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Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom
hela planområdet.
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ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Fastighetsindelningsbestämmelser i tomtindelningsplanen F:203 omfattande fastighet
Norrbacka 3:5 upphävs, 4 kap. 18 §
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Gällande detaljplan DPL 101
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Planhandlingar
Ändring av detaljplan DPL 101 består av denna handling
samt av en fastighetsförteckning. Inkomna synpunkter
sammanställs i en samrådsredogörelse. Kartan är ritad
direkt på ett utdrag från kommunens primärkarta. Det har
inte bedömts nödvändigt att upprätta en särskild
grundkarta.
Bakgrund och planprocess
Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-07 § 119 att ge
Samhällsbyggnadskontoret i uppgift att möjliggöra
avstyckning för Norrbacka 3:5. Planavtal har upprättats
mellan Samhällsbyggnadskontoret och fastighetsägaren.
Planändringen medför inga kommunala kostnader.
Detaljplanen handläggs genom förenklat
ändringsförfarande enligt 5 kap. 38 c § plan- och
bygglagen (2010:900). Det förenklade ändringsförfarandet
används för att ta bort planbestämmelser, vilket anges i 4
kap. 18 § andra stycket punkt 1 eller 2 plan- och
bygglagen, PBL. Det innefattar bland annat
fastighetsindelningsbestämmelser i tomtindelningar enligt
den upphävda byggnadslagen (1947:385). Förfarandet
innebär även att samråd enbart behöver ske med
Länsstyrelsen, Lantmäteriet och det geografiskt berörda
området. Samrådet är det enda tillfället att lämna in
synpunkter på för att senare ha rätt att överklaga beslutet.
Beslutet om ändring av en detaljplan kan normalt tas
direkt efter samrådet och kan fattas efter att kommunen
har skickat samrådsredogörelsen till berörda.

Kartans beteckningar
Fastighetsgräns
Fastighetsbeteckning.
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Planens syfte och huvuddrag
Syftet med ändringen är att upphäva
fastighetsindelningsbestämmelser i tomtindelningsplanen
F:203 för Norrbacka 3:5. Därmed möjliggörs
fastighetsbildning som exempelvis avstyckning eller
fastighetsreglering. Ändringen innebär inte att någon ny
detaljplan upprättas, utan att det sker i en ändring i
befintlig detaljplan. Ändringen hanteras enligt plan- och
bygglagen (2010:900).
Detaljplanen är lokaliserad i norra delen av Märsta, inom
fastigheten Norrbacka 3:5. Detaljplan 101 tillåter
friliggande hus för bostadsändamål i en våning med
inredd vind. Samhällsbyggnadskontoret har gjort
bedömningen att ändringen är förenlig med
underliggande plans syfte, som anger att friliggande hus
för bostadsändamål kan uppföras på platsen.

Behovsbedömning
Genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra
betydande miljöpåverkan, vilket innebär att någon
miljökonsekvensbeskrivning (MKB), enligt 6 kap 11 §
(1998:808) miljöbalken, inte skall upprättas.
Miljökvalitetsnormer, riksintresse och
fornlämningar
Kontoret bedömer att bestämmelserna i 3 och 4 kapitlen i
MB tillgodoses i planändringen och att
miljökvalitetsnormer enligt 5 kap MB iakttas.
Planområdet berörs inte av några riksintressen enligt
Länsstyrelsen WebbGIS.
Inom området finns inga registrerade fornlämningar
enligt Riksantikvarieämbetet.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsindelningsbestämmelser, berörande Norrbacka
3:5, ursprungligen fastställda som tomtindelning F:203
från år 1975-05-06 upphävs. Upphävandet av
bestämmelser gäller endast för Norrbacka 3:5 och
resterande bestämmelser fortsätter gälla oförändrat.
Detaljplanens genomförande föranleder inga
fastighetsbildningsåtgärder. Fastighetsbildningsåtgärder kan
ske av fastighetsägaren efter att beslut om antagande av
detaljplanen vunnit laga kraft. Prövning av detta görs av
Lantmäteriet. Ansökan görs och bekostas av
fastighetsägaren.

