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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 

 

Antagandehandling  

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
Detaljplanen har varit utsänd för samråd den 13 maj – 3 juni 2022 och utsänd för 

granskning den 8 juni – 22 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 granskningstiden inkommit enligt nedan. 

 Yttrande utan 

erinran 

Yttrande med 

synpunkter 

Sakägare enligt 

fastighetsägar- 

förteckning 

Synpunkter som 

ej tillgodosetts 

1. Lantmäteriet  X  X 
2. Wåhlin fastigheter  X  X 
3. Hyresgästföreningen Sigtuna  X  X 
4. Länsstyrelsen X    
5. Brandkåren Attunda X    

SAMMANFATTNING AV INKOMNA YTTRANDEN MED SYNPUNKTER 

Inkomna yttranden kan läsas i sin helhet på samhällsbyggnadskontoret. 

1. Lantmäterimyndigheten 

Lantmäteriet vidhåller tidigare framförd synpunkt om att planbeskrivningen inte lämpligen bör 

redovisas på plankartan och att plankartan med planbestämmelserna i sig bör vara tillräckliga 

för att förstå vad planändringen innebär. Lantmäteriet har dock tagit del av kommunens svar i 

samrådsredogörelsen och förstår kommunens resonemang. 

Kommentar 

Samhällsbyggnadskontoret 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.  

2. Wåhlin fastigheter 

Wåhlin fastigheter har under planprocessen haft ett pågående bygglovsärende som 

omfattar de fastigheter som detaljplaneändringen gäller. De anser att kommunen har 

dragit ut bygglovsärendet samt nu forcerar planändringsprocessen.  
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Wåhlin menar att projekten på berörda fastigheterna är pågående och att 

detaljplaneändringen påverkar dessa negativt. De anser inte att föreslagna ändringen av 

detaljplanen är förenlig med detaljplanens syfte och motsätter sig starkt till ändring av 

detaljplanen. 

Kommentar 

Samhällsbyggnadskontoret förstår att Wåhlin fastigheter är missnöjda med kommunens 

hantering av bygglovsärendet. Kontoret fick planuppdraget den 29 mars 2022 och har 

sedan dess genomgått samtliga moment i en planprocess. Samhällsbyggnadskontoret 

delar därför inte uppfattningen att planprocessen är felaktigt forcerad. Den 

underliggande detaljplans syfte är att skapa förutsättningar för ny bostadsbebyggelse i 

flerfamiljshus omedelbart norr om Märsta Centrum samt att förlänga och färdigställa 

det viktigaste centralstråket som Södergatan utgör i centrala Märsta. 

Samhällsbyggnadskontoret delar inte uppfattningen om att utformningsbestämmelsen 

strider mot underliggande detaljplans syfte. 

3. Hyresgästföreningen Sigtuna 

Hyresgästföreningen Sigtuna finner det märkligt att man inte beviljar Wåhlins 

Fastigheter bygglov med motiveringen att det inte får vara loftgångshus, detta då husen 

de ska matchas med är loftgångshus. De finner det beklagligt att ärendet förhalats då de 

anser att behovet av nya bostäder är stort, och framför allt när det gäller hyresrätter. 

Hyresgästföreningen menar på att Wåhlins Fastigheter redan har en färdig plan, och 

ytterligare fördröjning medför ökade kostnader som i slutända drabbar de som ska bo i 

husen. Hyresgästföreningen stödjer därför den ansökan som Wåhlins Fastigheter lämnat 

in. 

Kommentar 

Ändringsplanen syftar inte till att minska byggrätten, utan endast att reglera 

utformningen så att ny byggnation inte uppförs med loftgångar. 

Samhällsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att ändringen är förenlig med 

underliggande plans syfte som anger att ny bebyggelse kan uppföras i flerfamiljshus.  

Samhällsbyggnadskontoret noterar att Wåhlins fastigheter erfarit en långdragen 

bygglovsprocess innan planuppdrag gavs. Kontoret anser att planprocessen har 

hanterats skyndsamt. 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORETS STÄLLNINGSTAGANDE 

Inkomna synpunkter föranleder ingen ändring i sak för detaljplaneförslaget.  

SYNPUNKTER SOM EJ TILLGODOSETTS UNDER PLANPROCESSEN 

Synpunkter som inte har tillgodosetts under planprocessen är Lantmäteriets synpunkt 

om att redovisa planbeskrivningen separat från plankartan. Vidare har inte heller Wåhlin 

fastigheters synpunkter tillgodosetts om att redovisa bygglovshandlingar i 

planhandlingarna, att de motsätter sig planändringen och att anordna ett samrådsmöte.  
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MEDVERKANDE I PROJEKTET 

Detaljplanen är upprättad av samhällsbyggnadskontoret. 

Märsta 2022-06-23 

Andreas Thoor   Simon Sundell 

Planchef    Planarkitekt 

 


