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Detaljplan för del av Isgärde 6:17 m fl 
Ottos väg 

 

Utlåtande över inkomna skrivelser efter samråd 

Rubricerade detaljplan handläggs enligt reglerna för normalt planförfarande. Planen 

har varit på samråd under tiden 2017-06-05 – 2017-07-03 med samrådsmöte 2017-06-

21. Beslut att godkänna planen för samråd togs i miljö- och byggnadsnämnden, 

protokoll 2017-05-18 § 72. 

Redovisning 

De inkomna skrivelserna redovisas i vänsterkolumnen och kommunens kommentarer 

i högerkolumnen. I slutet finns en lista över revideringar. 

Inkomna skrivelser Kommentarer 

170705 Länsstyrelsen  

Kontroll enligt kap 11 PBL  

Länsstyrelsens bedömning är att 

detaljplanen, utifrån nu kända 

förutsättningar och hur 

detaljplaneförslaget är utformat, inte 

aktualiserar några frågor som kan 

föranleda prövning enligt 11 kap. 10 § 

PBL. Denna bedömning förutsätter dock 

att synpunkterna som framförs avseende 

miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten 

samt riksintresse följs. 

Noteras  

Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten  

På sidan 16 i planbeskrivningen redogör 

kommunen för planområdets 

dagvattenhantering: ”I planområdets 

västra del säkras en yta för fördröjning av 

dagvatten från lokalgatan. Ett dike anläggs 

längs med lokalgatan för att leda 
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dagvattenvattnet hit. Kommunens 

bedömning är att fördröjningsmagasin 

med en kapacitet på ca 180 m³ behöver 

anordnas för att klara ett 20-årsregn.” 

Diket som ska anläggas längs lokalgatan 

behöver säkerställas på plankartan. 

Plankartan redovisar beteckningen 

”skydd” med tillhörande 

planbestämmelse: ”översvämningsyta”. 

Däremot saknas ett säkerställande av en 

yta för fördröjningsmagasinet. Även den 

ungefärliga ytan som 

fördröjningsmagasinet behöver ta i 

anspråk bör redovisas på plankartan. 

Genomförandebeskrivningen ska 

kompletteras med uppgifter om när i tid 

åtgärder för dagvatten ska vara 

genomförda i förhållande till byggnation 

av väg samt bostäder. 

Noteras. 

En 150 m² stor yta för 

fördröjningsmagasin säkras på 

plankartan. Dike längs lokalgata regleras 

i exploateringsavtal, tillsammans med 

utbyggnadstakt och utformning. 

Handlingarna revideras. 

Riksintresse  

Planförslaget berör väg 964 för vilken 

Trafikverket är väghållare. 12 meters 

byggnadsfritt avstånd råder från vägkant. 

Planområdet angörs från 90-graderskuvan 

vid anslutningen till Ispeuddevägen. 

Ispeuddevägen är en smal grusväg som 

genom detta och andra planförslag i 

närheten kommer att få ökad belastning. 

Sannolikt blir dock trafikökningen liten 

och väg 964 har låg Ådt (357 Ådt 2012). 

Trafikverket vill dock påminna om att om 

planförslaget föranleder behov av åtgärder 

på väg 964 ska dessa finansieras av 

exploatören/kommunen. 

Noteras. 

Plangränsen justeras till 12 meter från 

vägkant.  

Kommunen delar Trafikverkets 

bedömning att trafikökningen är så pass 

liten på en lågtrafikerad väg att 

exploateringen inte föranleder några 

åtgärder på väg 964. 

Handlingarna revideras. 

Behovsbedömning  

Länsstyrelsen instämmer i kommunens 

bedömning att genomförandet av planen 

inte kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan och att en miljöbedömning 

därför inte behöver upprättas. 

Noteras.  