Konsekvenser för fastigheter
Planändringen medför att fastigheten Norrbacka 3:5 kan
ändras genom fastighetsbildning, exempelvis avstyckning
eller fastighetsreglering, vilket prövas av
lantmäteriförrättning.
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Ändring av detaljplan för

Bostäder vid Ekorrvägen

omfattande del av fastigheten Norrbacka 3:5 i
Sigtuna kommun, Stockholms län
PLAN.2020.568
KS/2020:373

Antagandehandling

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Detaljplanen handläggs genom förenklat ändringsförfarande enligt 5 kap. 38 c § planoch bygglagen (2010:900). Detaljplanen har varit utsänd för samråd från den 26 februari
till den 19 mars 2021. Handlingarna har under denna tid funnits uppsatta i
kommunhusets entréhall Södergatan 20, Märsta samt 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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

x

Länsstyrelsen
Lantmäterimyndigheten
Brandkåren Attunda
Skanova (sent ankommen)
Region Stockholm - Trafikförvaltningen
Norrvatten
Swedavia
Stockholm Exergi
PostNord
Bygg- och miljönämnden
Vattenfall
Privatperson 1

x
x
x
x
x
x
x

Yttrande med
synpunkter

Sakägare enligt
fastighetsägarförteckning

Synpunkter som
ej tillgodosetts

x
x
x

x

x

x

x

SAMMANFATTNING AV INKOMNA YTTRANDEN MED SYNPUNKTER
Inkomna yttranden kan läsas i sin helhet på Samhällsbyggnadskontoret.
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1. Länsstyrelsen
Länsstyrelsen har inga synpunkter på förslaget samt delar kommunens bedömning att
planen genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
2. Lantmäterimyndigheten
Minsta fastighetsstorlek?
Lantmäteriet har inte funnit någon bestämmelse om minsta fastighetsstorlek/tomtstorlek
i underliggande stadsplan för Norrbackaområdet. Finns det någon sådan? Om inte kan
avsaknaden av sådan bestämmelse vålla betydande svårigheter vid bedömningen enligt
3 kap. FBL av hur liten en fastighet får göras inom berört område.
Redovisningen av planhandlingarna
Lantmäteriet förordar att planbeskrivningen redovisas i ett särskilt dokument – inte
på plankartan – eftersom det annars kan vara svårt att avgöra vad som är bindande
bestämmelser respektive del av planbeskrivningen.
Kommentar
I den underliggande detaljplanen finns ingen bestämmelse om minsta fastighetsstorlek.
Planändringen syftar till att upphäva gällande bestämmelser i fastighetsplanen och inte
att tillskapa ytterligare fastighetsbestämmelser. Upphävande av
fastighetsindelningsbestämmelser är förenligt med 5 kap 38 § plan- och bygglagen
(2010:900). Lämplighetsprövningen enligt 3 kap fastighetsbildningslagen ska göras
utifrån gällande detaljplans syfte och bestämmelser. Samhällsbyggnadskontoret delar
inte uppfattningen om att det skulle föranleda till betydande svårigheter vid
bedömningen för Lantmäterimyndigheten.
De bindande bestämmelserna i plankartan står under rubriken ”Planbestämmelser”
och planbeskrivningen är redovisad under rubriken ”Planbeskrivning”.
Samhällsbyggnadskontoret delar inte svårigheten med att skilja dessa två delar.
3. Brandkåren Attunda
Riskhänsyn
Inga riskkällor har identifierats i planområdets närhet som har bedömts kunna medföra
oacceptabla risknivåer.
Räddningstjänstens insats
Yttrande nedan syftar till att säkerställa möjlighet till räddningsinsatser med
tillfredsställande säkerhet.
Utrymning med hjälp av räddningstjänsten
Planen öppnar för möjligheten att utrymning från bostäder kan ske med
räddningstjänstens medverkan. Brandkåren Attunda har beräknat körtiderna från den
närmsta brandstationen vid Kolstavägen 24 samt den nya stationen som kommer byggas
vid tullstugan och insatstiden understiger 10 minuter. Detta innebär att stegutrymning är
möjlig att nyttja som alternativ utrymningsväg.
Begreppet insatstid avser tid från alarmering av räddningsstyrkan till dess att
räddningsarbetet har påbörjats.
Brandkåren Attunda vill dock belysa att det genom byggnadstekniska lösningar är
möjligt att åstadkomma tillfredsställande möjlighet till utrymning från bostäder utan
räddningstjänstens medverkan.
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Åtkomlighet för räddningstjänstens fordon
Åtkomligheten för räddningstjänstens fordon bedöms inte ha hanterats i planen.
Åtkomligheten för räddningstjänstens fordon ska säkerställas i planen. Avståndet
mellan uppställningsplatser och angreppsvägar får inte överstiga 50 meter.
Om utrymning ska kunna ske med räddningstjänstens medverkan krävs särskilt
utformade uppställningsplatser för bärbara stegar. För att klara åtkomligheten kan
särskilda räddningsvägar och uppställningsplatser behöva anordnas.
