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Samhällsbyggnadsnämnden 

Granskningsutlåtande för detaljplan för Kagghamra 2:1 och 
Snäckstavik 3:2 mfl i Grödinge, Botkyrka kommun  
 
Ärendet 
Detaljplanen är en omvandlingsplan som syftar till att möjliggöra 
åretruntboende i Kagghamra tomtområde. Det genom att bygga ut kommunalt 
vatten och avlopp, utöka byggrätten samt möjliggöra förtätning med hänsyn till 
områdets förutsättningar och karaktär.  
 
Granskning 
Planförslaget har varit föremål för granskning mellan 9 december 2019 till 10 
januari 2020. Information om granskning har skickats ut till remissinstanser 
och berörda sakägare enligt fastighetsförteckning. Annons om granskning 
publicerades i lokaltidningarna Botkyrkadirekt den 30 november 2019 och i 
Mitt i Botkyrka den 3 december 2019. Samtliga planhandlingar har funnits 
tillgängliga i kommunalhuset samt på kommunens hemsida, 
www.botkyrka.se/detaljplaner under denna tid. 
 
Inkomna yttranden under granskning 
Under granskningen har sammanlagt 72 yttranden inkommit. Samtliga finns att 
tillgå i sin helhet på samhällsbyggnadsförvaltningen. Nedan redovisas de syn-
punkterna som kommit in åtföljda av samhällsbyggnadsförvaltningens kom-
mentarer och ställningstaganden. Personuppgifter som lämnats i samband med 
inlämnad synpunkt har behandlats i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, 
GDPR. 
 
Remissinstanser 
1. Kultur- och fritidsförvaltningen 
Har inget att erinra mot planförslaget.  
 
2. Utbildningsförvaltningen 
Tillstyrker förslaget till detaljplan.  
 
3. Funktionshinderorganisationerna 
Har inga synpunkter gällande detaljplanen. 
 

http://www.botkyrka.se/detaljplaner
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4. PostNord 
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten 
vilket bland annat innebär att det är PostNord som ska godkänna placeringen 
och standarden på postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Post-
Nord samtliga postoperatörer som är verksamma i det aktuella området. Post 
ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt och med hänsyn till arbets-
miljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i prak-
tiken behöver utdelningen standardiseras. Vid nybyggnation av villor/radhus 
och verksamhetsområden placeras postlådan i en lådsamling vid infarten till 
området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på entré-
plan. Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com 
för dialog gällande godkännande av postmottagning i samband med nybygg-
nation. En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas 
ut till adressen. 

Kommentar 
Befintliga postlådor är placerade i lådinsamlingar vid infarterna till 
Jakobsbergsvägen, Tjädervägen, Kaggvägen och Enrotsvägen. Dessa är 
planerade att behållas. Vid Dalsta planeras en lådinsamling vid infarten till 
bebyggelseområdet. 
 
5. Lantmäteriet 
Lantmäteriet anser att redovisningen av särskilda skäl till enskilt huvudmanna-
skap enligt 4 kap. 7 § PBL bör utvecklas. Lantmäteriet anser att det bör framgå 
ännu tydligare av planbeskrivningen att det ytterst är de berörda fastighetsä-
garna som ska betala omprövningen av gemensamhetsanläggningen. Vidare 
bör frågan om ersättning för omprövningen beskrivas närmare. I planbeskriv-
ningen sägs att strandskyddet avses upphävas inom vissa delar av planområdet. 
Lantmäteriet kan inte se att det framgår tydligt av plankartan med planbestäm-
melser att strandskyddet upphävs inom vissa områden av planen. Detta kan i 
och för sig bero på en brist i Lantmäteriets läsning av planförslaget, men i den 
mån det kan sägas finnas en brist i aktuellt avseende bör den avhjälpas. 
 
Kommentar 
De särskilda skälen som ligger till grund för bedömningen om enskilt huvud-
mannaskap är: Inom Grödinge landsbygd är områdena planlagda med enskilt 
huvudmannaskap och förvaltas traditionellt av föreningar. I Kagghamra sköts 
de gemensamma vägarna av Kagghamra vägförening och natur och 

mailto:utdelningsforbattringar@postnord.com
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strandområdet av Kagghamra tomtägarföreningen. I den nya detaljplanen 
kommer de gemensamma ytorna även fortsättningsvis främst att nyttjas av de 
boende i området. Inga kommunala verksamheter med allmänt intresse plane-
ras inom området, utan erhålls i närmsta tätort, Vårsta. Planerad bostadsbe-
byggelse kommer att ha karaktären av småhusområde på landsbygden. Endast 
en mindre förtätning medges. Inför och under framtagandet av den nya detalj-
planen har de boende framfört att de även fortsättningsvis önskar behålla an-
svaret för skötseln av de allmänna platserna inom detaljplanen. Samhällsbygg-
nadsförvaltningen bedömer det därför som lämpligt att de allmänna platserna 
inom planområdet även fortsättningsvis förvaltas och finansieras av de bo-
ende. 
 
Genomförandebeskrivningen kompletteras med en redovisning av de särskilda 
skälen för enskilt huvudmannaskap samt med en beskrivning gällande ansvar 
för omprövning av gemensamhetsanläggningen och ersättning för omprövning. 
 
Plankartan förtydligas med planbestämmelsen, a för de delar där strandskyd-
det avses upphävas. 
 
6. Svenska kraftnät 
Utöver tidigare lämnat remissvar har Svenska kraftnät ingenting att erinra mot 
upprättat förslag. 

Kommentar 
Noteras. 

7. Vattenfall Eldistribution AB, G17 
Vattenfall noterar följande i framtagen samrådsredogörelse: Samhällsbygg-
nadsförvaltningen har i samförstånd med Vattenfall planlagt marken där nuva-
rande 70 kV-ledning är belägen som kvartersmark för bostäder. Detta då Vat-
tenfall har för avsikt att ändra 70 kV-ledningens läge. Vattenfalls ledningar är 
belägna inom allmän platsmark och regleras därför inte på plankartan. Mark 
reserveras för placering av nya nätstationer inom planområdet. Så länge Vat-
tenfalls 70 kV finns kvar måste hänsyn tas till denna så att den inte blir plan-
stridig. Ledningen skyddas med ledningsrätt (akt 0181–95/31.1) 
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Vattenfall önskar därför att ett l-område ritas in inom kvartersmark med en 
bredd om minst 20 meter från yttersta ledande fas. Där inom får ingen byggnad 
uppföras. Detta krav gäller så länge ledningen finns kvar. Vattenfall noterar 
följande i uppdaterad planhandling: ”Närheten till 440 kV-kraftledningen i 
norr bör beaktas och inga nya hus bör tillkomma närmare än 130 m från kraft-
ledningen. Vidare bör inga byggnader uppföras närmare än 20 m från 77 kV-
ledningen som går mellan norra och södra delen av Kagghamra tomtområde.” 
Vattenfall önskar att ordet ”bör” i text ovan byts ut till ”får” så att det står 
”…Vidare får inga byggnader uppföras närmare än 20 meter från 77 kV-led-
ningen……”. Detta krav gäller så länge ledningen finns kvar. Vattenfall note-
rar följande i uppdaterad planhandling: Telia Sonera är huvudman för telenätet 
och Vattenfall är huvudman för elnätet. Här önskar Vattenfall att texten juste-
ras så att det står ”[…]Vattenfall Eldistribution är huvudman för elnätet.” I öv-
rigt har Vattenfall inget att erinra. 
 
Kommentar 
Vattenfall planerar att omlokalisera luftledningen i samband med att den spän-
ninghöjs till 130 kV. Ett markreservat skulle begränsa möjligheten för detta 
och innebära en onödig inskränkning både för verksamhetsutövaren och fas-
tighetsägarna. Förvaltningen kommer att kontakta Vattenfall för att hitta en 
lösning som är hållbar för alla parter. 
 
Planbeskrivningen förtydligas enligt önskemål under rubriken Elektromagne-
tisk strålning. Stycket som yttrandet hänvisar till är sammanfattningen av 
undersökning av betydande miljöpåverkan, tidigare benämning behovsbedöm-
ning. Det som bedöms är vilka effekter på miljön som talar för eller emot en 
betydande miljöpåverkan. Undersökningen utgår från ett antal kriterier som 
finns i miljöbedömningsförordningen (2017:966) 5§. Denna text kommer inte 
att ändras. Genomförandebeskrivningen justeras enligt önskemål. 
 
8. Trafikverket, G32 
Trafikverket har tagit del av rubricerat ärende som syftar till att möjliggöra 
permanentboende i Kagghamra fritidshusområde genom att utöka byggrätten 
samt bygga ut kommunalt vatten och avlopp. En viss förtätning medges. 



BOTKYRKA KOMMUN 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Planenheten 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
 
2020-05-25 

5 [54] 
 
2014:59 

 

 

 
 

Trafikverket är väghållare för väg 570 som passerar genom planområdet. På 
sträckan är hastigheten satt till 70 km/h och ett genomsnittsdygn passerar ca 
600 fordon (ÅDT 2015). Trafikverket yttrade sig när detaljplanen var på sam-
råd (2019-01-02). Trafikverket har följande synpunkter: 
 
Väg 570 
På sida 5 i planbeskrivningen står att väg 570 ägs av Trafikverket, vilket är fel-
aktigt. Trafikverket är väghållare för väg 570 och erhåller vägen och tillhö-
rande vägområde med vägrätt enligt väglagen. Under samrådsskedet omfattade 
detaljplanen väg 570, efter dialog med Trafikverket har vägen delvis utgått 
från detaljplanen. Det område som utgått och som ska inrymma väg 570 är en-
ligt plankartan ca 6 meter brett. Trafikverket anser att detaljplanen ska justeras 
så att en bredd på minst 7,5 meter för väg 570 lämnas utanför detaljplanen. 
Trafikverket har för närvarande inga planer på att ta fram en vägplan för väg 
570. Skulle kommunens detaljplaneläggning och önskemål om att kollektivtra-
fikförsörja området aktualisera en ombyggnation av väg 570 kommer detta tro-
ligtvis att kräva vägplan. Kostnad för planläggning och ombyggnation av väg 
570 ska då inte belasta Trafikverket. På sida 20 i planbeskrivningen står att ett 
vägområde på 8 meter säkras i gällande detaljplan och att detaljplaneförslaget 
säkerställer Trafikverkets behov av bebyggelsefritt område på 8 meter från 
vägkant genom planbestämmelserna natur och prickmark. I samrådsyttrandet 
framförde Trafikverket ett behov av bebyggelsefritt avstånd mellan vägens be-
läggningskant och byggnad på minst 11 meter, detta bör säkerställas med be-
stämmelsen byggnadsförbud (”prickmark”). Trafikverket anser att plankartan 
och planbeskrivningen behöver justeras utifrån detta krav. Trafikverket anser 
också att de transformatorstationer som detaljplanen medger ska placeras minst 
11 meter från beläggningskant på väg 570. Trafikverket anser att ovanstående 
behöver justeras innan detaljplanen antas. 
 
Gång- och cykelväg  
På sida 20 i planbeskrivningen står att en gång- och cykelväg planeras längs 
med väg 570 och att planläggning av denna görs i samband med ny vägplan. 
Trafikverket anser att det är lämpligt att kommunen planlägger för gång- och 
cykelvägar i detaljplanen för att öka andelen som transporterar sig med andra 
färdsätt än bil. Det är dessutom i linje med en hållbar samhällsplanering att 
kommunen planerar för gång- och cykel i samband med en detaljplan som 
möjliggör ökat permanentboende och förtätning i landsbygd. 
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Övrigt 
Trafikverket har inga medel för de åtgärder som planen aktualiserar. Åtgärder 
inom eller i närheten av Trafikverkets väg kan komma att kräva avtal med Tra-
fikverket. Ledningar som ska korsa Trafikverkets vägar eller anläggas i väg-
området kräver tillstånd från väghållaren. 
 
Kommentar 
Det stämmer att Trafikverket är väghållare av väg 570. Planbeskrivningen ju-
steras enligt framförd synpunkt. Ett vägområde på minst 8 m har lämnats utan-
för detaljplanelagt område. På plankartan har ett avstånd om minst 11 meter 
bebyggelsefritt område säkrats med planbestämmelserna: NATUR (< 8 m) 
samt med en placeringsbestämmelse som anger att huvudbyggnad inte får 
byggas närmare än 6 m från fastighetsgräns och komplementbyggnad minst 
4,5 m från fastighetsgräns. Detta förtydligas enligt önskemål med prickmark.  
Vid infarten till Tjädervägen finns en befintlig transformatorstation ca 9 meter 
från vägkant. Denna har i dialog med Vattenfall och Trafikverket planlagts 
med planbestämmelsen E, transformatorstation.  
 