Allmänt och rådgivande  

Planbestämmelser  

Följande planbestämmelse återfinns på 

plankartan: ”Fasader och taktäckning ska 

ha matt mörk kulör. Minsta svärta 50 

enligt NCS”. Kommunen motiverar 

bestämmelsen i planbeskrivningen med: 

”Färgskalan regleras till matta, mörka 

Kommunen ägnar sig inte åt subjektiva 

bedömningar utan lutar sig på känd 

kunskap från perceptionspsykologin 

Bestämmelsen har dessutom stöd i 

kommunens översiktsplan och är förenlig 

med detaljplanens syfte.  

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/perceptionspsykologi
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kulörer eftersom mörka byggnader 

upplevs som mindre och lättare smälter in 

i skogliga omgivningar.” Länsstyrelsen 

vill uppmärksamma kommunen om 

subjektiviteten i motiveringen och 

samtidigt påminna om att bestämmelser 

om utformning bör endast tillämpas om 

det finns särskilda skäl att ta hänsyn till 

förhållandena på platsen eller i 

omgivningen. 

Kommunens avsikt var däremot inte att 

reglera bort möjligheten att beklä taken 

med lertegel eller växtlighet, såsom 

sedum. 

Bestämmelsen formuleras om så att 

lertegeltak och växttak kan anordnas. 

Handlingarna revideras. 

Planbestämmelse om 

radonsäkertutförande är överflödig då 

detta alltid gäller vid bostäder. 

Noteras. 

Bestämmelsen utgår. 

Handlingarna revideras. 

170608 Trafikverket  

Planförslaget berör väg 964 för vilken 

Trafikverket är väghållare. 12 meters 

byggnadsfritt avstånd råder.  

Plangränsen justeras till 12 meter från 

vägkant. 

Handlingarna revideras. 

 

Planområdet angörs från 90-graderskuvan 

vid anslutningen till Ispeuddevägen. 

Ispeuddevägen är en smal grusväg som 

genom detta och andra planförslag i 

närheten kommer att få ökad belastning. 

Sannolikt blir dock trafikökningen liten 

och väg 964 har låg Ådt (357 Ådt 2012). 

Trafikverket vill dock påminna om att om 

planförslaget föranleder behov av åtgärder 

på väg 964 ska dessa finansieras av 

exploatören/kommunen. 

Kommunen delar Trafikverkets 

bedömning att trafikökningen är så pass 

liten på en lågtrafikerad väg att 

exploateringen inte föranleder några 

åtgärder på väg 964. 

Trafikverket har i övrigt inget att erinra 

mot planförslaget. 

Noteras. 

170616 Skanova  

Skanovas teleanläggningar/rättigheter 

berörs inte/påverkas inte av rubricerat 

planförslag. Vi har därför inget att invända 

mot gällande detaljplaneförslag. 

Om så önskas kan ledningarna skickas 

digitalt i dwg-format för att infogas på 

plankartan. Kontakta 

https://www.ledningskollen.se 

Kabelanvisning beställs via 

https://www.ledningskollen.se 

För ledningssamordning kontakta 

Skanovas Nätförvaltning för det aktuella 

området på tfn (vxl) 08-604 04 90. 

Noteras.  

https://www.ledningskollen.se/
https://www.ledningskollen.se/
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170629 E ON  

Det finns ett befintligt elnät enligt bifogad 

karta, med 10 kV och 0,4 kV jordkablar 

och luftledningar.  

      

 

 

Den befintliga 10 kV jordkabeln i den 

norra gränsen av planområdet, förutsätter 

vi kunna ligga kvar. För att 

högspänningsmarkkabeln ska vara 

förenlig med detaljplanen yrkar E.ON 

Elnät på att det i plankartan sätts ut ett 4 

meter brett u-område med markkabeln i 

mitten. Den restriktion i 

markanvändningen som 

egenskapsbestämmelsen medför bör 

redovisas i planbestämmelserna. E.ON 

Elnät föreslår följande formulering i 

planbestämmelserna vid beteckningen u: 

”Marken ska vara tillgänglig för allmänna 

underjordiska ledningar. Inom området 

får inte bedrivas verksamhet eller vidtas 

åtgärd som kan hindra eller försvåra 

bibehållandet av elektriska 

starkströmsanläggningar”. 

