
GNESTA

45:3
Åsgatan

Älgstigen

39,19

38,37

40,46

41,82

42,27

39,42

42,02

42,24

42,42

41,97

41,35

40,13

39,04

39,87

39,87

39,88

40,07

38,70

38,47

37,72

37,82

38,54

37,53

37,64

37,70

37,59

37,83
37,90

38,13

38,27

38,33

38,15

40,92

40,93

41,73

42,20

41,70

41,47

43,29

43,07

42,34

41,97

43,43

38,23

47:3

45:4

48:10

48:11

48:12B

7.6

f1

e1

Xr
ef

 ri
tn

in
g:

  C
:\U

se
rs

\s
am

y.
ab

u.
ei

d\
D

es
kt

op
\G

K 
G

ne
st

a 
48

_1
1.

dw
g

R
as

te
rb

ild
er

:

Beslutsdatum Instans

Detaljplan för Gnesta 48:11

Gnesta Kommun Södermanlands Län

Antagandehandling 

Upprättad 2020-09-11 Reviderad

Godkännande

Antagande

Laga kraft

Till planen hör:
Planprogram
Samrådsredogörelse program

Planbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse Illustration
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Gestaltningsprogram
Kvalitetsprogram
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Sid 1(7) PLANBESKRIVNING 2020-09-11 

Lag kraft 2020-10-19
Antagandehandling 

Dnr PLAN.2019.2 

Detaljplan för fastigheten Gnesta 48:11 

Planområdet är markerat i rött samt befintlig placering av byggnad. 
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HANDLINGAR 
Till planförslaget hör denna planbeskrivning, plankarta med bestämmelser samt 
fastighetsförteckning.  

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Syftet med planen är att minska ner den nuvarande omfattningen av prickad mark inom Gnesta 
48:11 och därmed göra befintlig bostadsbyggnad på fastigheten planenlig. Det i sin tur möjliggör 
för utbyggnad av befintlig bostadsbyggnad som är likvärdig med intilliggande fastigheter inom 
kvarteret.  
 
Bostadsbebyggelsen inom fastigheten Gnesta 48:11 är tillkommen före upprättandet av gällande 
Stadsplan för kvarteren Älgen, Hjorten och Mården inom Gnesta köping, fastställd den 9 februari 
år 1957 (P57-2), men efter att Stadsplan för Gnesta municipalsamhälle från 7 februari år 1924 
fastställdes. Det innebär att bostadsbebyggelsen varit planstridig från det att bostaden byggdes. 

 

    
Planområde visas i gult och befintlig prickmark i grönt. Planområde visas i gult och föreslagen prickmark i blått. 
 

FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MB 
Kommunen bedömer att bestämmelserna i 3 och 4 kapitlen i Miljöbalken (MB) tillgodoses. Inom 
området för planändringen finns inga utpekade riksintressen. Dagvatten från planområdet avrinner 
mot vattenförekomsten Frösjön. Frösjöns ekologiska status klassificeras idag som dålig och den 
uppnår ej god kemisk status. Frösjöns miljökvalitetsnormer är god ekologisk status år 2027 och 
god kemisk ytvattenstatus med undantag för mindre stränga krav för bromerad difenyleter, 
kvicksilver och kvicksilverföreningar. Då planen endast berör prickmarkens omfattning bedöms 
inte planen begränsa möjligheterna att uppnå fastställda miljökvalitetsnormer. Planområdet är 
redan innan planändringen ansluten till det kommunala dagvattennätet. Miljökvalitetsnormer 
enligt 5 kap. MB bedöms därför beaktas.  
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PLANDATA 
Planens avgränsning 
Planområdet är en del av ett befintligt bostadsområde och ligger 500 meter söder om Gnesta 
centrum. Planområdet återfinns i korsningen Åsgatan/Älgstigen och omfattar endast markområdet 
inom bostadsfastigheten Gnesta 48:11.  
 

Areal 
Planområdet omfattar 1593 kvm. 

 

Markägoförhållanden  
Inom planområdet berörs endast den enskilt ägda fastigheten Gnesta 48:11. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Översiktliga planer 
Enligt Översiktsplan – Gnesta kommun 2050, nämns inget gällande det aktuella planområdet. Det 
nämns generellt att detaljplaner skall vara flexibla. Detaljplanen bedöms således vara i linje med 
gällande översiktsplan. 
 

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 
Inom planområdet gäller följande plan: 
• Stadsplan för Kvarteren Älgen, Hjorten och Mården m.m. inom Gnesta köping, fastställd den 

9 februari år 1957 (P57-2). Stadsplanen innehåller oförändrade bestämmelser från Stadsplan 
för Gnesta municipalsamhälle, fastställd den 7 februari år 1924. Stadsplanen från 1957 
kommer att ersättas av denna detaljplan för det gällande planområdet. 

 

 
Stadsplan för Kvarteren Älgen, Hjorten och Mården m.fl. inom Gnesta köping, fastställd den 9 februari år 1957 (P57-2). 
Fastigheten som omfattas av planändringen är markerad med röd linje.  
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Miljökonsekvensbeskrivning 
Kommunens bedömning är att planens genomförande inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning enligt Miljöbalken bedöms därför inte nödvändig 
för denna plan. 
 

