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Ändring av del av detaljplan för  
Flerbostadshus vid Södergatan syd 
omfattande del av fastigheten Märsta 1:239 m.fl. i 
Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län 

 

Granskningshandling  

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
Detaljplanen har varit utsänd för samråd från och med den 13 maj 2022 till och med den 
3 juni 2022. Handlingarna har under denna tid funnits uppsatta i kommunhusets 
entréhall på Södergatan 20 i Märsta och på Märsta bibliotek. Planhandlingarna har även 
visats på www.sigtuna.se/detaljplaner. 

INKOMNA YTTRANDEN 
Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan 
 

 Yttrande utan 
erinran 

Yttrande med 
synpunkter 

Sakägare enligt 
fastighetsägar- 
förteckning 

Synpunkter som 
ej tillgodosetts 

1. Lantmäteriet  X   
2. Trafikförvaltningen Region Stockholm  X   
3. Wåhlin fastigheter  X  X 
4. Privatperson  X   
5. Länsstyrelsen X    
6. Brandkåren Attunda X    

SAMMANFATTNING AV INKOMNA YTTRANDEN MED SYNPUNKTER 
Inkomna yttranden kan läsas i sin helhet på samhällsbyggnadskontoret. 

1. Lantmäterimyndigheten 
Lantmäteriet undrar om det framgår av ändringsplankartan att underliggande detaljplan med 
planbestämmelser fortsätter att gälla. Lantmäteriet avråder från att infoga planbeskrivningen på 
plankartan, eftersom det kan resa frågetecken om vad som faktiskt utgör bindande 
planbestämmelser. 

Kommentar 
Att underliggande detaljplan fortsatt gäller har förtydligats i planbeskrivningen. 
Kommunen tackar lantmäteriet för synpunkten angående placering av planbeskrivning, 
men håller inte med om att infogandet av planbeskrivning på plankartan skapar 
förvirring över vilka planbestämmelser som är bindande. Bindande planbestämmelser 
anges under rubriken Planbestämmelser. I planbeskrivningen förtydligas även att 
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planändringen innebär att ny bebyggelse inte får utformas med loftgångar, men att 
byggrätten i övrigt är densamma som i gällande plan.  

2. Trafikförvaltningen Region Stockholm 
Om projektet i kommande skeden antas påverka framkomligheten för den busstrafik 
som bedrivs på Södergatan ska detta i god tid anmälas till Region Stockholms 
trafikförvaltning. På regionens hemsida finns information om Att arbeta nära 
kollektivtrafikanläggning. 

Kommentar 
Sigtuna kommun noterar och tackar för informationen.   
 

3. Wåhlin fastigheter 
Wåhlin fastigheter har ett bygglovsärende som omfattar de fastigheter som 
detaljplaneändringen gäller. De anser att detaljplaneändringen inte är förenlig med den 
gällande detaljplanens syfte. Samrådshandlingen visar inte handlingarna från 
bygglovsärendet, varpå Wåhlin fastigheter anser att de som tagit del av 
samrådshandlingen inte fått rätt information och därmed inte kan ta ställning till syftet 
med en planändring. Wåhlin fastigheter kräver att samrådshandlingen redovisar 
samtliga illustrationer och arkitekthandlingar från bygglovsärendet, samt att kommunen 
anordnar ett samrådsmöte för att berätta om bebyggelseförslaget.    

Kommentar 
Den underliggande detaljplans syfte är att ny bebyggelse kan uppföras i flerfamiljshus. 
Samhällsbyggnadskontoret delar inte uppfattningen om att utformningsbestämmelsen 
strider mot underliggande detaljplans syfte. 
I planhandlingarna har inkomna ansökning om bygglov på platsen inte redovisats. Det 
finns inte något gällande bygglov och har därför inte bedömts som aktuellt för 
ändringen. Samhällsbyggnadskontoret har inte bedömt att ändringen av detaljplanen är 
av så stort intresse att det är aktuellt med ett samrådsmöte. Samråd har skett enligt 5 
kap. 11 § och allmänheten har under samrådstiden haft möjlighet att höra av sig till 
kommunen vid frågor eller funderingar om förslaget. 
  

4. Privatperson 
Personen är boende i ett av de bostadshusen vid Södergatan som är tänkt att byggas till 
och motsätter sig en expansion av husen. Personen anser att en expansion innebär 
problem för hyresgästerna, antalet parkeringsplatser samt en försämring av miljön och 
luftkvaliteten för de boende. Personen meddelar att bebyggelsen redan är tät och att en 
förtätning i detta område inte är önskvärd.  

Kommentar (nedan har också meddelats direkt till personen) 
Gällande detaljplan tillåter uppförande av nya bostadshus på platsen. Den 
detaljplaneändring som nu föreslås innebär endast ett tillägg av en bestämmelse, som 
hindrar byggnation av loftgångar för de nya byggnader som fastighetsägaren ansökt om 
bygglov för. Detaljplaneändringen innebär alltså inte att mer byggnation tillåts. Det 
finns möjlighet att bestrida den byggnation som bygglovsansökan gäller och detta kan i 
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sådana fall göras när det fattats beslut om bygglov. Kontakta kommunens 
bygglovsavdelning för mer information om detta och aktuellt bygglovsärende.  

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORETS STÄLLNINGSTAGANDE 
Inkomna synpunkter föranleder ingen ändring i sak för detaljplaneförslaget.  

SYNPUNKTER SOM EJ TILLGODOSETTS UNDER PLANPROCESSEN 
Synpunkter om att redovisa bygglovshandlingar i planhandlingarna samt att anordna ett 
samrådsmöte har ej tillgodosetts.  

MEDVERKANDE I PROJEKTET 
Detaljplanen är upprättad av samhällsbyggnadskontoret. 

Märsta 2022-06-07 

Andreas Thoor   Simon Sundell 
Planchef    Planarkitekt 
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