Noteras. 

Plangränsen revideras så kabel tillsammans 

med kommunens VA-ledningar ligger 

utanför planområdet för att underlätta 

åtkomsten av ledningarna. 

Handlingarna revideras. 

Det finns en befintlig transformatorstation 

väster om området och som kan försörja 

det planerade planområdet med nya 

jordkabelanslutningar. 

Noteras. 

Informationen införs i beskrivningen. 

Handlingarna revideras. 

Vi förutsätter en god framförhållning och 

samordning när planområdet ska 

exploateras. 

Noteras. 

För samråd och ytterligare information om 

E.ON Elnäts anläggningar kontaktas 

Mikael Petersson, E.ON Elnät Sverige 

AB, tfn 070-508 46 12. 

Noteras. 
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För övrigt har vi inget att erinra. Noteras. 

170613 KSRR  

Inget att erinra. Noteras. 

170704 Räddningstjänsten Öland  

Det förutsätts att hänsyn tas till 

räddningstjänstens framkomlighet med 

avseende på bland annat körbanebredd, 

lutning, bärighet, svängradie och fri höjd. 

Avstånd till mellan väg och byggnader får 

ej överstiga 50 meter.  

Noteras. 

Räddningstjänsten bedömer att 

brandposten nordväst om planområdet inte 

räcker till för att säkerställa 

brandvattentillgången för området. Det 

förutsätts att gällande VA-normer följs i 

sin helhet vilket innebär att avstånd till 

närmsta brandpost ej får överstiga 75 

meter dvs ett maximalt avstånd på 150 

meter mellan brandposter. Därför bör 

ytterligare en brandpost uppföras i den 

östra ”spetsen” på det som i plankartan är 

markerat som ”lokalgata”.  

Noteras. 

Planbeskrivningen kompletteras med 

information om ytterligare brandpost. 

Utformning och placering regleras i 

exploateringsavtal. 

Handlingarna revideras. 

170626 Isgärde 4:64 

Torsten Kellander 

 

Detaljplanen för Isgärde 6:17 gränsar till 

naturlika områden/ tomter som är speciella 

för området nedanför Isgärde by. 

      

Naturlik miljö bevaras inom och utanför 

tomterna  

 

Med tanke på vad vi efterlämnar till 

kommande generationer är det viktigt att 

naturlika miljöer även bevaras till dem. 

Det finns en kravlöshet i naturmiljö som 

gör att hormonet oxytocin utsöndras, 

något som ökar vårt välbefinnande 

samtidigt som det minskar halterna av 

stresshormon.  

 

Miljöpsykologerna Rachel och Stephen 

Kaplan har i det stilbildande verket With 

People i Mind (1998) påvisat just detta. 

Detsamma har Patrik Grahn vid Sveriges 

Lantbruksuniversitet påvisat. Han har 

hittat åtta parkkaraktärer i landskapet, som 
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ger en varierad upplevelse och som 

möjliggör rekreation: Rofylldhet, vildhet, 

artrikedom, rymd, vidd/allmänning, 

refug/viste, samvaro/möte och kultur.  

Ett bra exempel på hur tomtmark kan 

ansluta till omkringliggande natur är 

Isgärde 4:64 där en del av befintlig 

vegetation sparats vid byggnationen. På så 

sätt hänger tomtmarken samman med 

omgivande natur och bildar en helhet. 

Kommunen avser att spara naturmarken 

så långt det är möjligt. En detaljplan kan 

inte reglera hur enskilda tomter ska 

anordnas men information om värdet av 

att bevara naturmarken kan lyftas fram 

och förtydligas i planbeskrivningen. 

Handlingarna revideras. 

En naturlik närmiljö skapar också 

utrymme för biologisk mångfald. 