Väg 570 är idag en landsväg med låg standard och det finns idag ett behov av 
att säkerställa en god trafiksäkerhet för samtliga trafikflöden längs med vägen. 
Enligt trafikutredning kommer trafiken på omgivande vägnät att öka, både till 
följd av en naturlig trafikökning på vägnätet men även av trafikalstring från 
planerad bebyggelse inom detaljplanerna för Kagghamra och Grindstugan. 
Dock bedöms inte tillkommande exploatering vara den bidragande orsaken till 
behovet av ombyggnad av vägen. Kommunen delar denna bedömning. På sikt 
är det av vikt att väg 570 får ökad tillgänglighet/säkerhet för oskyddade trafi-
kanter till närliggande busshållplatser samt utökad kollektivtrafik. 
 
9. SRV, G33 
SRV återvinning har tagit del av utsänd granskningshandling avseende upprät-
tad detaljplan för Kagghamra. SRVs målsättning är att, i enlighet med kommu-
nens avfallsplan och renhållningsföreskrifter, skapa kundvänliga möjligheter 
för boende att källsortera sitt avfall. Detta skall vara möjligt att genomföra med 
beskriven plan. SRVs målsättning är samtidigt att hämtning av avfall skall ske 
med så liten interaktion med de boende som möjligt. Det är därför viktigt att 
väg- och gatunät anpassas för att möjliggöra detta. SRV ser positivt på att 
kunna delta i den fortsatta processen. 
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Kommentar 
Möjlighet till avfallshantering har tagits i beaktande under planarbetet. Even-
tuell anpassning av gatunätet beaktas vid projektering av gata. Ansvar för 
detta har Kagghamra väg-/samfällighetsförening samt kommande gemensam-
hetsanläggning inom Dalsta. 
 
10. Trafikförvaltningen, G70 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra permanent boende i Kagghamra fri-
tidshusområde. Det genom att utöka byggrätten samt bygga ut kommunalt vat-
ten och avlopp. En viss förtätning medges. Planområdet ligger ca 1,5 km från 
hållplatser på väg 569 och väg 225 vilka trafikeras av linje 727 (Tumba station 
- Skanssundet), respektive linje 783 (Södertälje centrum-Nynäshamns station). 
 
Trafikförvaltningens synpunkter på planen: Trafikförvaltningen delar trafikut-
redningens slutsats att planområdet inte är av den täthet som motiverar kollek-
tivtrafik via planområdet. Planens möjliggörande av en ny gång- och cykelför-
bindelse längs väg 570 till befintlig hållplats på väg 569 ser trafikförvaltningen 
dock som mycket positiv. Möjlighet till ramlåstcykelparkering vid befintliga 
stoppställen på väg 569 är önskvärda för att förbättra möjligheterna för hållbart 
resande till och från planområdet. I övrigt ser trafikförvaltningen att kommu-
nen har tagit hänsyn till tidigare synpunkter från Regionen och har därmed 
ingen erinran på granskningshandlingarna. 
 
Kommentar 
Samhällsbyggnadsförvaltningen delar trafikförvaltningens synpunkt gällande 
gång- och cykelväg samt möjlighet till ramlåstcykelparkering och tar med 
detta i fortsatt arbete.  
 
11. Länsstyrelsen, G73 
Sammanfattande bedömning 
Länsstyrelsen bedömer att föreslagen utformning av planen innebär att strand-
skydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser. 
Länsstyrelsen har kvarstående synpunkter gällande upphävande av strandskydd 
inom planområdet. Länsstyrelsen bedömer att kommunens motivering till upp-
hävande av strandskyddet för vattenområdet är bristfällig. Länsstyrelsen läm-
nar även rådgivande synpunkter om hur strandskyddet har beskrivits i plan-
handlingarna samt upplyser om att det saknas administrativ bestämmelse i 
plankartan. Om dessa problem kvarstår vid ett antagande kan Länsstyrelsen 
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komma att ta upp planen för prövning enligt 11 kap. 10 § PBL. Planen kan då 
komma att upphävas enligt 11 kap. 11 §. 
 
Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § PBL 
Länsstyrelsen har i granskningsskedet följande återstående synpunkter av bety-
delse för Länsstyrelsens överprövning enligt 11 kap. 10 § PBL. 
 
Strandskydd: I en detaljplan får kommunen upphäva strandskyddet om det 
finns särskilda skäl för det och om intresset av att ta området i anspråk på det 
sätt som avses i planen väger tyngre än strandskyddsintresset. Kommunen fö-
reslår att strandskyddet upphävs inom privata bostadsfastigheter, vägar, delar 
av vattenområdet samt byggnader och båtuppställningsplats avsedda för före-
ningsverksamhet. Kommunen anger som särskilt skäl att marken redan är ian-
språktagen i enlighet med 7 kap. 18 c § punkt 1 miljöbalken. Inom naturmark 
föreslås strandskyddet ligga kvar. 
 
Vattenområde och föreningsbryggor: Kommunen avser att upphäva strand-
skyddet inom vattenområdet markerat med W2 (Bryggor för föreningsverk-
samhet) på plankartan. I planbeskrivningen anges att det är W1 området i vatt-
net där strandskyddet ska upphävas. Planbeskrivningen och plankartan över-
ensstämmer således inte. Kommunen behöver se till att det vattenområde där 
strandskyddet avses upphävas är reglerat på ett korrekt sätt i plankartan samt 
överensstämma med det som står i planbeskrivningen. I planbeskrivningen 
anges att bryggorna är lagligen uppförda i enlighet med gällande detaljplan. 
Länsstyrelsen har dock kvarstående synpunkter gällande omfattningen av de 
vattenområde inom vilket kommunen avser upphäva strandskyddet inom de-
taljplanen. Av planhandlingarna framgår det fortfarande inte om hela vatten-
området W2 är ianspråktaget av bryggor. Bryggornas utbredning i vattenområ-
det finns inte redovisade i plankartan eller planbeskrivningen. Länsstyrelsen 
kan därför inte bedöma om W2 området är avgränsat till att omfatta endast 
bryggorna inom området. Kommunen behöver visa att bestämmelsen W2 end-
ast omfattar vattenområdet runt de befintliga bryggorna. Bryggornas utbred-
ning kan redovisas i plankartan eller i planbeskrivningen. Om bryggorna idag 
är lagliga är det rimligt att för bryggorna hävda särskilt skäl enligt 7 kap. 18 c 
§ pkt 1 miljöbalken. Annars anser Länsstyrelsen att kommunen bör ange och 
motivera ett annat särskilt skäl för upphävandet av strandskyddet runt de be-
fintliga bryggorna. På nuvarande underlag ser inte Länsstyrelsen att det skäl 
som kommunen åberopat är tillämpligt för upphävande av strandskydd inom 
hela det nu angivna vattenområdet W2. Kommunen bör även beskriva 
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bottenförhållanden i vatten, djup, samt växtlighet. Viken är grund vilket inne-
bär att den värms tidigt på våren, och dess botten består av fint sediment vilket 
brukar vara en bra förutsättning för växtlighet som utgör bra fiskyngelområ-
den, och det förekommer därför höga naturvärden. Kommunen behöver därför 
även ta detta i beaktandet i utbredningen av upphävandet av strandskyddet, för 
att undvika alltför stor påverkan på viken. 
 
Rådgivande synpunkter för planens genomförbarhet 
Formalia: Beskrivning av strandskydd i planbeskrivningen: I planbeskriv-
ningen beskriver kommunen att strandskydd om 100 meter på land och vatten 
återinträder i och med att en ny detaljplan tas fram. Enligt Länsstyrelsens be-
slut den 18 oktober 1977 infördes strandskydd inom vattenområde och på 
parkmark inom gällande byggnadsplan. På Länsstyrelsens kartor framgår där-
för att strandskydd råder för vattenområde (100 meter) och på parkmark. När 
nu en ny detaljplan tas fram så fortsätter strandskyddet att gälla för dessa om-
råden om inte upphävande sker i den nya detaljplanen. För den del av kvarters-
marken som ligger inom 100 meter från strandlinjen så inträder dock strand-
skyddet på kvartersmark i enlighet med 10 a § lagen (1998:811) om införande 
av miljöbalken. Beskrivningen om att strandskyddet återinträder stämmer såle-
des inte och detta bör därför ändras i planbeskrivningen. Linjen för strandskyd-
dat område i plankartan bör även finnas med i grundkartan eller som illustrat-
ion så att det tydligt framgår vad linjen betyder. Det är en fördel om kommu-
nen tar fram en illustration som visar vilka delar som strandskyddet föreslås 
upphävas. 
 
Administrativ bestämmelse: Den administrativa bestämmelsen a1 som regle-
rade strandskyddets upphävande i plankartan i samrådet finns inte med i 
plankartan i granskningsskedet. Kommunen behöver införa en reglering på 
plankartan som visar var strandskyddet upphävs. De delar som upphävs ska så-
ledes regleras med administrativ bestämmelse på plankartan. 
 
Kommentar 
Planhandlingarna justeras så att planbestämmelsen som avser upphävandet av 
strandskyddet är densamma i båda handlingarna samt förtydligar a1. Upphä-
vandet av strandskyddet är avgränsat till att omfatta vattenområdet runt be-
fintliga bryggor. Planhandlingarna förtydligas med en illustration som vatten-
område med bryggor samt vilka delar som föreslås upphävas. 
 



BOTKYRKA KOMMUN 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Planenheten 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
 
2020-05-25 

10 [54] 
 
2014:59 

 

 

 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att strandskyddet endast råder 
på allmän plats (park) inom detaljplanen. Kommunen kontaktar länsstyrelsen 
gällande frågan. 
 
Sakägare enligt fastighetsförteckning 
12. Yttrande från boende, G2 
Som tämligen ny husägare i Kagghamra köpte jag huset för 2 200 000 kr. 
Detta med tanken om ett ökat värde när kommunalt vatten och avlopp kopplas 
in och husen skulle få byggas till 140 kvm. Och dessutom i två plan. Som jag 
ser det ligger mitt öde i era händer om jag nu skall gå med förlust om jag skall 
sälja huset efter inkoppling av vatten och avlopp. Barnfamiljer kommer inte 
vara intresserade av dessa små hus. Bygden dör där med ut, i stället för att få 
liv och rörelse och utvecklas. Det troliga är att det är gamla husägare som 
köpte sitt hus för >30 år sedan, till en kostnad av 3–700 000 vilka hur helst går 
med vinst så pass att de blir miljonärer. Tomterna är beslutade till 2000 kvm, 
vilket gör att det inte kommer att kunna exploateras hur som helst, utan yta 
mellan husen kommer kvarstå. Nu har måttet på både höjden och bredden ka-
pats som jag förstått kan man inte heller bygga 120 kvm i två våningar längre. 
Så från 140 kvm eller 280 i två våningar känns mycket förminskning. Min 
åsikt är 140 kvm i en plan eller 120 i två våningar. Att man skall kunna välja 
på dessa båda. 140 kvm i ett plan är att föredra för att behålla lite av lantkäns-
lan, men 140 kvm i två våningar blir stort, i min smak. Men om man vill ha 
mer än 140 kvm är 120 kvm i två vångar ett alternativ. 
 
Att kräva vatten och avlopp 300 000 kr, för att sedan begränsa husen till stort 
sommarhus storlek 120 kvm, ger inte oss tillbaka kostnaden på 300 000 kr. Vi 
som kommit in sent kommer få gå i pension eller flytta med skulder kvar. 
Och av konkurrensskäl, känns det inte rimligt att skillnaden mellan Sibble och 
Kagghamra skall vara så stor? Vi straffas ju redan för att vi råkar äga hus på 
bergsområde fast vi betalar samma skatt som alla andra har vi särkostnad. Att 
nu diskrimineras igen känns tungt. Det är dessutom svårare finna nyckelhus i 
de mindre storlekarna, har jag förstått. Jag tackar för er tid och väntar in ert 
svar med en stor förhoppning att även vi nyinflyttades intressen tas till vara, då 
vi köpte under andra förutsättningar. 
 