Mer information finns i Brandkåren Attundas vägledning för utrymning med
räddningstjänstens stegutrustning.
Brandvattenförsörjning
Planhandlingarna beskriver inte hur brandvattenförsörjningen kommer att tillgodoses.
Brandkåren Attunda anser att man i projektet ska säkerställa att brandvattenförsörjning
finns i tillräcklig omfattning.
Från planområdets kant till närmsta brandpost är det cirka140 meter vilket inte är
acceptabelt. Dock för bostadshus med högst fyra våningar (ej radhus) kan
brandvattenförsörjningen under vissa förutsättningar tillgodoses med så kallat
alternativt system. Detta bygger på att brandvatten hämtas med räddningstjänstens
tankbilar från brandposter i närheten.
Det alternativa systemet bygger på att brandkåren Attunda eller annan samverkande
räddningstjänst ska ha tillgång till två tankbilar inom 20 minuter samt att brandposterna
ska ha ett tillräckligt flöde. Brandkåren Attunda har tillgång till två tankbilar inom 20
minuter. Med detta i beaktande är det brandpostens flöde som måste vara tillräckligt.
Inom 500 meter ska brandposten ha ett minimalt flöde på 600 L/min.
Tillämpning och utformning av alternativt system ska ske i samråd med Brandkåren
Attunda.
Mer information finns i Brandkåren Attundas riktlinjer för brandvattenförsörjning.
Kommentar
Byggnadsutformning bedöms i bygglovsskede, utrymning bör planeras utan
räddningstjänstens insatser.
Den underliggande detaljplanen tillåter byggnader i en våning med inredd vind vilket
gör att ett alternativt system är möjligt enligt brandkårens beskrivning ovan.
4. Skanova
Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet. Skanova önskar
att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att
undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. Tvingas
Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra
exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den.
Kommentar
Informationen har delgetts fastighetsägaren. Eventuell ny placering av markförlagda
teleanläggningar avgörs i ett senare skede och berör inte denna plan.
5. Region Stockholm – Trafikförvaltningen
Ingen erinran.
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6. Norrvatten
Ingen erinran.
7. Swedavia
Ingen erinran.
8. Stockholm Exergi
Ingen erinran.
9. PostNord
Ingen erinran.
10. Bygg- och miljöförvaltningen
Ingen erinran.
11. Vattenfall Eldistribution AB
Vattenfalls bedömning är att tillkommande fastighet ska kunna försörjas från befintlig
0,4 kV markkabelnät som finns i området.
12. Privatperson 1 och 2 (Post-ID: 957419)
Som vi kan utläsa av detaljplanen så kommer ingen förändring av syftet med friliggande
hus för bostadsändamål i en våning med inredd vind göras. Kan inte utläsa hur man
tänkt stycka av denna fastighet och vill därför ha rätt till att kunna överklaga senare
beslut.
Kommentar
Ändring av planen innefattar – som yttrandet beskriver – ingen ändring av syftet med
friliggande hus för bostadsändamål i en våning med inredd vind. Ändringen innebär ett
upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser för berörd fastighet och inte några
fastighetsbildningsåtgärder eller tillägg av fastighetsindelningsbestämmelser.
Ändringen av planen tar inte ställning till hur gränserna kan komma att regleras. Val
av planförfarande och upphävandet av fastighetsindelningsbestämmelser är förenlig
med plan- och bygglagens 5 kap. 38 § (2010:900).
Hur eventuellt nya fastighetsgränser utformas beslutas i en lantmäteriförrättning. En
lantmäteriförrättning måste vara förenlig med den underliggande detaljplanens syfte
och bestämmelser – fristående hus för bostadsändamål.
Hur utformning och placering av fristående hus sker avgörs i ett senare i en
bygglovsprövning.
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORETS STÄLLNINGSTAGANDE
Utifrån ovan nämnda synpunkter och kommentarer har inte några ändringar skett.
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SYNPUNKTER SOM EJ TILLGODOSETTS UNDER PLANPROCESSEN
Synpunkter gällande reglering av fastighetens utformning har inte tillgodosetts.
Ändringsplanen innebär ett upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser för berörd
fastighet och är i enlighet med plan- och bygglagens 5 kap. 38 §.
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att underliggande detaljplan syfte med dess
bestämmelser är tillräckliga för att uppnå en god bebyggd miljö.
MEDVERKANDE I PROJEKTET
Detaljplanen är upprättad av samhällsbyggnadskontoret.

Märsta 2021-04-14

Andreas Thoor

Simon Sundell

Planchef

Planarkitekt
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