 

2000- talets uttryck  

Därmed inte sagt att området skall få 

präglas av dagens arkitektur, teknik, 

behov för individen, vårt sätt att uttrycka 

oss. Annars finns inget som visar på hur vi 

byggde, tänkte på 2000–talet. 

Dock bör detaljplanen vara hård i sin 

styrning så att någon enhetlighet kan 

uppnås för att ge en harmoni åt området. 

Området skulle kunna profileras ha krav 

på sig, som ett område med både dagens 

arkitektur, det senaste inom miljö och 

energiteknik. 

En detaljplan har små möjligheter att 

styra utformningen hårdare än vad 

aktuellt förslag gör. En begräsning i 

byggnadsvolymen och volymernas 

placering på tomten är helt 

oproblematiskt att styra. Men redan en 

bestämmelse om mörka matta kulörer 

ifrågasätts. Se länsstyrelsens yttrande. 

Trädridå mot väster   

Trädridån mot väster bör även den vara av 

typ Naturskydd som den i norr. Detta 

skulle ge området en helhet med en 

gemensam skötselplan och naturmiljön 

säkras runt området. 

Noteras. 

Bestämmelsen trädridå införs i 

naturområdet i väster och beskrivningen 

kompletteras med information om hur 

växtridån kan utvecklas. 

Handlingarna revideras. 

Möjlighet kan ges att släppa upp hassel 

och björk om tallarna upplevs som för 

stora. Låg vegetation som hasselbuskar 

ger platser för småfåglarna. 

 

Väg inom området       

Infartsvägen kan göras mera slingrande, 

detta passar bättre in och sänker därmed 

hastigheten. 

Noteras. 

Område för lokalgata justeras. 

Handlingarna revideras. 

Asfaltbeläggningen kan vara grå asfalt 

som då mera liknar grus men är lättare att 

sköta och minskar dammflykt. 

Detaljplanen kan inte reglera asfaltstyp. 

Ytbeläggningen kan regleras i 

exploateringsavtal. Information om en 

ljusare asfaltssort införs i 
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planbeskrivningen. 

Handlingarna revideras. 

Byggytan, husplacering  

För att byggnationen inte skall ta över 

naturen bör byggytan begränsas.  

Ökas tomtytan bör ändå max byggyta vara 

160 m
2
. 

Byggnadsytan regleras till 20 % av 

fastighetsarean vilket innebär att för en 

fastighet som är 900 m² kan 

byggnadsytan uppgå till 180 m².  

I det fall fastigheterna blir 1000 m² eller 

större går det att bygga 200 m². 

Området karaktäriseras av mindre 

byggnadsvolymer. Planförslaget reglerar 

därför den största sammanhängande 

byggnadsarean för huvudbyggnad till 130 

m² för komplementbyggnad till 50 m² för 

att förhindra att allt för stora 

byggnadsvolymer uppförs. 

Husen placering i förhållande till varandra 

inom området kan också bidraga till att 

området upplevs mera naturlikt. 

 

Detaljplanens utformning   

Detta betyder det är viktigt att 

detaljplanen är så styrande att delar av 

ovanstående tankar kan komma i åtanke 

med tanke på vad vi vill efterlämna till 

kommande generationer. 

Då skapar vi möjlighet till biologisk 

mångfald i närmiljön.  Samtidigt skapar då 

naturlik närmiljö enligt forskningen 

välbefinnande och ger rum för 2000- talets 

människas behov. 

Noteras. 

170627 Isgärde 6:28 

Marianne Arrias 

 

Se dokument 1.  

Eftersom mitt sommarhus, och fr o m 

nästa år när jag går i pension troligen min 

permanenta bostad, är det hus som ligger 

närmast det planerade bostadsområdet 

tycker jag det är viktigt att min bostad inte 

drabbas av alltför tät, onödig trafik. Som 

det är idag är det en livlig trafik av 

gående, löpande, cyklande, ridande, bilar 

m fl på Ottos väg. På Ispeuddes väg är det 

mycket tät trafik av bilister, framförallt på 

sommarhalvåret av turister som ska till 

den kommunala badplatsen 

Borgmästarviken och av boende som bor 

längs Borgmästarviken. På Linsänkevägen 
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är trafiken tät av bilister som ska till stora 

Rör, en attraktiv ort som lockar med bad, 

café, restauranger och andra sociala 

aktiviteter. Och så planeras det en ny väg 

precis inpå vårt hus som kommer innebära 

ännu mer trafik. 