Kommentar 
Hur en detaljplan tas fram regleras i plan- och bygglagen, PBL. Förslagets 
lämplighet ska prövas mot platsens förutsättningar som egenskaper, läge och 
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behov. Fram tills att detaljplanen har vunnit laga kraft är den ett förslag som 
prövas. Exempelvis är det vanligt med justeringar av byggnadsarea och bygg-
nadshöjd under processen. Under samrådet har många av de boende framfört 
vikten av att omvandlingen sker med hänsyn till landskapets karaktär, den ku-
perade naturmarken. Det har funnits en oro för att föreslagen total byggnads-
area ska påverka området negativt. Stora enplanshus är svåra att anpassa till 
kuperad terräng och medför ett ökat behov av markarbeten som skulle få stor 
påverkan på området och dess förutsättningar. Exempelvis innebär stora bygg-
nader större dagvattenflöden och påverkan på avrinningsstråk vid skyfall.  
Ambitionen med förslaget är att området ska kunna omvandlas samtidigt som 
stora markingrepp ska undvikas. Byggnadsarean har därför hållits relativt be-
gränsad för att inte ta för mycket mark i anspråk. Bedömningen är att en rim-
lig avvägning har gjorts mellan de olika aspekterna i detaljplaneförslaget. 
Förvaltningen har dock för avsikt att studera frågan ytterligare under kom-
mande planprocess. 
 
Planförslaget medger en minsta fastighetsstorlek inom Kagghamra fritidshus-
område på 1800 kvm samt inom Dalsta åkermark 1600 kvm. Föreslagen bygg-
nadsarea är idag 120 kvm i två våningar, totalt 240 kvm. Suterrängvåning räk-
nas som en våning.  
 
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp görs för att komma tillrätta med 
de miljö- och hälsoproblem som uppstått i området. De enskilda avloppen bi-
drar till övergödningen av Kaggfjärden samt det finns problem med sinande 
brunnar till följd av ett ökat uttag av grundvattnet. Taxan för vatten och avlopp 
regleras av vattentjänstlagen och beslut om särtaxa fattades av kommunfull-
mäktige i juni 2019.  
 
Områdena Kagghamra och Sibble har olika förutsättningar och detaljpla-
nerna skiljer sig därför åt. 
 
13. Yttrande från boende, G3 
Jag har nu tagit del av den nya detaljplanen för området i Kagghamra. Vi bo-
satte oss i Kagghamra i hopp om att få låta våra barn växa upp i en lantlig 
miljö och kunna bygga ut vårt hus så vi skulle få plats allihop. Men nu ger vi 
upp! Vi har enbart hört rykten om att det nya förslaget för detaljplanen kom-
mer vara hus på 140 kvm. Vad hände? Som vanligt när det gäller detta arbete 
med VA så har det varit noll i information. Jag har sökt kommunen flera 
gånger utan resultat. Ringt och mejlat. Men man möts bara av tystnad. Det 
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enda man har fått förlitat sig på är rykten. Det har varit uselt med information 
från start när det gäller denna utbyggnad av VA. Vi har stått ut och bott trångt i 
hopp om att vi kommer att kunna bygga ut vårt hus när den nya detaljplanen 
träder i kraft. Ni har trots allt drivit igenom särtaxa och ni tvingar oss att 
koppla in oss på VA. Som lite plåster på såren för alla de 100 tusentals kronor 
vi måste betala kan vi väl få byggrätt för åtminstone 140 kvm??? Vilket klien-
tel av människor är det ni tänker ska bo i Kagghamra? Det blir fler och fler 
barnfamiljer som bosätter sig här. Det känns som att vi får ta straffet en aning 
då kommunen klantade till sig rejält med byggreglerna för Sibble. Där man får 
bygga hutlösa villor. Är det därför ni stramar åt i Kagghamra? Jag begär abso-
lut inte att få samma byggrätt som i Sibble men kom igen! En villa på 120 kvm 
för en barnfamilj?? Det finns väl riktlinjer att man ska få plats med två toaletter 
t ex om man är en familj på 4-5 personer? Att alla barn i alla fall ska ha till-
gång till ett eget rum. Jag vet inte varför ni har lagt som förslag på just 120 
kvm. Det skulle vara av intresse att verkligen få höra er motivering för den 
låga siffran. Men den lär väl utebli, som vanligt. Vad är det som utmärker 
Kagghamra i jämförelse med övriga Grödinge som har kommunalt VA? Nej 
usch och fy säger jag. Botkyrka är verkligen på orden långt ifrån lagom. Som 
ni märker så kommer jag aldrig godkänna denna detaljplan. 
 
Kommentar 
Detaljplaneförslaget medger 120 kvm i två våningar, totalt 240 kvm. Se även 
samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar under yttrande 12 och 23. 
Utbyggnad och kostnad för vatten och avlopp är inte detaljplanefråga. Aktuell 
information och handlingar gällande VA-utbyggnaden finns tillgänglig på 
kommunens hemsida: https://www.botkyrka.se/bo--bygga/vatten-och-av-
lopp/pagaende-va-projekt/va-grodinge-kagghamra.html. Framförda syn-
punkter angående behov av information om VA-utbyggnaden har vidarebe-
fordrats till VA-enheten. 
 
Aktuell information och handlingar gällande planförslaget finns tillgänglig på 
kommunens hemsida: https://www.botkyrka.se/bo--bygga/detaljplaner-och-
program/varsta---grodinge/kagghamra.html. Inför samråd och granskning har 
informationsbrev till sakägare och remissinstanser skickats ut med post, an-
slag har förts upp på kommunens anslagstavla samt annons om samråd och 
granskning förts in i två lokaltidningar. Inför samrådet anordnades även in-
formationsmöte samt öppet hus på Malmsjöskolan. Under planprocessen har 
hemsidan uppdaterats kontinuerligt. Samhällsbyggnadsförvaltningens 

https://www.botkyrka.se/bo--bygga/vatten-och-avlopp/pagaende-va-projekt/va-grodinge-kagghamra.html
https://www.botkyrka.se/bo--bygga/vatten-och-avlopp/pagaende-va-projekt/va-grodinge-kagghamra.html
https://www.botkyrka.se/bo--bygga/detaljplaner-och-program/varsta---grodinge/kagghamra.html
https://www.botkyrka.se/bo--bygga/detaljplaner-och-program/varsta---grodinge/kagghamra.html
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bedömning är att samråds- och granskningsprocessen uppfyller de krav som 
ställs i Plan- och bygglagen. 
 
14. Yttrande från boende, G4 
Anser att föreslagen BYA är alldeles för liten med tanke på tomternas storlek. 
Området rymmer mer än väl stora villor utan att området karaktär förändras till 
nått sämre, snarare tvärtom, frikostiga byggrätter lockar barnfamiljer och ut-
vecklar området positivt anser jag.  
 
Kommentar 
Se samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar under yttrande 12 och 23.  
 
15. Yttrande från boende, G6 
Godkänner förslaget. 
 
16. Yttrande från boende, G7 
Godkänner förslaget. 
 
17. Yttrande från boende, G8 
Godkänner förslaget. 
 
18. Yttrande från boende, G9 
Godkänner förslaget. 
 
19. Yttrande från boende, G14 
Vill inte ha en förtätning. Vill inte att ”för” stora hus byggs, ca 120 kvm borde 
vara gränsen. Karaktären på området måste behållas.  
 
Kommentar 
Framförd synpunkt noteras. Se även samhällsbyggnadsförvaltningens kom-
mentar under yttrande 12. 
 
20. Yttrande från boende, G15 
Byggnadsarean bör inte begränsas till så litet som 120 eller 140 m2. Ser man på 
området bredvid oss (Sibble) så har ju dom betydligt större. Mer än 200 m2 och 
garage eller dyligt på 60 m2. Utan att vara helt insatt ser det inte ut som Sibble 
i genomsnitt har större tomter än Kagghamra. Vi tycker absolut att tillåten 
byggnadsarea bör vara i paritet med Sibble dvs mer än 200 m2. Eftersom vi nu 
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betalat så pass mycket för vatten och avlopp så är ju en någorlunda generös 
byggrätt ett sätt för kommunen att ge tillbaka lite utan att det kostar kommunen 
något. Bör ju troligen ge mer intäkter på grund av fler invånare samt att fler 
bygger ut vid generösare byggrätt. Vid 120 m2 kommer nog många tveka att 
bygga ut då det ger mer m2 för pengarna att bygga större. Ser också att det är 
väldigt många som ställer stora fula containrar på tomten. Dessa skulle antagli-
gen minska i antal om man tillät större byggnadsarea. Tycker också att man 
ska få lov att bygga 60 m2 garage eller annan byggnad för uthyrning, generat-
ionsboende eller liknande. Det är mycket viktigt att inse att Stockholm växer 
och kommer att växa i framtiden, så vi behöver fler bostäder på sikt. Många 
människor vill bo på landet och Kagghamra kan hjälpa till genom att tillåta en 
generös byggnadsarea. Dessutom ligger ju Kagghamra nära stan så man kan 
fortfarande jobba i stan och bo på landet. En generös max tillåten byggnads-
area skulle göra Kagghamra ännu mer populärt att bo i. Av samma själ tycker 
vi att det kunde ha skett en ytterligare förtätning av området. Varför inte be-
bygga kalhygget (Nybodavägen) med några fler tomter? När vi nu kostat på så 
mycket pengar så kan väl fler få vara med att dela på kostnaden? 
 
Kommentar 
Det stämmer att kommunen ingår i Stockholmsregionen och efterfrågan på bo-
städer på landsbygden ökar. Kommunen har därför i översiktsplanen tydligt 
pekat ut vart det finns utrymme för nya bostäder inom Grödinge landsbygd. 
Det för att låta landsbygden utvecklas samtidigt som utspridningen av ny be-
byggelse minskas. I samband med att kommunalt vatten och avlopp byggs ut i 
Kagghamra prövas därför möjligheten att omvandla området från fritidshus-
område till åretruntboende. Vad som ska prövas regleras i plan- och byggla-
gen. Se även samhällsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande 12.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utgått från det förtätningsförslag som 
Kagghamra tomtägarförening och Kagghamra väg-/samfällighetsförening 
lämnat in för tomtområdet. En bedömning har sedan gjorts utifrån platsens 
egenskaper, läge och behov. Kagghamra tomtägarföreningen ansvar för in-
formation till medlemmarna gällande förslagen förtätning inom föreningens 
mark. 
 
21. Yttrande från boende, G16 
Det finns ingen anledning att begränsa storlek på byggnad till 120 i stället för 
140. Vatten och avlopp kommer kosta exempelvis mig ca 300 000 och i kon-
kurrens men andra närliggande områden behöver det finnas rimliga 
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möjligheter för en barnfamilj att bygga och bo om dessa hus och tomter ska 
vara attraktiva att köpa. Ej heller är det rimligt att begränsa bygglov på tomt-
storlek då ju förtätning regleras ändå genom terrängen och de regler som be-
gränsar för stora ingrepp i naturen. För att området ska kunna utvecklas är det 
rimligt att de fåtal tomter som är möjliga att bygga fler hus på kan göra detta 
dvs att de tomter som går att stycka kan få styckas enligt samma regler som 
gäller exempelvis i Sibble eller andra närliggande bostadsområden. Förslaget 
bör ändras enligt synpunkterna ovan. 
 
Kommentar 
En av utgångspunkterna i förslaget är att omvandlingen ska ske med hänsyn 
till landskapets karaktär, den kuperade naturmarken. En viktig faktor är de re-
lativt stora fastigheterna som möjliggör en utökad byggrätt utan att karaktären 
försvinner. Styckningar av befintliga fastigheter skulle medföra ett ökat behov 
av markarbeten vilket skulle få stor påverkan på området och dess förutsätt-
ningar. Bedömningen är att en rimlig avvägning har gjorts mellan de olika 
aspekterna i detaljplaneförslaget. Se även samhällsbyggnadsförvaltningens 
kommentar under yttrande 12. 
 
22. Yttrande från boende, G18 
Vill med detta mejl bestrida ert förslag om en boyta på 120 kvm i Kagghamra. 
Vi är många familjer som har väntat och sett fram emot er nya detaljplan för 
området. Men vilken besvikelse det blev. Nu är vi flera familjer som får tänka 
om och flytta från området om detta med 120 kvm blir verklighet. Detta med-
för också en ekonomisk förlust för oss då området kommer bli mer svårsålt om 
vi måste sälja. Med tanke på att vi också är tvingade av kommunen att betala 
VA- (sär)taxan känns det verkligen inte rätt att området fortsättningsvis kom-
mer ses som ett "bättre" fritidshusområde, fast merparten kommer ju bo där 
permanent ändå. Jag antar att vi kommer ha möjligheten att bygga i 2 plan. 
Detta passar dock inte alla tomter och hus i området. I vårt fall skulle vi i så 
fall få riva hela huset och bygga ett nytt hus vilket inte är ett alternativ pga 
ekonomiska skäl. 
 
