget invid sjön Natens norra strand. 
Markbeskaffenhet 

Planområdet består huvudsakligen av isälvsavlagringar i form av en grusås varför risken för skred 
inte föreligger. Materialet i slänten kan vara erosionskänsligt men området har varit utnyttjat under 
lång tid varför denna risk måste betraktas som mycket låg då slänten bildat en normal stabil lut-
ning för det naturligt avsatta materialet. Invid strandlinjen kan återfinnas postglacial lera. Det har 
skett en viss utfyllnad av jordmassor framför befintliga byggnader invid sjön Natens strand på fas-
tigheterna Käxle 1:24 och Käxle 1:32. Men nivåangivelser och byggnadernas placering tolkas så 
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att byggnaderna är uppförda på naturligt avsatt material varför eventuell normal stranderosion inte 
ger upphov till skredrisk för byggnader och anläggningar. 
Fornlämningar 

Det finns inga kända fornlämningar i området. 

Bebyggelseområden 
Bostäder  

Förslaget avser att ge en återuppbyggnadsrätt för befintliga byggnader på berörda fastigheter, be-
lägna invid sjön Natens strand samt medge att fastighetens Käxle 12:1 kan bebyggas synonymt 
med bestämmelserna i den äldre byggnadsplanen Stjärnhovs stationssamhälle (P59-14), akt 04-
GRY-408. Samtliga befintliga bostadsbyggnader inom planområdet är uppförda mellan år 1909 
till 1945. 

Kommersiell service 

Stjärnhovs Lanthandel AB finns beläget i centrum på ca 700 meters avstånd. 

Tillgänglighet 

Angöring sker från Käxlevägen varvid uppställningsplats för fordon ordnas inom egen fastighet. 

Gator och trafik 

Inom alla detaljplanelagda områden inom Stjärnhovs samhälle är det sedan år 2005 kommunal 
huvudmannaskap för allmän plats som vägar och grönområden. Det innebär kommunen ansvarar 
och sköter all allmän plats såsom vägar, park och naturmark. Käxlevägen utgörs av en asfalterad 
väg med en bredd av ca 4 meter samt vid behov vägdiken. Trafikintensiteten är låg på vägen. Or-
saken är bland annat att Käxlevägen är mindre lämpad som genomfartsled med skäl som vägbred-
den, kurvighet och den ökade väglängden jämfört med att nyttja den större och med högre hastig-
het Dagavägen. 

Vatten och avlopp 

Området är försett med kommunalt vatten och avlopp. Området är uppbyggt under äldre tider då 
överskott av dagvatten leddes bort genom befintliga vägdiken vilka till sist mynnar ut i sjön Naten. 
Dessutom har området mycket god genomsläpplighet för dagvatten då det är placerat på isälvsav-
lagringar (rullstensås). 

Avfall 

Återvinningsstation finns beläget invid Stjärnhovs centrum. 

Konsekvenser av planens genomförande 

I samband med att byggnation av bostad sker på fastigheten Käxle 12:1 kommer byggavgift tas 
enligt gällande taxa ut. 
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ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Tidplan 
Detaljplanen avses handläggas som standard planförfarande.  
 
Preliminär tidplan: 
  Samråd  Aug/sept 2019 
Beslut om granskning Samhällsbyggnads-
nämnden 

Mars 2020 

Granskning  Mars 2020 
Godkännande Samhällsbyggnadsnämnden Apr/maj 2020 
Antagande Kommunfullmäktige  Jun 2020 
Laga kraft  Jul/Aug 2020 

 

Genomförandetid  
Genomförandetiden är fem (5) år från den dag planen vinner laga kraft.  

Markägande 
 
Fastigheterna inom planområdet har enskilt ägande. 
 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 
 
Planen har kommunalt huvudmannaskap för förvaltning och skötsel allmän plats inom planområ-
det. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Fastighetsbildning 
 
Nödvändiga fastighetsbildningsåtgärder som erfordras för genomförande av detaljplanen får upp-
tas efter ansökan av berörda fastighetsägare. 
 

Gemensamhetsanläggning 
 
Gemensamhetsanläggning inom kvartersmark för gemensam utfart från fastigheter får ordnas vid 
behov om fastigheten delas avser fastigheterna Käxle 1:24 och Käxle 1:32. 
 
Upphävande av servitut för båtplats och väg, akt 04-GRY-310.1 
 
Upphävandet av det onyttiga servitutet får ske i samband med annan fastighetsbildning. 
 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Planekonomi 
 
Kostnaderna för att upprätta detaljplanen bekostas av kommunen. 
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Tomas Enqvist Christer Hedberg 
Planeringschef Handläggare  
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