 

      

Helst önskar jag att infarten ska ligga på 

Linsänkevägen. Det finns en väg mitt 

emot fastighet Linsänkan 3:1. Varför inte 

utnyttja den vägen som in- och utfart? Om 

det inte är möjligt, önskar jag att ni gör 

allt ni kan för att lägga vägen så långt från 

min bostad och tomt som möjligt. Vi har 

redan trafik från tre vägar nära vårt hus 

med höga ljudnivåer. 

Noteras. 

Stora höjdskillnader gör att det inte är 

rimligt att ordna utfart mot väg 964. Det 

skulle innebära mycket stora ingrepp in 

naturen. 

Område för lokalgata justeras och 

anslutningen från tillkommande väg till 

Ottos väg flyttas norrut. 

Handlingarna revideras. 

Se dokument 2. 

I det naturområde som gränsar till 

fastigheterna 6:28, 6:18 och 6:14 kommer 

troligen många träd behöva fällas för att 

ge plats och ljus åt de nya bostäderna. Det 

är viktigt att inte fler träd än nödvändigt 

fälls och att man tar tillvara på den 

undervegetation av hassel och björk som 

finns och gränsar till Ottos väg. Det är 

viktigt att man bevarar den 'gröna känslan' 

och känslan av att vara i naturen och 

undviker 'villa- och gräsmattekänsla'. 

Detta är viktigt främst av det skälet att 

man tar hänsyn till de familjer som bor 

längs Ottos väg, men också för att behålla 

Ottos väg som en 'rekreationens väg' för 

många.  

Se punkt 1. 

Noteras. 

Bestämmelsen trädridå införs i 

naturområdet i väster och beskrivningen 

kompletteras med information om hur 

växtridån kan utvecklas. 

Handlingarna revideras. 
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För att bevara känslan av naturområde 

önskar jag att den väg som ska anläggas 

för in- och utfart till det nya området inte 

blir svart, opersonlig asfaltsväg utan en 

väg som bättre smälter in i naturen. Längs 

stenkusten från Äleklinta och norröver har 

man belagt gamla grusvägar med ljust grå 

oljegrus. Hoppas det är möjligt eller att 

man väljer asfalt med kalkinslag. 

Detaljplanen kan inte reglera asfaltstyp. 

Ytbeläggningen kan regleras i 

exploateringsavtal. Information om en 

ljusare asfaltssort införs i 

planbeskrivningen. 

Handlingarna revideras. 

Det är också önskvärt ur estetisk 

synvinkel att vägen inte görs för rak utan 

lite mer slingrig. Det minskar dessutom 

automatiskt bilarnas hastighet. 

Område för lokalgata justeras. 

Handlingarna revideras. 

Det är planerat för sex hus, men det verkar 

som tomterna då blir i minsta laget. Är det 

inte vettigare att i stället satsa på färre 

tomter t ex 5 tomter så att de blir attraktiva 

och bebodda? 

I och med att område för lokalgata 

justeras blir kvartersmarken för bostäder 

större utan att ta mer naturmark i anspråk. 

Bestämmelsen om minsta storlek på 

fastighet kan därmed ökas till 900 m² 

Det är sagt att husen ska målas i mörka 

färger så att de upplevs som mindre och 

smälter in i den befintliga miljön. Jag 

hörde på samrådsmötet den 21 juni att det 

inte går att utesluta att det byggs radhus. 

För mig framstår radhus inte som en 

bebyggelse som smälter in i den befintliga 

miljön. För mig blir det för mycket av 

'villasamhälle' och för stor kontrast mot 

omgivningen. 