Kommentar 
Se samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar under yttrande 12. 
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23. Yttrande från boende, G19 
Jag satt tidigare med i Kagghamras detaljplanegrupp vilken hade som uppgift 
att tillsammans med kommunen ta fram en långsiktig fungerande plan för 
kommande storlek våra hus i KTF. Jag undrar vad som hände med möjligheten 
att bygga ett hus som ska kunna fungera för den stora familjen. Har gått en 
massa rykten om att vi gått från idéer med en totalyta om ca 160 m2 boendeyta 
för en enplansvilla som nu är nere i 120 m2. Sen ska man nu också få bygga 
hus med två våningar med en total yta om 240 m2. Tycker inte att detta känns 
rimligt då vi vill ha hit familjer som kan växa i området utan att behöva flytta 
för att familjen över tid blir större. Tycker också att efter de stora investeringar 
som vi fastighetsinnehavare i området nu blir tvingade att göra gällande Kom-
munalt vatten och avlopp måste ge mer i boyta än 120m2 för ett enplanshus.  
Många som bor i området idag kommer av naturliga skäl inte kunna bygga yt-
terligare en våning på sitt hus då stommen inte är dimensionerad för att klara 
detta, däremot så går det i de flesta fall att bygga ut det befintliga enplanshuset 
åt något håll. Att bygga tvåvåningshus i området för att det skulle påverka den 
befintliga miljön positivt blir inte trovärdig då de kommer byggas på höjden 
vilket kommer kunna störa utsikten för grannar alternativt att dessa behöver 
byggas som suterräng eller med källarplan vilket kommer innebära sprängning 
i området.     
 
Mitt förslag blir därför följande: Enplanshus max boyta 150m2. Tvåplanshus 
max boyta 240m2 fördelade på två våningar som förslaget är idag. Sen fick jag 
följande information av kommunen som jag inte riktigt förstår: ”Till den re-
kommenderade BYA om 120 kvm, vilket är den storlek en enplansvilla kan få 
tillkommer Attefallsreglerna om tillbyggnad på 15 kvm på huvudbyggnaden”.  
Innebär detta att 15m2 ytterligare kan byggas på ett enplanshus men med sepa-
rat ingång samt utrustad enligt de Attefallsregler som finns, alltså kan enplans-
byggnaden då bli 135 m2 istället för 120 m2? Om inte så förstår jag inte Atte-
falls argumentet då det alltid finns möjlighet att bygga ett sådant. Går man sen 
vidare och börjar titta i huskataloger över enplansvillor så är dessa inte vanliga 
med en storlek av endast 120 m2. Alltså öka på boytan för enplansvillorna så 
får tomtägarna själva bestämma vad dom vill bygga. Efter tidigare samtal/mö-
ten med kommunen tog vi också upp den prickade tomtmarken som vi nu har i 
området. Kommunen sa då att denna skulle tas bort. Jag undrar därför om detta 
nu gjorts. Skulle den fortfarande gälla så kommer vår fastighet inte ha någon 
som helst nytta av de ändrade byggreglerna. Jag är både besviken och lite oro-
lig om kommunen fortfarande ska se Kagghamra som ett fritidshusområde. 
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Tittar man på Sibble så ser byggreglerna annorlunda ut och där har man lyck-
ats bibehålla lantligheten i området även om husen byggs större. 
 
Kommentar 
Kagghamras tomtägarförening och Kagghamra väg-/samfällighetsförening fö-
reträder föreningens mark inom Kagghamra.  
 
En av utgångspunkterna i förslaget är att omvandlingen ska ske med hänsyn 
till landskapets karaktär, den kuperade naturmarken. En utökad byggrätt ska 
möjliggöras utan att karaktären försvinner. Stora enplanshus är svåra att an-
passa till kuperad terräng och medför ett ökat behov av markarbeten som 
skulle få stor påverkan på området och dess förutsättningar. Exempelvis inne-
bär stora byggnader större dagvattenflöden och påverkan på avrinningsstråk 
vid skyfall. Se även samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar under ytt-
rande 12 och 13. 
 
Stora delar av den prickade marken som i gällande detaljplan begränsar möj-
ligheten att bygga inom fastigheterna har justerats i planförslaget. För att bi-
behålla områdets karaktär samt för att undvika större markingrepp som kan 
komma att påverka dagvattenflöden och viktiga avrinningstråk vid skyfall, re-
gleras placering och utformning av bebyggelsen. Tillkommande bebyggelse 
ska anpassas till den befintlig terrängen och sprängning, schaktning och fyll-
nad undvikas. Det innebär att byggnaderna i första hand ska placeras där så 
lite markarbeten som möjligt behövs.  
 
Utöver det som detaljplanen medger finns vissa åtgärder som är bygglovsbe-
friade för en- och tvåbostadshus om de uppfyller vissa villkor. Exempelvis är 
det möjligt att bygga komplementbyggnad om högst 15 kvm (s.k. friggebod), 
komplementbyggnad på högst 25 kvm (s.k. attefallshus), tillbyggnad på högst 
15 kvm på huvudbyggnad (s.k. attefallstillbyggnad). För utförligare informat-
ion se boverkets hemsida; ”Bygglovsbefriade åtgärder för en- och tvåbostads-
hus”.  
 
24. Yttrande från boende, G20 
Tycker att det är stora investeringar vi fastighetsinnehavare har/kommer att bli 
tvingade att göra gällande Kommunalt vatten och avlopp. Kostnader till Bot-
kyrka Kommun för förbindelsepunkt in i befintlig fasthet, kostnad för bygglov 
för att dra in VA i fastighet och kostnader för att utföra arbete från 
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Kommunens VA förbindelsepunkt till fastighet. Detta är stora investeringar vi 
tagit/kommer att ta lån för att kunna utföra. Ska vi som fastighetsägare kunna 
få någon utdelning av denna ”investering” så bör vi kunna få bygga större än 
det planerade planförslaget. Detta är i framtiden ett argument om familjer med 
barn ska kunna flytta till Kagghamra och bo utan att behöva flytta om familjen 
över tid blir större. Många som bor i området idag kommer av naturliga skäl 
inte kunna bygga ytterligare en våning på sitt hus då stommen inte är dimens-
ionerad för att klara detta, däremot så går det i de flesta fall att bygga ut det be-
fintliga enplanshuset åt något håll. Att bygga tvåvåningshus i området för att 
det skulle påverka den befintliga miljön minimalt blir inte trovärdig då de 
kommer byggas på höjden vilket kommer kunna störa utsikten för grannar al-
ternativt att dessa behöver byggas som sutteränghus eller med källarplan vilket 
kommer innebära sprängning i området. Går man sen vidare och börjar titta i 
huskataloger över enplansvillor så är dessa inte vanliga med en storlek av end-
ast 120m2. Alltså öka på boytan för enplansvillorna så får tomtägarna själva 
bestämma vad dom vill bygga. 
 
Vi har även ”prickad tomtmark” på vår fastighet som i nuläget inte ger oss nå-
gon större chans att överhuvudtaget att bygga ut befintlig fastighet. Är denna 
”prickade tomtmark” tänkt att tas bort från kommande detaljplan? Fråga är 
också varför finns den ”prickade tomtmarken” med på befintlig detaljplan från 
1960 talet över 50 år sedan, behovet för detta borde väll ha förändrats över tid? 
 
Kommunalt vatten och avlopp måste ge mer i boyta än 120m2 för ett enplans-
hus. Mitt förslag blir följande: Enplanshus max boyta 150m2 Tvåplanshus max 
boyta 240m2 fördelade på två våningar som förslaget är idag. Garage på 60m2 
(Detta pga att man på landet behöver mer yta för att kunna ställa in utrustning 
exempelvis snöslunga, vinterdäck, gräsklippare, cyklar, båttillbehör, fyrhjuling 
samt plogblad mm, mm). Jag ser fram mot en ny detaljplan som är mer modern 
och gagnar fler samt även kommer fungera i framtiden med de behov som då 
kommer. 
 
Kommentar 
Se samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar under yttrande 12, 13 och 23.  
Enligt gällande planbeskrivning har tillkommit för att styra byggnaderna pla-
cerats så att de ska framträda så lite som möjlig samt för att begränsa möjlig-
heten att bygga där bebyggelsen ansett olämplig, ex där marken är kraftigt ku-
perad.  
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25. Yttrande från boende, G21 
Varför sänks förslaget på 140 m2? Mitt förslag är att man ska få bygga större 
enplansvillor om tomten tillåter. Även större Garage. Mitt förslag är 150 m2 
och 50 m2 Garage. Skolbuss nämns inte!? Det är av intresse för många i områ-
det. Många vill att skolbussen går upp till området. Jag skulle även vilja ha or-
dentligare kör och gångvägar med belysning i området. Jag hoppas även på att 
gång och cykelväg byggs ut på Grödinge landet. 
 
Kommentar 
Se samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar under yttrande 12 och 23. An-
ordnande av skolbuss är inte en detaljplanefråga. Skolbuss kommer att anord-
nas till närmsta kommunala skolan som idag är Malmsjöskolan. Planförslaget 
möjliggör en utbyggnad av gång- och cykelvägar samt belysning inom planom-
rådet. Ansvar för genomförandet har Kagghamra väg-/samfällighetsförening. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen håller med om behovet av gång- och cykelba-
nor i Grödinge. Trafiksäkerheten är låg för oskyddade trafikanter. Frågan vi-
darebefordras till trafikverket som är ansvarig för en eventuell utbyggnad.  
 
26. Yttrande från boende, G22 
Genom KTF detaljplanegrupp har jag fått information. Vi är fritidsboende och 
bor i […]. Förtätning Stockholm har skadat våra parker och grönområde. Vi 
önskar begränsning, som delvis genomförts. Vi bor i Kagghamra för naturens 
skull. 
 
Kommentar 
Se samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar under yttrande 12 och 20. 
Planförslaget kommer att påverka närmiljön för de boende, men inte i sådan 
grad att det gör det olämpligt att omvandla och förtäta området. 
 
27. Yttrande från boende, G23 
Jag motsätter mig följande förändringar i detaljplanen ang. fastighetsrättsliga 
frågor: Det var sagt att ny byggnorm på 140 kvm + 40 kvm komplementbygg-
nadskulle ske i den nya detaljplanen. Det ändrades till 120 kvm. Angående are-
alförändring: Jag godkänner inte utökad areal på min fastighet. Det som ligger 
på KTFs mark fanns där när jag köpte marken. 
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Angående byggnadsarea se samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar under 
yttrande 12 och 23. Synpunkten noteras angående av utökning av fastighetens 
kvartersmark. Noteras bör att Vattenfalls 70-kV-ledning passerar över natur-
området där befintlig byggnad är placerad. Byggnaden är i konflikt med led-
ningsrätt (akt 0181-95/31.1) som erhållits med linjekoncession. En fastighetsä-
gare får inte i ledningens närhet ändra markanvändningen genom att ex upp-
föra byggnad, annan anläggning, anordna upplag, så att ledningens bibehål-
lande enligt gällande säkerhetsföreskrifter äventyras. Frågan vidarebefordras 
till Vattenfall Eldistribution AB. 
 
28. Yttrande från boende, G24 
Vad gäller förändringar av förslaget anges att planerad bebyggelse och tillåten 
byggnadsarea justerats, men inte hur. Borde ha framgått. Under rubriken Land-
skapsbilden, mark och natur uppges att där finns enkla fritidshus och större vil-
lor för åretruntboende. Eftersom de nära 200 fritidshusen får vara på max 80 
m² undrar jag vilka större villor det rör sig om. Det föreslås att kvartersmarken 
utvidgas genom att ta delar av naturmarken i anspråk. Men samtidigt betonas 
att den befintliga karaktären i området ska bevaras. Detta går inte ihop! Vikten 
av att naturvärden ska bevaras betonas också på flera ställen i förslaget. Den 
allmänna platsmarken har ersatts av en gemenskapsanläggning den 1 januari 
2019. Vad innebär denna förändring?? Med mitt mail den 3 januari 2019 klar-
gjordes utförligt för mina synpunkter med slutsatsen att förslaget inte kan god-
kännas. Har inget hört från kommun sen dess, men hoppas förstås att syn-
punkterna har noterats. Jag har nu gått igenom detta nya detaljplaneförslag som 
jag heller inte kan godkänna. Huvudsakligen pga att föreslagen förtätning 
skulle innebära att områdets karaktär kraftigt förändras. VA-projektet var nöd-
vändigt och välkomnas förstås. Men kommunens förslag om att utöka 26 fas-
tigheters tomtmark skulle också innebära större förändring av områdets karak-
tär. Varför föreslås det? Bifogar synpunkterna som lämnades i början av janu-
ari förra året, där vikten av att bevara områdets karaktär, miljö och natur beto-
nas och motiveras. Anser dessa synpunkter fortsatt relevanta och därför bör be-
aktas för detta nya detaljplaneförslag. 
 