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 
Natur 
Mark, vegetation samt markens beskaffenhet 
Planområdet utgörs av en bostadsfastighet. Fastigheten ligger högt belägen på berg, bitvis med 
berg i dagen. Tall och björk är de dominerande trädslagen, i övrigt en typisk trädgårdstomt med 
gräsmatta, rabatter och buskplanteringar. 
 

  
Vy mot norr, längs Åsgatan.                         Vy över den kuperade tomten från Älgstigen. 

Geotekniska förhållanden 
Enligt SGU:s jordartskarta utgörs fastigheten av sandig morän och urberg. Marken bedöms därför 
lämplig att bebygga.  
 
Förorenad mark 
Planområdet är en bostadsfastighet och har endast varit bebyggd med bostadshus.  
 
Radon 
Gnesta tätort är inte ett högriskområde för radon. Radonundersökning har inte genomförts på 
fastigheten. Gällande gränsvärden enligt Boverkets byggregler ska följas vid nybyggnation.  
 
Risk för skred/höga vattenstånd 
Fastigheten ligger högt, på berg. Skred- och översvämningsrisk år låg. 
 
Fornlämningar  
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet.  
 

Friytor och rekreation 
Inom 200 meter från planområdet finns Åsbackaskolans lekpark samt naturområden för lek och 
rekreation. Cirka 500 meter från planområdet finns simhall med gym. Det är 800 meter till 
friidrottsplats med fotbollsplan. 
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Bebyggelseområden 
Bostäder  

Planområdet utgörs av en bostadsfastighet 
bebyggd med ett friliggande enbostadshus. 
Byggnaden är uppförd på 1940-talet och 
omfattar ett bostadsplan och ett källarplan 
med integrerat garage. Byggnaden är till- 
och utbyggd i flera olika skeden, därav är få 
originalvärden bevarade. Byggnaden är av 
typen egnahemshus. 
 
Planen innebär att prickmarkens omfattning 
minskar med 25 %. Prickmark innebär att 
byggnad ej får uppföras. Prickmarkens 
omfattning föreslås till 6 meter mot 
Åsgatan, vilket är en minskning med ca 13 
meter mot nuvarande stadsplan. Mot 
Älgstigen föreslås prickmarkens omfattning 
till 6 meter från gata, vilket är en minskning 
med 4 meter mot nuvarande stadsplan. 
Minskningen av prickmark innebär att 
befintlig bostadsbyggnad inte längre är 
planstridig och att byggnaden kan byggas ut 
ytterligare. 
 
 

Planen bedöms inte innebära en omgivningspåverkan på kringliggande bebyggelse i form av 
skuggning eller skymd sikt. En minskad prickmark skapar förutsättningar att fastigheten får ett 
bättre förhållningssätt till kringliggande bebyggelse i form av placering då byggnaden idag är mer 
indragen från gatan. 

 

 
Befintligt bostadshus sett från Älgstigen.  
 

Befintligt bostadshus på fastigheten.  



Gnesta kommun Sid 6(7) 
 
 
 

 
Offentlig och kommersiell service 
Gnesta centrum ligger 500 meter från planområdet. Med handel, kommunhus och tågstation. 
Ca 200 meter till Åsbackaskolan och ca 500 meter till Frejaskolan. 
 
Tillgänglighet 
Tillgänglighet fram till och i byggnaden säkerställs vid bygglov. Fastigheten är naturligt kuperad. 

 

Skyddsrum 
Det är ca 600 meter till närmsta skyddsrum. 
 

Gator och trafik 
Fastigheten är belägen i korsningen Åsgatan/Älgstigen. Gatorna är av villagata-karaktär med 
parkering på den egna fastigheten. Viss trafik förekommer längs Åsgatan då det ligger 
verksamheter i slutet av gatan, bland annat Åsbackaskolan. Planområdet bedöms ej vara 
bullerstört kopplat till de riktlinjer som finns. 
 

Teknisk försörjning 
Planen medför inga förändringar eller behov av ytterligare anslutningar då det omfattar en 
befintlig bostadsfastighet som redan är ansluten till kommunala anläggningar.  
 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Tidplan 
Detaljplanen avses handläggas med standardförfarande.   
 
Den preliminära tidplanen är:  

Samrådsbeslut Samhällsbyggnadsnämnden april 2020 
Samråd  
Granskning 

maj 2020 
sep 2020 

Antagande Samhällsbyggnadsnämnden okt 2020 
  
Laga kraft  nov 2020 

 

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

Markägande 
Fastigheten som planområdet utgör är i privat ägo.  
 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 
Planen omfattar endast kvartersmark. Fastighetsägaren ansvarar för tillkomsten av all bebyggelse 
på kvartersmark.  
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
Fastighetsbildning 
Ett genomförande av planen innebär inga förändringar avseende fastigheten. 

Fastighetsplan 
Fastigheten omfattas av gällande tomtplan, 04-GNE-281. Tomtplanen kommer att upphävas för 
gällande planområde, det vill säga fastigheten Gnesta 48:11. 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Planekonomi 
Kostnaderna för upprättande av detaljplanen bekostas av fastighetsägaren. 

TEKNISKA FRÅGOR 
Planen bedöms inte medföra några förändringar avseende tekniska frågor. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Planändringen har upprättats av Christer Hedberg och Samy Abu Eid, handläggare på Gnesta 
kommun tillsammans med Fredrik Moselius och Linnéa Forss, planarkitekter från Sweco.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Patrik Nissen          Samy Abu Eid
Samhällsbyggnadschef       Planarekitekt
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