Noteras. 

Planbestämmelserna omformuleras så att 

enbart friliggande villor är möjliga att 

uppföra. 

Handlingarna revideras. 

Taken nämns inte och jag tycker att även 

taken ska anpassas till den befintliga 

miljön i så måtto att taken också har 

mörkare färger. 

I samrådsförslaget reglerades att 

taktäckningen ska ha matt mörk kulör. 

Det innebär att varken lertegeltak eller 

växttak, såsom sedumtak, kan anordnas. 

Bestämmelsen revideras så att även dessa 

taktäckningsmaterial kan tillåtas.    
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170630 Böle 1:2 

Ingrid Myrin Carlsson och Bert Carlsson 

 

Planen innebär ett antal nya fastigheter i 

en känslig natur. Nybyggarna, kommer, 

liksom vi som bor i området nu, att söka 

sig ner till bad och sjömarker vid 

Kalmarsund. 

Under högsommartid är det ofta fullt på 

den privata parkeringen vid Ispeudde. 

Generellt sett är bad och strandmarker 

attraktiva besöksmål för åretruntboende 

och turister. Det finns gott om kommunal 

mark längre ut mot udden, så det borde 

vara möjligt att på ett varsamt sätt, göra en 

kompletterande parkering där. På detta 

sätt skulle det rörliga friluftslivet främjas. 

Det finns många ställen längs Ölands 

kuster där det är svårt för allmänheten att 

ta sig ner och njuta av den vackra naturen. 

Vi ser positivt på detaljplansförslaget, 

Ottos väg, om kommunen i samband med 

detta planerar för ökad tillgänglighet till 

stränderna i området. 

Aktuellt planområde ligger ca 800 meter 

från badet. 

Det är dessa korta bilresor som framförallt 

påverkar vår miljö negativt.  

För att uppmuntra mer fysisk aktivitet har 

kommunen flera verktyg. Att inte ta vacker 

naturmark, kommunens ägor vis Ispeudde, i 

anspråk för att anordna parkeringsplatser 

kan främja den fysiska aktiviteten i 

området. 

170703 Isgärde samf. 2 

Örjan Jansson 

 

Mot föreslagen detaljplan har jag följande 

erinringar: 

      

Jag förespråkar att den föreslagna 

gemensamhetsanläggningen med skog ska 

tillhöra Isgärde 6:17, för att garantera 

skötsel som anpassas efter övriga 

markområdet. Tomterna ska i möjligaste 

mån göras så stora som möjligt för att 

passa in i den närliggande miljön. 

Naturmarken i norr undantas från 

planförslaget. 

Naturmarken i väster behövs för att ta 

hand om dagvatten från exploateringen 

och ska därför skötas av dem som har 

behov av den. För att inte försvåra 

ansvarsfrågan står kommunen fast vid att 

den allmänna platsmarken i detaljplanen 

ska ingå i en gemensamhetsanläggning 

som sköts av en samfällighetsförening. 

Handlingarna revideras. 

Den kommunala badplatsen som 

omnämns i planförslaget, förlängs genom 

kontrakt med ett år i taget och är därmed 

inte något som kan garanteras i planen. 

Noteras. 

Information om badplatsen och 

kommunens avtal/kontrakt med 

markägaren beskrivs i planbeskrivningen. 

Handlingarna revideras. 

170703 Isgärde 6:18 

Ulla och Björn Liljegren 
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Vi tycker att det är bra att sandåsen 

lämnats som ett grönområde mellan de 

nya fastigheterna och Ottos väg. 

      

Det vore bra om den nya vägen ansluter 

till Ottos väg så nära vägkorsningen som 

möjligt. 

Noteras. 

Område för lokalgata justeras. 

Handlingarna revideras. 

Om det skall bli sex hus tycker vi att 

byggnadsytan bör begränsas för att 

anpassas till tomternas storlek. Det 

figurerade olika siffror på samrådsmötet 

men vi uppfattade att tillåten byggyta 

skulle vara 20% av tomtytan vilket är 

mycket på tomter som endast är 800kvm. 