Kommentar 
I fastställelsebeslut till de båda byggnadsplanerna fastslogs ett förordnande 
enligt 113 § byggnadslagen. Förordnandet innebar att samtliga fastighetsä-
gare, utan ersättning, fick rätt att använda den allmänna platsmarken, dvs 
vägar och naturområden. Enligt övergångsbestämmelserna i plan- och byggla-
gen (PBL 2014:900) upphörde förordnandet att gälla den 1 januari 2019. Den 
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allmänna platsmarken som ingick i förordnandet ersattes då av en gemensam-
hetsanläggning GA:1. En gemensamhetsanläggning bildas för att skapa en 
ordnad förvaltning av grönområden, vägar.  
 
De yttranden som kom in till kommunen i samband med samrådet har sam-
manställts och besvarats i en samrådsredogörelse som finns tillgänglig på 
kommunenshemsida för projektet. 
 
Större villor finns exempelvis i Dalsta. Se även samhällsbyggnadsförvaltning-
ens kommentar under yttrande 12, 20 och 23.  
 
29. Yttrande från boende, G25 
Byggarean är enligt min mening för liten. 120 m2 begränsar starkt möjligheten 
att bygga hus framför allt vad gäller 1-planshus men även flera typer av 2-
planshus. Jag tycker inte heller att den låga byggarean motsvarar investeringen 
för kommunalt VA. Det ursprungliga förslaget om 140 m2 var relativt lågt 
men ändå mer rimligt. Jag har tidigare lämnat synpunkter på byggaren för ga-
rage som jag tycker bör uppgå till 50 eller 60 m2. Denna punkt är mer en fråga 
kring min enskilda fastighet medan de övriga är generella för hela planen. På 
fastigheten är en relativt stor del av marken prickad. Min fråga är vad det beror 
på och går det att justera ner något? 
 
Kommentar 
Synpunkt angående byggnadsarean noteras. Se även samhällsbyggnadsförvalt-
ningens kommentar under yttrande 12 och 23.  
 
30. Yttrande från boende, G26 
Vi tycker att det är bra att byggrätten har sänkts till 120 kvm. Vi tycker även 
att det är bra att den planerade bebyggelsen på åkermarken, mitt i vårt område, 
har förflyttats österut en bit. Vi ser dock helst att det inte blir några byggrätter 
över huvud taget på åkermarken, mitt i vårt område, då vi befarar att det kom-
mer att försvåra gemenskapen och samhörigheten inom tomtägareföreningen 
och splittra område än mer än det är i dag i en nordlig och sydlig del. Vi anser 
inte att det ska göras några arealförändringar av fastigheter, dels för att troligt-
vis inte alla berörda fastighetsägare är intresserad av en utökad areal och då 
faller kostnaden för omförrättning av de icke intresserade fastighetsägarna på 
oss alla andra, dels för att det skulle förändra röstetalen i vår tomtägareföre-
ning vilket skulle försvåra omröstningar på våra möten. I Detaljplanen står det 
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”Inom den östra delen föreslås 15 nya fastigheter”. Det hade underlättat om ni 
hade bibehållit den tidigare uppdelningen ”centralt belägna åkermarken” re-
spektive ”östra delen” och uppgivit hur många fastigheter det beräknas på re-
spektive del. Eftersom det är två östliga delar markerad på kartan framgår de 
nu inte hur många fastigheter det är i respektive del.  
 
Det är svårt att helt förstå stycket om ”Upphävande av strandskydd” på sidan 
21, men vi hoppas att texten innebär att vi framledes kan nyttja strandområdet 
och vattnet på samma sätt som vi har gjort sedan 60-talet dvs. att de endast är 
tillgängliga för medlemmar i tomtägareföreningen och inte är tillgänglig för 
allmänheten. Det är tomtägareföreningen som sköter underhållet på stranden, 
klipper vass m.m. och bekostar sop- och latrinhämtning. 
 
Kommentar 
Inga byggnader är planerade inom åkermarken, utan dessa är lokaliserade 
som en del av bebyggelsen vid Enrotsvägen. Se även samhällsbyggnadsförvalt-
ningens kommentar under yttrande 12. En mindre yta vid kanten av åkermar-
ken är planlagd som natur och avsedd för omhändertagande av dagvatten.  
 
Arealförändringar för kvartersmarken är föreslagen där nya inmätningar 
kommer att behöva utföras pga nya fastigheter och/eller marken är annekterad 
som kvartersmark och/eller vägområdet är mer än 20 meter brett. För Trapp-
vägen föreslås en arealförändring för att möjliggöra vändplats för räddnings-
tjänst. Genomförandet av denna är nödvändig för att kunna omvandla stu-
gorna längs med vägen till åretruntboende. Det stämmer att det kommer att in-
nebära kostnader antingen för fastighetsägarna eller för tomtägarföreningen. 
Kagghamra tomtägarförening och väg/samfällighetsförening kommer att hålla 
en extrastämma för att besluta i frågorna. 
 
Ambitionen är att planhandlingarna ska vara så tydliga som möjligt. Idag är 
vatten och strandområdet planlagt som allmän platsmark, dvs området är till 
för alla och inte endast för medlemmarna. Planförslaget föreslår att strand-
skyddet upphävs för kvartersmark (bostadsfastigheter), vattenområde för bryg-
gorna samt tillhörande föreningsbyggnad. Bryggorna och tillhörande byggnad 
planläggs för föreningsverksamhet. Föreningsbryggor bör utformas så att de 
är öppna för allmänheten. De får inte stängslas in. All allmän platsmark har 
enskilt huvudmannaskap, vilket innebär att det är Kagghamra tomtägarför-
ening eller Kagghamra väg/samfällighetsförening som ansvarar för utbyggnad 
och underhåll. 
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31. Yttrande från boende, G27 
Hej jag äger […]. Vi motsätter oss föreslagen förtätningen av området på det 
sätt som föreslås. Förtätningen är alldeles för omfattande och dessutom saknas 
information om vilka kostnader som kommer att drabba oss fastighetsägare. 
Redan anslutning till VA är en betydande kostnad som vi inte kan bortse ifrån! 
Att godkänna en plan utan att få kunskap om alla konsekvenser känns orimligt! 
 
Kommentar 
Synpunkten noteras. Se även samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar un-
der yttrande 20 och 12. I planbeskrivningen finns en beskrivning av hur planen 
ska förstås och genomföras. Där framgår även vilka konsekvenser som ett ge-
nomförande av detaljplanen medför avseende enskilt huvudmannaskap, kom-
mande fastighetsbildning och deltagande i gemensamhetsanläggning. Hur 
kostnaderna fördelas mellan medlemmarna inom Kagghamra tomtägarför-
ening svarar Kagghamra tomtägarförening för.  
 
32. Yttrande från boende, G28 
Jag anser att en huvudbyggnad på 120 m2 i 2 plan är för litet. Mitt förslag är 
att det kan vara en huvudbyggnad på 10 % med en högsta nockhöjd från me-
delmarknivå på 8 m och en komplementbyggnad på 5 % med en högsta nock-
höjd från medelmarknivå på 4,5 m, av tomtstorleken upp till ett max av både 
huvudbyggnad och komplementbyggnad på 270 m2. Angående avstånd mellan 
huvudbyggnad och tomtgräns tycker jag att det kan vara 6 m mot gata och 4,5 
m mot granne/allmän plats. Angående förslaget på utökad tomtareal för 26 
tomter tycker jag att varje tomtägare själv ska få välja om man vill köpa loss 
den marken, annars ska man behålla de nuvarande tomtgränserna. 
 
Kommentar 
Angående byggnadsarean se samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar un-
der yttrande 12 och 23. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att en 
planbestämmelse som regleras utifrån procenttal inte uppfyller tydlighetskra-
vet. Förslaget medger att huvudbyggnad placeras minst 6,0 meter från fastig-
hetsgräns. Komplementbyggnad får uppföras 4,5 m från fastighetsgräns mot 
granne och 6,0 m från gata. Det för att minska påverkan på landskapsbilden 
samt möjliggöra utrymme för biluppställning mellan garage och gata. Angå-
ende Kagghamra tomtägarförenings mark se kommentar under yttrande 30. 
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33. Yttrande från boende, G29 
Jag är mest skeptisk till den lilla villastaden Grindstugan som skall byggas i 
dalen nedanför Kagghamra Tomtområde. Planen för markägaren (Skanska?) är 
att så småningom nå strandkanten med sina byggprojekt. Det är så de jobbar 
och de har många trådar att dra i. Dessutom tror jag inte att ni på kommunen 
riktigt vet vad ni gör när ni anlägger en villastad på så känsliga marker. Fågel-
marker, Våtmarker och Fornminnen. 
 
Kommentar 
Synpunkten noteras och vidarebeordras till projektgruppen för detaljplan 
Grindstugan. 
 
34. Yttrande från boende, G30 
Vi anser att den högsta byggrätten ska vara 120 kvm x 2 samt 40 kvm komple-
mentbyggnad. Vi anser att fastigheternas tomtareal ska bevaras och inte utökas 
gällande de 26 fastigheterna ni föreslår. En framtida årsstämma i KTF/KVF 
bör få besluta om dessa utökade ytor kan arrenderas av fastighetsägarna. De 
fastighetsägare som byggt utanför egen tomtgräns, alltså på föreningens mark 
kan, om en årsstämma så beslutar, få hyra den arealen via servitut. Då behövs 
ingen ny förrättning. Vi förespråkar att dagens minst 6 m avstånd från fastig-
hetsgräns mot väg ska bevaras. [bifogat samrådsyttrande] 
 
Kommentar 
Angående byggrätten, arealförändring och stämma se samhällsbyggnadsför-
valtningens kommentar under yttrande 12 och 30. De yttranden som kom in till 
kommunen i samband med samrådet har sammanställts och besvarats i en 
samrådsredogörelse som finns tillgänglig på kommunenshemsida för projektet. 
 
35. Yttrande från boende, G31 
Vi tycker att byggrätten ska vara 120 kvm samt 40 kvm komplementbyggnad. 
Behåll de nuvarande tomtgränserna. Vi tycker att det nya förslaget på minst 4,5 
meter från fastighetsgräns mot gata/granne/allmän plats är bra.  
 
Kommentar 
Synpunkten noteras. Se även samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar un-
der yttrande 12 och 32. Förslaget medger att huvudbyggnad placeras minst 
6,0 meter från fastighetsgräns. Komplementbyggnad får uppföras 4,5 m från 
fastighetsgräns mot granne och 6,0 m från gata. 
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36. Yttrande från boende, G34 
Förslagets omfattning verkar ha justerats något, man anger nu fritidshusområ-
det Kagghamra, mindre del av Dalsta 4:1 samt mindre del av Kaggfjärden. 
Vart tog åkermark ägd av […] samt området kring Grindstugan delvis ägt av 
Botkyrka kommun vägen? Bra om kommunen spelar med öppna kort! Tidigare 
inskickade synpunkter från 2019-01-01 kvarstår. Underrättelsen från 2019-12-
01 med så kallade förändringar av förslaget godkänns inte i sin helhet. Någon 
planerad bebyggelse inom den centralt belägna åkern ska naturligtvis inte just-
eras. Den ska inte komma ifråga över huvud taget. Åkermarken ska visas hän-
syn och få ha kvar sin karaktär som är förunderlig genom alla våra årstider. 
Byggrätten från 140 m2 till 120 m2 i två våningar med komplementbyggnad 
om 40 m2 räcker gott och väl. Man behöver tänka på den totala karaktären, 
Kagghamra är inget villaområde. Att bredd på befintligt vägområde bibehålls 
är bra för att hålla ner hastigheten. God planering för dagvattenhanteringen är 
viktig för att hindra översvämning. Bra att man ser över sträckningen för 70 
kV-ledningen. Vattenfall har tagit fram ett bra alternativ som inte angränsar till 
bostäder. [bifogat samrådsyttrande] 
 
Kommentar 
Inga byggnader är planerade inom åkermarken, utan dessa är lokaliserade 
som en del av bebyggelsen vid Enrotsvägen. Kommunen äger ingen mark inom 
planområdena Kagghamra och Grindstugan.  
 
De yttranden som kom in till kommunen i samband med samrådet har sam-
manställts och besvarats i en samrådsredogörelse som finns tillgänglig på 
kommunenshemsida för projektet. Se samhällsbyggnadsförvaltningens kom-
mentar under yttrande 12. 
 
