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KS/2022:155 
 

 

§ 98  

Antagande av ändring av del av detaljplan Flerbostadshus vid 
Södergatan Syd, dpl 242,  del av Märsta 1:239 m.fl. i Märsta, 
Sigtuna kommun, Stockholms län. 
 
 

Beslut 

1. Upprättat förslag till ändring av detaljplan antas enligt 5 kap. 27 § plan- och 
bygglagen (2010:900). 

 

Reservationer 

Marie Axelsson (S), Berit Starkenberg (S) och Gun Eriksson (S) lämnar följande 
reservation: 
”Socialdemokraterna yrkade på avslag till beslut om att ändra del av detaljplanen. 
Socialdemokraterna arbetar för trygga bostadsmiljöer. Det handlar bland annat om byggnaders 
utformning och placering, tillgång och närhet till parkeringsplatser samt friytor. Varje ärende är 
dock unikt utifrån förutsättningarna som finns på platsen. Vår uppfattning är att kommunen inte 
kategoriskt ska säga nej till alla typer av loftgångshus. Det måste avgöras från fall till fall.  
Småskaliga loftgångshus med en i övrigt bra utformning kan både upplevas som och vara en trygg 
boendemiljö. Detaljplanens planbestämmelser ger medborgare, bygglovshandläggare och byggherrar 
förutsättningarna för byggrätt. När nya detaljplaner upprättas finns möjlighet att reglera 
planbestämmelserna gällande utformningen. Vår uppfattning är att det ska föreligga mycket 
speciella skäl för att ändra gällande detaljplan under ett pågående bygglovsärende. Vi ser inte att 
sådana skäl finns i detta fall och reserverar oss därför mot beslutet.” 
 
Då voteringen genomfördes hade vår ledamot Gun Eriksson problem med den digitala 
uppkopplingen varpå hennes nej-röst inte blev giltig. Hon önskar få detta till protokollet. 
 
Niklas Andersson (V) lämnar följande reservation: 
”Att ha trygga bostadsmiljöer är oerhört viktigt. Det handlar bland annat om byggnaders 
utformning och placering, tillgång och närhet till parkeringsplatser samt friytor. Varje ärende är 
dock unikt utifrån förutsättningarna som finns på platsen. Min uppfattning är att kommunen inte 
kategoriskt ska säga nej till alla typer av loftgångshus. Det måste avgöras från fall till fall.” 
 
Karolina Windefalk (MP) lämnar följande reservation: 
”Att ha trygga bostadsmiljöer är oerhört viktigt. Det handlar bland annat om byggnaders 
utformning och placering, tillgång och närhet till parkeringsplatser samt friytor. Varje ärende är 
dock unikt utifrån förutsättningarna som finns på platsen.  Miljöpartiets uppfattning är att 
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kommunen inte kategoriskt ska säga nej till alla typer av loftgångshus. Det måste avgöras från fall 
till fall.” 
 

Yrkanden 

Olov Holst (M), Mats Weibull (M), Lars Björling (SfS) och Gert Höglund (SD) yrkar 
bifall till framlagt förslag. 
 
Marie Axelsson (S) och Niklas Andersson (V) yrkar avslag till framlagt förslag. 
 

Sammanfattning 

Syftet med ändring av detaljplanen är att hindra utformning av loftgångar vid 
nybyggnation. Ändringen är förenlig med gällande detaljplans syfte, övriga 
bestämmelser och innebär inte några betydande olägenheter för omgivningen.  
 

Beslutsgång 

Ordförande Olov Holst (M) finner att det föreligger två förslag till beslut, bifall till 
framlagt förslag respektive avslag till detsamma. Ordförande ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med framlagt förslag. 
 
Omröstning begärs och genomförs. Följande beslutsgång godkänns. 
 
Ja-röst för bifall till framlagt förslag. 
Nej-röst för bifall till Marie Axelssons (S) och Niklas Anderssons (V) avslagsyrkande. 
 
Ja-röster lämnas av: 
Olov Holst (M), Mats Weibull (M), Gill Brodin (C), Pernilla Bergqvist (L), Karsten 
Bjärbo (KD), Lars Björling (SfS), Mattias Askerson (M), Anna Malm Kelfve (M), 
Gert Höglund (SD) och Bengt Hellström (KD). 
 
Nej-röster lämnas av: 
Marie Axelsson (S), Berit Starkenberg (S), och Niklas Andersson (V). 
 
Avstår: 
Karolina Windefalk (MP). 
 
Ordförande finner att kommunstyrelsen med 10 ja-röster mot 3 nej-röster beslutar i 
enlighet med framlagt förslag. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 23 juni 2022 
Bilaga 1, Plankarta med planbeskrivning (antagandehandling) 
Bilaga 2, Granskningsutlåtande (antagandehandling) 
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Skickas till 

Länsstyrelsen   
Lantmäterimyndigheten    
Region Stockholm  
Fastighetsägare  
Överklagandeberättigad 
 
 
 
 
  