Det liknar stadsbebyggelse. Ett alternativ 

vore att minska antalet tomter för att få 

mer luft mellan husen vilket skulle 

harmoniera med omgivningen bättre. 

I och med att område för lokalgata justeras 

blir kvartersmarken för bostäder större utan 

att ta mer naturmark i anspråk. 

Bestämmelsen om minsta storlek på 

fastighet kan därmed ökas till 900 m² 

På samrådsmötet framgick också att det 

inte fanns något som hindrade att tomterna 

bebyggs med radhus eller parhus. Detta 

var något som tjänstemännen själva tog 

upp som mindre lämpligt och där vill vi 

poängtera att vi håller med om det. 

Noteras. 

Planbestämmelserna omformuleras så att 

enbart friliggande villor är möjliga att 

uppföra. 

Handlingarna revideras. 

Vi förstår att de flesta träd i området 

kommer att fällas. Man får även räkna 

med att de flesta träd i grönområdet på 

sandåsen mot Ottos väg kommer att 

försvinna för att det skall bli luftigare och 

ljusare på de nya tomterna. Vi vill 

poängtera att det innebär risker för 

stormfällning av träd som står nära 

befintlig bebyggelse. Det är för oss oklart 

vem som bär ansvaret dessa träd och de 

för skador kan uppkomma på befintliga 

hus. När man fäller bör man även se över 

de risker som uppstår och plocka bort 

dessa träd också. 

Noteras. 

Bestämmelsen trädridå införs i 

naturområdet i väster och beskrivningen 

kompletteras med information om hur 

växtridån kan utvecklas. 

Inom område med trädridå krävs marklov 

för fällning av träd. Naturmarken i väster 

behövs för att ta hand om dagvatten från 

exploateringen och ska därför skötas av 

dem som har behov av den. För att inte 

försvåra ansvarsfrågan står kommunen 

fast vid att den allmänna platsmarken i 

detaljplanen ska ingå i en 

gemensamhetsanläggning som sköts av 

en samfällighetsförening. 

Handlingarna revideras. 

På samrådsmötet kom det förslag om 

ljusare asfaltbeläggning för den nya vägen 

för att den bättre skall smälta in i området 

med övervägande grusvägar. Det tycker vi 

var ett bra förslag. 

Detaljplanen kan inte reglera asfaltstyp. 

Ytbeläggningen kan regleras i 

exploateringsavtal. Information om en 

ljusare asfaltssort införs i 

planbeskrivningen. 

Handlingarna revideras. 
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Handlingarna revideras enligt följande 

- Plangränsen i norr justeras. 

- Område för lokalgata och kvartersmark för bostäder omformas. 

- Yta för fördröjningsmagasin säkras på plankartan.  

- Bestämmelsen trädridå införs på område för natur i väster. 

- Bestämmelsen Byggnader för bostadsändamål ska uppföras radonsäkert utgår. 

- Bestämmelsen om takbeklädnad utökas så att lertegeltak och växttak också 

tillåts. 

- Placeringsbestämmelsen omformuleras. 

- Beskrivningen uppdateras för att följa revideringar på plankartan. 

-  Den oregistrerade samfälligheten benämndes felaktigt i samrådsförslaget. 

Korrekt namn är Isgärde SAMF:2 

- Ägoförhållandena för den kommunala badplatsen Borgmästarviken förtydligas. 

- Ansvar och ägoförhållandena för berörda vägar förtydligas.  

- Informationen om busslinjer som trafikerar hållplatsen Södra Linsänkan 

förtydligas. 

- Befintlig transformatorstation beskrivs. 

- Möjligheterna att utforma tomtmark som naturtomter förtydligas. 

- Planbeskrivningen kompletteras med information om att ytterligare brandpost 

krävs.  

 

 

 

 

Ylva Hammarstedt 

Arkitekt SAR/MSA 

 