37. Yttrande från boende, G35 
Efter att ha gått igenom det reviderade förslaget till detaljplan för Kagghamra 
2:1, daterat 2019-12-05 inkommer här ett bestridande. Botkyrka kommun 
måste höja blicken och se detaljplanen i ett långsiktigt modernt perspektiv och 
inte bara ta hänsyn till ett fåtal, bakåtsträvande individer som är helt emot för-
ändring. Förslaget som ligger just nu slår undan benen på de många barnfamil-
jer som valt att bosätta sig här ute. De flesta har redan maximerat sin byggrätt 
(ca: 90 kvm BYA), att då bara få bygga ut med ytterligare 30 kvm (BYA) 
räcker inte för ett modernt husboende och blir definitivt inte ekonomiskt för-
svarbart. Betänk väl att de flesta hus här ute har en teknisk standard som inte 
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tillåter byggnation av en extra våning utan att det blir ett komplicerat och kost-
samt projekt. Det enda rimliga är att bygga ut i markplan. Med ovanligt stora 
tomter är det knappast skillnad på 120 och 150 kvm när det kommer till att på-
verka landskapsbilden, åtminstone på en 1-plansvilla. Det handlar väl mer om 
hur man bygger ut, att utbyggnationen följer landskapet. Det är i allra högsta 
grad rimligt att byggrätten är kopplad till tomtstorleken (vissa tomter är på 
över 3000 kvm och får dessutom betala högre VA- anslutningsavgift) eller att 
man differentierar byggrätten mellan 1 & 2-planshus och suterräng, dvs ger 
valmöjlighet. Vi har noterat det något märkliga att av de 62 inkomna syn-
punkterna på det förra förslaget så är det endast ca:6 st som direkt motsätter sig 
en BYA på 140kvm. ÄNDÅ är det dessa kommunen lyssnar på trots att sakliga 
argument saknas och det man hänvisar till är att man ”vill bevara karaktären på 
området”. Vi anser inte att det är ett hållbart argument. En generösare byggrätt 
innebär inte automatiskt att karaktären förstörs. Det är inte helt långsökt att 
anta att de som motsätter sig förändringar endast har fritidshus i området och 
vill bevara allt precis som det tidigare varit. Praktiskt taget resten av Grödinge 
för att inte tala om Södertörn är i det närmaste obebyggt och ligger runt knuten 
– det saknas inte direkt natur att skåda ut över eller att bevara. Förr i tiden 
bodde man i torp. Nu bor man i hus, och vill man som kommun ha en levande 
livskraftig landsbygd som inkluderar alla måste man ha en vilja att förbättra 
och förändra när chans finns. För en barnfamilj finns det idag tillräckligt med 
svårigheter för att få vardagen att gå ihop här ute. Vi känner flera familjer som 
redan valt att flytta från Kagghamra då det blev alltför svårt att få plats när fa-
miljen växte. Ska inte Kagghamra vara en plats som inkluderar alla, även barn-
familjer? Återigen, tomterna är STORA, den karaktären man så ivrigt bejakar 
kommer inte nämnvärt att påverkas. Dessutom kommer det att ta så pass 
många år innan förändringen slagit igenom i hela området att de personer som 
motsätter sig förändringarna förmodligen inte finns kvar här, kanske inte ens 
undertecknad. Minns nu att man fortfarande inte får göra några större föränd-
ringar avseende marken, byggnationen ska anpassas till terrängen – karaktären 
bibehålls alltså!!! Observera att det här är en förändring som påverkar oss en 
för en mycket lång tid, ställ er då frågan: Vill vi göra det möjligt för nya famil-
jer att flytta ut till Kagghamra och för de befintliga att skapa sig ett drägligt bo-
ende i en fantastisk miljö som ger plats att utvecklas, eller vill vi bevara det 
som det är med många bristfälligt underhållna fastigheter och fritidsboenden – 
för det verkar vara det som i mångt och mycket är den ”unika karaktären”. 
Sibble har t ex mycket generösa byggrätter och har ändå behållit sin lantliga 
karaktär, rädslan för att Kagghamra skulle bli ett nytt Tullinge villastad är helt 
obefogad då förutsättningarna är helt olika. Att det skulle kunna bli södra 
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Stockholms pärla är däremot mycket sannolikt. Med detta sagt vill vi att bygg-
rätten skall fastställas till minst 150 kvm BYA, 60 kvm komplementbyggnad, 
antal våningsplan kan variera med storleken på BYA:n. Allt annat är ett hån 
mot ett område där man redan fått betala otroligt höga kostnader för att koppla 
in VA. Att sedan inte få möjlighet att känna att denna kostnad ”betalar” sig på 
något sätt skulle otvivelaktigt göra att de boende känner sig exkluderade. 
 
Kommentar 
Gällande detaljplan medger en huvudbyggnad på 80 kvm. Angående föresla-
gen byggrätt se samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar under yttrande 
12, 23 och 32.  
 
38. Yttrande från boende, G36 
Vi äger en tomt […] i området Kagghamra. Området är under omplanering av 
Botkyrka kommun och vi har blivit ombedda att granska planen och inkomma 
med eventuella synpunkter och/eller frågor. När vi granskar de dokument som 
ligger på er hemsida finns en del uppgifter som inte stämmer överens i de olika 
dokumenten och vi vill be er förtydliga vad som gäller och varför det står olika 
uppgifter på olika ställen. Nedan är de exempel på uppgifter som skiljer sig åt 
som vi har identifierat: I dokumentet Planbeskrivning under Granskningshand-
lingar, på sid 16 stycke Planförslag och konsekvenser: Minsta fastighetsstorlek 
1800 eller 1600 kvm. BYA huvudbyggnad 120 kvm. Nockhöjd 8 + 4,5 m. I 
dokumentet Plankarta norra Kartblad 1, under Egenskapsbestämmelser: Minsta 
fastighetsstorlek 1800 eller 1300 kvm. BYA huvudbyggnad 140 kvm. Nock-
höjd 8,5 + 4 m Vilka uppgifter är korrekt? Vi vill också här inkomma med syn-
punkten att BYA för huvudbyggnad ska vara 140 kvm. 
 
Kommentar 
Aktuella planhandlingar är de som finns under rubriken Granskningshand-
lingar på kommunens hemsida. Förslaget medger en minsta fastighetsstorlek 
på 1800 eller 1600 kvm. BYA huvudbyggnad 120 kvm i två våningar, med 
nockhöjd 8 + 4,5 m.  Angående föreslagen byggrätten se även samhällsbygg-
nadsförvaltningens kommentar under yttrande 12 och 23. 
 
39. Yttrande från boende, G37 
Vi vill dela med oss om våra åsikter som gäller den nya detaljplanen över 
Kagghamra i Grödinge. Vad gäller byggrätten så föredrar vi minst bya på 140 
kvm, men det är i minsta laget kan vi tycka. Bättre vore att tillåta 10% av 
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tomtstorleken. Att inte göra nån ändring med tomtgränserna. Och vad gäller 
avstånd mellan huvudbyggnad och vägområde så borde det vara som till 
granne/allmän plats, alltså 4,5 meter. 
 
Kommentar 
Se samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar under yttrande 12, 23 och 32. 
 
40. Yttrande från boende, G38 
Som boende på […] i Kagghamra så vill vi härmed skicka in våra synpunkter 
på detaljplanen. Vi anser att planen är bra och ett lyft för området men vill 
ändå lyfta fram några viktiga synpunkter. Vi tycker det är positivt att åkermar-
ken bibehålls i största möjliga mån, då denna yta bidrar till områdets unika ka-
raktär. När det gäller byggyta, anser vi att den borde vara minst 140kvm, med 
tanke på de stora tomterna i området så bör detta inte påverka utseendet nega-
tivt eller förstöra den luftiga känslan som finns idag, men det kan vara viktiga 
kvadratmeter för en barnfamilj som trivs och vill bo kvar. Viktigt också att 
man ser över trafiksäkerheten för de gående som tar sig till och från bussarna 
som erbjuds. Men även möjligheten för skolbuss att hämta barn upp i området, 
för de som åker skolbuss. 
 
Kommentar 
Se samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar under yttrande 8, 12, 23 och 
25. 
 
41. Yttrande från boende, G39 
Jag tycker att det är väldigt mycket oklarheter i detaljplanen och vilka ekono-
miska konsekvenser detta kommer att leda till för området och oss boende. När 
det gäller förtätningen inom området så anser jag att det har försvunnit väldigt 
mycket av de tidigare förslagen som även togs fram av kommunen själva samt 
genom förslag från detaljplanegruppen. Jag har inga åsikter om Kagghamra sä-
teris uppdaterade byggförslag med ett färre antal fastigheter samt placeringen i 
bakkanten. Detsamma gäller Dalsta gård. Gällande BYA så är jag för det tidi-
gare förslaget på 140 m2 alternativt 10% + 5% av tomtstorleken. Inom områ-
det finns det bara stora tomter jämfört med vanliga områden, något som jag ser 
som väldigt positivt! Däremot så tycker jag att garaget skall vara större så att 
man kan få plats med två fordon. Området ligger så till att man inte har större 
möjlighet att ta sig kommunalt om man ska kunna ta sig till arbetsplatser på 
annan ort och ha rimliga restider. Jag tycker att man ska kunna göra som man 
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vill gällande en eller två våningar, alltså att man inte ska behöva nöja sig med 
att ha ett "litet" hus eftersom man inte vill ha två våningar. Planerar man att bo 
kvar här länge så vill man kanske undvika trappor, likaså om någon i familjen 
är rörelsehindrad. I samband med att detaljplanen ändras så tycker jag också att 
man skulle kunna anpassa till dagens standard när det gäller huvudbyggnaden 
och minsta avstånd mot gata. Alltså från dagens 6 ändras till 4,5 meter, samma 
som gäller åt sidorna eller allmänning. 
 
Ytterligare en sak som är viktigt att betona är att föreningen och arbetsgruppen 
har påtalat att vi måste fastslå större beslut på antingen års- eller extrastämma. 
Trots detta så offentliggjordes detaljplanen i form av samrådstid och gransk-
ningstid under perioden då folk har minsta möjliga tid att sätta sig in i materi-
alet... De flesta har väldigt mycket familjeplaner, resor m.m. under denna pe-
riod och således inte tar del av informationen. När föreningen bad om uppskov 
så fick vi en vecka trots att vi begärde en månad. Kommunen hade gjort en vä-
sentlig ändring av innehållet (arealförändringar/tomtkilarna), vilket vi fick in-
formation om dagarna innan offentliggörandet. Dock gavs denna genom en 
muntlig genomgång. Med tanke på att kommunen hela tiden vetat om att vi be-
höver ha tid för att sammanställa ett material, skicka ut en kallelse med exakt 
angivna frågeställningar inför en stämma så borde ni kontaktat oss tidigare och 
presenterat detta så att vi hade kunnat göra allt i den ordning som det behöver 
göras. Nu fick vi försöka få fram medlemmarnas åsikter genom ett frågeformu-
lär och vi hade inte heller möjlighet att få förtydligande av ett antal frågor 
p.g.a. att även kontaktpersoner på kommunen hade ledigt. Vi som sitter i sty-
relserna och arbetsgrupperna är lekmän och inte experter, därför är det extra 
viktigt att vi måste få korrekt information från er för att sedan kunna vidarebe-
fordra denna till medlemmarna gällande röstningen av vad som ska hända med 
våran gemensamma mark, inte minst när det gäller kostnadsbilden! Det är 
ingen liten utgift för en samfällighets- och tomtförening, eller rättare sagt det 
är 1.500.000 - 2.000.000 kronor , vilka då måste fördelas lika på fastighetsä-
garna OM vi inte vill sälja varken markbitar eller hela tomter. Det är faktiskt 
inte tomtområdet som begärt en ny detaljplan utan det var kommunen som 
kom med möjligheten och idéen om att vi kunde förtäta området i och med att 
vi nu skulle vara tvungna att ansluta oss till kommunalt vatten och avlopp. 
Självklart inser vi även att en uppdatering hade blivit nödvändig framöver ef-
tersom allt fler vill bo permanent och således inte i en "liten stuga" med tanke 
på VA-kostnaden. Genom att vi först får en anslutningskostnad på ca 300.000 
och därefter så kan det kosta allt ifrån 100.000 eller dubbelt upp för att dra in 
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vattnet och så ska vi dessutom få denna överraskning på ytterligare ca 10.000 
per fastighet?!! Ursäkta språket, med det är faan inte klokt!!! 
 
Kommentar 
Angående detaljplanens ekonomiska konsekvenser och byggnadsarea se sam-
hällsbyggandsförvaltningens kommentar under yttrande 31, 5, 12, 23 och 32. 
Föreslagen lokalisering av nya fastigheter inom Kagghamra tomtägarför-
enings mark utgår från det förslag på förtätning som lämnats in till kommunen 
av tomtägarföreningen. Under planarbetet har de olika platsernas lämplighet 
för bebyggelse prövats utifrån platsens förutsättningar. Frågor som utretts är 
exempelvis mark- och vattenförhållanden, naturvärden, kulturmiljö, påverkan 
på landskapsbilden samt topografi. Tomtägarförening har kontinuerligt träffat 
kommunen gällande förslaget som rör samfälld mark och fått information om 
utredningar samt dess påverkan på förslaget. Kagghamra tomtägarförening 
att föreslagen minskning av vägområdet innebar stora kostnader för före-
ningen. Kommunen har justerat förslaget i enlighet med det som framfördes. 
Tomtägarföreningen har för avsikt att hålla en extrainsatt stämma med med-
lemmarna gällande bla arealförändringarna. Stämman behöver inte ske under 
samråds- eller granskningstiden, utan kan hållas när föreningen bedömer det 
som lämpligt. 
 
I planbeskrivningen ska bland annat genomförandet av detaljplanen beskrivas, 
vilka åtgärder som behövs för genomförandet samt vilka konsekvenser dessa 
åtgärder får för fastighetsägarna och andra berörda. Under samrådet och 
granskningen yttrar sig lantmäteriet angående detta, om de inte anser att plan-
beskrivningen uppfyller detta. Se även samhällsbyggnadsförvaltningens kom-
mentar under yttrande 5. Kommunen har varit behjälplig med frågorna rö-
rande genomförande och konsekvenser av detaljplanen. Men det är tomtägar-
föreningens ansvar att hantera de ekonomiska frågorna som rör medlemmarna 
i föreningen. 
 
Då denna detaljplan inte har någon motpart att skriva planavtal med, tas en 
planagift ut för att täcka kostnaderna för framtagandet av detaljplanen. Avgif-
ten tas ut i samband med bygglov och beror på ökningen av bruttoarean. 
Taxtabell för planavgift återfinns i Botkyrka kommuns styrdokument ”Taxa för 
Plan, Bygglov och Geografisk information”, beslutat av kommunfullmäktige 
den 25 oktober 2018. Se även samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar un-
der yttrande 12.  
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42. Yttrande från boende, G40 
Överklagan Detaljplan Kagghamra plannr 75–7/Granskningshandling. Först 
vill vi kommentera den olämpliga tidpunkt som Botkyrka Kommun har valt att 
sända ut granskningshandlingarn till fastighetsägare och andra intressenter. Det 
har varit mycket svårt att under jul- och nyårsledigheten få tag i sakkunniga 
personer som kan bistå med att försöka tolka innehållet i det nya planförslaget. 
  
Vi har tagit del av granskningshandlingen daterad 2019-12-01. Vi har läst det 
nya planförslaget ett antal gånger, jämfört med den planbeskrivning som pre-
senterades vid samrådet i december 2018. Vi kan konstatera att vi trots det inte 
förstår innebörden eller konsekvenserna, inklusive de ekonomiska, av innehål-
let som berör fastighetsbildning och fastighetskonsekvenser (sid 30–32). Det 
tycks också vara den allmänna uppfattningen i området. Det finns några 
mycket otydliga och obegripliga förändringar i granskningsplanen som vi även 
med sakkunnigas hjälp (bl a Lantmäteriet) inte har fått klarhet i. Det kan såle-
des konstateras att denna del av planförslaget misslyckats att förmedla änd-
ringen / innebörden på ett begripligt sätt. Enligt PBL 4 kap 33 § ska kommu-
nen redovisa de ekonomiska och fastighetsrättsliga konsekvenser som drabbar 
den enskilde fastighetsägaren och den gemensamhetsägda marken, detta går 
inte att finna planförslaget på ett begripligt sätt. Denna paragraf är inte disposi-
tiv. En ekonomisk beräkning saknas i planförslaget och måste läggas till. Vad 
innebär tabellerna på sid 30–32, det går inte att förstå vad Tillskott avser. Vad 
är det för tillskott på Bostad, Transformationer, Väg, Natur, Park som nämns 
förutom de "kilar" man räknar upp? Vidare skriver man nedanför att det dessu-
tom tillkommer 22 nya fastigheter i området? Ingår dessa någonstans i Till-
skott? Enligt Jordabalken 1 Kap 1 § Fast egendom är jord. Denna är indelad i 
fastigheter. En fastighet avgränsas antingen horisontellt eller både horisontellt 
och vertikalt. Bostad är enligt samma lag tillbehör till Fastighet enligt Kap 2. 
På sidan 11 i planförslaget, § Tillgänglighet, noteras att tillgängligheten i vissa 
delar inom planområdet är begränsad pga höjdskillnaderna. På efterföljande si-
dor beskrivs utnyttjandegraden, placering och utformning av byggnader. Vi-
dare på sid 18 återkommer problematiken om tillgängligheten men att alla fas-
tigheter bör ha möjlighet till angöring med bil så nära huvudbyggnaden som 
möjligt. Parkering anordnas inom den egna fastigheten (sid 20) osv. Vi undrar 
varför […] inte har hörsammat den problematik som råder på Trappvägen 5 
/Kagghamra 2:41 som vi har påtalat ett flertal gånger? Området gata utmärkt 
på karta är inritad till 10 m i det nya planförslaget. Nuvarande befintlig gata är 
3,5 - 4 m, varav ena sidan består av berg i dagen och andra sidan en kraftig 
sluttning mot huvudbyggnaden som ligger nedanför vägen. Tomten har en 
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fallhöjd på nästan 1:1 från befintlig gata. Detta medför att den utritade gatan i 
planförslaget kommer att innebära stora konsekvenser, för att inte säga omöj-
liggöras med en bredd om 10 m. Detta påvisar att karta och verklighet inte 
stämmer överens. En ny utmärkning med den faktiska bredden på denna gata 
måste inritas i planförslaget och tomtgränsen flyttas ut. Utöver detta står även 
de befintliga luftburna elstolparna med elledningar till fastigheterna inom den 
inritade gatan. Ett fältbesök kan säkert bättre beskriva verkligheten. 
  
Vi motsätter oss med bestämdhet att sammanslås med Kagghamra Gård och 
Dalsta, de får ordna sina egna gemensamhetsanläggningar och vägsträck-
ningar. På sid 33, Konsekvenser befintliga rättigheter; vilka två vägar tillkom-
mer i området? År dessa de utritade för Kagghamra Gård och Dalsta så skall de 
inte ingå vare sig i samfälligheten eller i KTF eller KVF. De kostnader som 
kommer uppstå i samband med en förrättning för dessa områden skall inte ingå 
i eller belasta KTF eller GA1 (de får ordna egen förrättning för sina respektive 
områden). 
 
Vi anser att huvudbyggnadens byggnadsarea skall vara 120 kvm som sägs i 
planförslaget. Vidare anser vi att komplementbyggnad bör ha en byggnadsarea 
om minst 60 kvm samt att i de tomterna med stora höjdskillnader även skall 
tillåtas byggas med suterrängvåning (för att bäst tillvarata tomten och mini-
mera ingrepp i befintlig mark). Nockhöjden bör i dessa fall höjas till 6 meter. 
Eftersom tillgängligheten till fastigheten i många fall är begränsad pga höjd-
skillnader anser vi att byggnad skall kunna byggas från 4,5 meter från fastig-
hetsgräns mot gata (vilket tillämpas i många områden i Botkyrka tex Sibble).  
 
Placeringen på kartan av vändplanen på Trappvägen måste helt klart vara inri-
tad på fel ställe i planförslaget. Ovanför utritningen på gatan finns idag en 
vändplats och behövs en utvidgning så bör det ske i anslutning till denna för att 
minska antalet kvm tagande av gemensamhetsmark såväl som fastighetsmark. 
Förslaget avseende vändplanen är dessutom inritad på en smal vägsträcka med 
säkerhetsräcke (pga brant nedförslut med svaga kanter) mot vår fastighet 
Kagghamra 2:41 vilket vi anser utgör en stor risk för olyckor med sakskador 
samt personskador med vändande fordon. Vändplatsen kommer med all sanno-
likhet innebära att andra tunga fordon utöver räddningsfordon, tex sophämt-
ning och transporter, kommer nyttjas av förare som inte har kännedom om 
markförhållanden i väg och sluttningen mot vår fastighet. Att flytta upp utrit-
ningen mot befintlig trappa minimerar att någon kommer till skada av ett väl-
tande fordon. Vi ser fram emot en återkoppling från Botkyrka Kommun. 
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Kommentar 
Överklagan kan göras efter det att kommunen fattat beslut om att anta detalj-
planen. Planförslaget har varit tillgängligt för granskning under perioden 9 
december 2019 till 10 januari 2020. I och med att granskningen sammanföll 
med julhelgen förlängdes tiden för granskningen med ca två veckor. Samhälls-
byggnadsförvaltningens bedömning är att samrådsprocessen uppfyller de krav 
som ställs i Plan- och bygglagen. 
 
Angående genomförande och konsekvenser se samhällsbyggnadsförvaltning-
ens kommentar under yttrande 5 och 41. Angående förslagen byggrätten se 
samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar under yttrande 12, 23 och 32.  
 
Det stämmer att vägområdet mellan fastigheterna, både i gällande detaljplan 
och i planförslaget, är bredare än vad som faktiskt nyttjas. Detta gäller gene-
rellt för hela planområdet. I samrådsförslaget föreslogs en minskning av väg-
området, något som Kagghamra tomtägarförening framförde inte var ekono-
miskt genomförbart för föreningen. Planförslaget har därför arbetats om. Se 
även samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar under yttrande 30 (ovan). 
Förutsättningarna vid Trappvägen är komplicerade. Räddningstjänsten har 
framfört att vägen är både för smal och lång för att kunna backa vid utryck-
ning. Vägen kommer därför att behöva breddas samt en vändplats anläggas. 
För att möjliggöra för en vändplan har privat fastighetsmark föreslagit tas i 
anspråk. Genomförandet av denna är nödvändig för att kunna omvandla fri-
tidshusen längs med vägen till åretruntboende. I och med att privat mark an-
nekteras har hänsyn tagits till fastighetsägaren för att minska negativ påver-
kan för denne. Förutsättningarna för en omvandling vid Trappvägen kommer 
att studeras vidare under kommande planarbete.  
 
Det är lantmäteriet som fattar beslutar om vilka vägar som ska ingå i en ge-
mensamhetsanläggning. 
 
43. Yttrande från boende, G41 
Avseende nya tomter på Kagghamra S1 som skall byggas, tycker vi att 1800 
kvm är för stort, 1500 kvm borde räcka. Få permanentboende använder mer än 
huset och ett trä däck nuförtiden. Vi tror idealen avseende ett fritidshus med 
tomt var annorlunda på 60 talet. Vårt önskemål är att tomterna görs mindre. 
 
Kommentar 
Se samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar under yttrande 12 och 23.  



BOTKYRKA KOMMUN 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Planenheten 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
 
2020-05-25 

34 [54] 
 
2014:59 

 

 

 
 

44. Yttrande från boende, G42 
Byggrätten är för liten, bör vara minst 140 m2 som tidigare föreslagits. För oss 
med mycket kuperad tomtmark bör man ha möjlighet att förändra tomten så att 
den blir lättare att nå med bil och till fots. Jag vill köpa till parkmark bredvid 
min fastighet, […] för att få större tomt. Inga andra grannar finns som kan ha 
intresse av marken. 
 
Kommentar 
Se samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar under yttrande 12 och 23. För 
köp av samfälld mark kontaktas Kagghamra tomtägarförening. 
 
45. Yttrande från boende, G43 
Gällande förtätning av tomtområdet ser jag som positivt men jag anser att inom 
minsta fastighetsstorlek kvarstår att vara 1800 kvm så borde en mycket större 
BYA tillåtas än det föreslagna 120 kvm. Som grund för planförslaget anges ut-
veckling av området till permanentboende, varför byggrätten bör vara större. 
Samma som i Sibble och för garage/gårdsbyggnad bör BYA kunna vara 60 
kvm för att harmonisera med bägge sidorna om Snäckviken. Det ursprungliga 
förslaget är dock ett minimum: Huvudbyggnaden får en största byggnadsarea 
(BYA) på 140 kvm och komplementbyggnaden får en största byggnadsarea 
(BYA) på 40 kvm, totalt 180 kvm. Höjden på bebyggelsen regleras med högsta 
medgiven nockhöjd som utgår från medelmarknivån invid byggnaden. Högsta 
nockhöjd för huvudbyggnaden 8,5 meter och för komplementbyggnader 4,5 
meter. Huvudbyggnad bör få placeras 6 meter från fastighetsgräns och komple-
mentbyggnad 4.0 meter från fastighetsgräns och 6 meter från fastighetsgräns 
mot gata. 
 
Kommentar 
Se samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar under yttrande 12, 23 och 32. 
 
46. Yttrande från boende, G44 
Planens syfte och huvuddrag är bra. Att omvandlingen ska med hänsyn till 
landskapets karaktär, den kuperade naturmarken, tycker jag är positivt. Också 
att byggnadernas placering och utformning ska anpassas till befintlig terräng 
och större markingrepp ska undvikas. Det är också mycket positivt att den tidi-
gare föreslagna kvartersmarken på åkern är flyttad till trädbevuxet område. 
Dock är det vissa delar i planförslaget som jag har invändningar mot. Sid 5 och 
13: Riksintressen: Även Kagghamraåns riksintresse för naturvård berörs då 
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avrinning från områdets nordöstra delar går till recipienten Kagghamraån. Det 
bör nämnas i texten. Sid 8: Skogsstyrelsens naturvärdesobjekt borde finnas 
med som en kartbild i planbeskrivningen, för att underlätta förståelsen för var 
det ligger. Se bilagt utdrag från Skogens pärlor-karta på Skogsstyrelsens hem-
sida. Sid 17 o 18: vad jag kan se är i gransknings-plankartan även 4 tomter fö-
reslagna i norra tomtområdet. Men på kartan har inte ny tomt väster om Nybo-
davägen, norr om kraftledningen markerats och söder om tomtfastigheten 
Snäckstavik 3: 76. - Den i granskningsförslaget nytillkomna tomten ner mot 
Jakobsbergsvägen mellan Lärkvägen och Tjädervägen, som inte fanns med i 
samrådsförslaget eller dagvattenutredningen, riskerar att medföra olämpligt, 
förstärkt dagvattenflöde ner mot Jakobsbergvägen och väster därom (se sid 25 
i dagvattenutredningsrapporten). En tomt med denna placering riskerar också 
att medföra olämplig sprängning, vilket ju enligt detaljplanens syfte och hu-
vuddrag ska undvikas. För övrigt är denna föreslagna tomt, och den intillig-
gande föreslagna nya tomten mot Tjädervägen, placerade i ett litet och för dag-
liga promenader mycket lättillgängligt naturområde som tappar större delen av 
upplevelsevärdet om någon del av det tas i anspråk som privattomt och be-
byggs. Tomtförslaget som vetter söderut, mot Tjädervägen, täcker dessutom 
den sydöstra "armen" av den Y- formade, ofta nyttjade, stigen genom området 
(se bifogad flygfotokarta med naturstigens ungefärliga sträckning inritad). 
Hela detta område bör för framtida behov förbli natur-/parkområde. Istället 
skulle ytterligare en tomt eventuellt kunna läggas väster om Nybodavägen norr 
om fastigheten Snäckstavik 3:32. Det området är relativt flackt och besöks inte 
ofta. På så sätt möjliggörs ändå 3 nya tomtfastigheter i tomtområdets norra del. 
Sid 5, 21 o 22: Strandskyddet: Sid 5: För att rätt förstås bör texten vara: "I och 
med att en ny detaljplan tas fram för området återinträder det generella strand-
skyddet på 100 meter från" Kaggfjärdens strandlinje upp på land och ut i vatt-
net. Att strandskyddet gäller även i vattnet är ofta otydligt, både på kartor och i 
text. Bildtexten på sid 22 är otydlig: Bör vara: Strandskyddet gäller väster om 
röd linje, men upphävs för .... Sid 30: Avsnittet Fastighetsrättsliga frågor är 
oklart och svårt att förstå om man inte är insatt i dessa frågor. Det borde förkla-
ras tydligare vilka arealförändringar de olika fastigheterna berörs av och var-
för, och om de verkligen är nödvändiga eller om det finns andra alternativ. Nu 
står bara ett arealtillskott. Enligt PBL 4 Kap § 33 ska planbeskrivningen ange 
vilka konsekvenser detaljplanens genomförande får för fastighetsägarna både 
vad det gäller ekonomiska såväl som fastighetsrättsliga konsekvenser. 
 
Plankartorna i utskrivet format är dessutom mycket svåra att läsa utan försto-
ringsglas även om man skriver ut dem i A3-format. Samtidigt som man kan 
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behöva skriva ut kartorna för att får en överblick och kunna se detaljer samti-
digt. De borde delas upp på fler kartor och gärna också kompletteras med en 
översikts karta. De nuvarande de fastighetsgränserna syns inte heller på skär-
men om man inte förstorar upp kartan där. [Bifogat karta med skogens pärlor 
samt bilaga med två stigar inritade.] 
 
Kommentar 
Synpunkt angående planens syfte noteras. Det stämmer att nord- och sydöstra 
delen av planområdet har avrinning via mark och dike till Kagghamraån. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att förslaget främst påverkar 
möjligheten att nå god vattenstatus och miljökvalitetsnormerna, än att negativt 
påverka kvalitén på vattnet för havsöringen. Men det stämmer att även havsö-
ringspopulationen behöver bra vatten. Övriga parametrar i riksintresset som 
exempelvis aktiv meanderbildning påverkas dock inte. Planbeskrivningen upp-
dateras med riksintresse för Kagghamraån. Skogsstyrelsens naturvärdesobjekt 
finns markerad på kartbild över naturvärden i planbeskrivningen. 
 
Det stämmer att fyra nya fastigheter är föreslagna i den norra delen av plan-
området. Fastigheten väster om Nybodavägen har tagits bort då samhälls-
byggnadsförvaltningen bedömt den som olämplig att bebygga, pga det inom 
fastigheten finns ett viktigt flödesstråk vid skyfall. Bebyggs denna del skulle det 
kunna påverka befintliga fastigheter negativt med översvämning som följd. Fö-
reslagen fastighet söder om Snäckstavik 3:76 finns med som förtätningsförslag 
på plankartan. Den föreslagna fastigheten vid Jakobsbergsvägen bedöms inte 
medföra någon olägenhet i form av förstärkt vattenflöde. Dagvattenutred-
ningen visar inte på någon sådan risk. Det stämmer att området är lättillgäng-
ligt och det är bland annat därför som platsen bedömts som lämplig att för-
täta. Stigen går vid sidan om föreslagna fastigheter och inte genom dessa. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att förslaget kommer att på-
verka närmiljön för de boende, men inte i sådan grad att det gör det olämpligt 
att omvandla och förtäta området. 
Naturområdet väster om Nybodavägen är en lågpunkt i området och utgör en 
naturlig infiltrationsplats för dagvatten. Vid kraftigt skyfall kommer även 
denna del att översvämmas. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömning är 
därför att det inte är lämpligt att bebygga denna del samt att ytan även fort-
sättningsvis ska vara planlagd för NATUR/dagvatten. 
 
I gällande detaljplan gäller strandskydd inom allmän platsmark, men inte på 
kvartersmark och vattenområde. I och med att en ny detaljplan nu ersätter 
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byggnadsplanen inträder strandskyddet för de delar där det inte råder idag. 
Planbeskrivningen har förtydligats angående detta. Se även samhällsbygg-
nadsförvaltningens kommentar under yttrande 11. 
 
En genomförandebeskrivning ska förtydliga planförslagets syfte ur genomfö-
randesynpunkt. Den ska redovisa organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska 
och ekonomiska åtgärder som behövs för att genomföra detaljplanen. Se även 
samhällsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande 31 och 5. 
 
Plankartor i större format, A1 går att beställa från kommunen.  
 
47. Yttrande från boende, G45 
Ang. Detaljplanen och förslaget på ökad vägbredd till 8 m och gång- och cy-
kelbana på väg 570 - vi ligger på Kagghamra 2:12 längs med väg 570: 1) Vi är 
huvudsakligen emot en vägbreddning då det är ytterligare ett ingrepp i natur-
området - vi anser att man kan uppnå en högre trafiksäkerhet genom att sänka 
hastigheten från 70 till 50 km i timmen på väg 570. En sådan förändring är 
kostnadseffektiv och leder inte till fler naturingrepp. 2) Vi är särskilt emot en 
vägbreddning som leder till att befintligt (grön)område minskas mellan tomt-
gränsen och dagens utformning av väg 570 (det kränker vårt levnadsutrymme). 
3) En gång- och cykelbana kan inte läggas på vår fastighetssida då det leder till 
försämrad boendekvalitet (med exempelvis ökad insyn från förbipasserande). 
Det finns framför allt en ökad risk för olyckor att lägga en gång- och cykelbana 
i direkt anslutning till uppfarten till Kagghamra 2:12 som finns intill väg 570. 
Vänligen tillgodose och diarieför vår återkoppling kring detta. 
 
Komplettering: Ang. Detaljplanen kring avstånd mellan huvudbyggnad/kom-
plementbyggnad och fastighetsgräns: Vi anser att det är bättre med minst 4,5 
meter från fastighetsgräns mot gata. Övriga sidor mot granne/allmän plats 4,5 
meter. Ang. Byggnadsarea för huvudbyggnad och komplementbyggnad: Vi att 
ett bättre förslag är 10% respektive 5% av fastighetens tomtstorlek samt 8 m i 
nockhöjd. 
 
Komplettering: Ang. Detaljplanen (avsnitt Fastighetsrättsliga frågor s. 30–32) 
och eventuell utökad areal för listade tomter: Vi anser att tomtarealen och 
tomtgränserna ska bevaras (med möjlighet att ansöka om servitut hos KTH vid 
behov). 
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Kommentar 
Synpunkter gällande väg 570 vidarebefordras till trafikverket som ansvarar för 
vägen. Vid ett eventuellt framtagande av en vägplan kommer olika alternativa 
lösningar att studeras, som exempelvis var och hur vägen ska utformas. Det 
kommer även att finnas möjlighet för berörda att lämna synpunkter under pro-
cessen. 
 
Angående byggrätt och placering av byggnader byggrätt se samhällsbygg-
nadsförvaltningens kommentar under yttrande 32 och 12. Angående beslut rö-
rande samfälld mark planerar Kagghamra tomtägarförening att hålla en ex-
trastämma under våren 2020. Se även samhällsbyggnadsförvaltningens kom-
mentar under yttrande 30. 
 
48. Yttrande från boende, G46 
Områdets nuvarande karaktär ska bevaras. Därför är det helt oacceptabelt att 
bygga villor och väg på åkern. Ingen bebyggelse på åkern när Kagghamra 
tomtområde är vad vi kräver. Vi är emot breddning av vägar och utformning av 
gångvägar/trottoarer i området samt vägbelysning i hela tomtområdet. Belys-
ning på sträckan längs väg 570 där lokalvägarna ansluter är mycket önskvärt. 
Samt att hastigheten sänks till 50 km/h längs hela 570. Botkyrka kommun och 
samhällsbyggnadsförvaltningen bör hjälpa till med att komma tillrätta med 
otillåtet uppförda byggnader i området. Alltså de som saknar bygglov. Säker 
busshållplats för buss 727 vid Bergavägens hpl mot Tumba nödvändig. Nu är 
det omöjligt att komma ombord med barnvagn då vägen lutar och ingen plats 
finns att stå på. Vid revidering av kartorna för detaljplanen bör de föreslagna 
nya tomterna markeras med avvikande färg. På sid 11 i planbeskrivningen 
finns ett fel under rubriken Gatunät och trafik, första stycket. Det ska stå väg 
569 till Vårsta-Skanssundet. 
 
Kommentar 
Ingen bebyggelse är planerad inom den centralt belägna åkern. Se även sam-
hällsbyggnadsförvaltningens kommentar under yttrande 30.  
 
Då detaljplanen är planlagd med enskilt huvudmannaskap är det Kagghamra 
tomtägarförening som ansvarar för eventuell utbyggnad och upprustning av 
lokalvägarna inom tomtområdet. Förslaget möjliggör en utbyggnad av gång-
vägar och belysning inom planområdet. Synpunkter gällande väg 570 vidare-
befordras till trafikverket som ansvarar för vägen. Se även samhällsbyggnads-
förvaltningens kommentar under yttrande 47. 
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Tillsyn och kontroll är inte en detaljplanefråga. Synpunkten vidarebefordras 
till bygglovsenheten. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar kontinuerligt 
med olovligt byggande samt ärenden rörande ovårdade tomter. Vid kännedom 
kan anmälan göras på kommunens hemsida.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen delar de boendes synpunkter angående behov 
av trafiksäker busshållplats. Synpunkten vidarebefordras till trafikverket och 
trafikförvaltningen (SL) som är ansvariga för frågan. Det stämmer att väg 569 
förbinder Vårsta-Skanssundet, vilket planbeskrivningen beskriver.  
 
Plankartan reglerar användningen av mark- och vattenområden. Information 
om samt karta som visar vart nya föreslagna fastigheter är lokaliserade finns 
redovisade i planbeskrivningen. 
 
49. Yttrande från boende, G47 
Önskar utökad byggyta från 120 kvm i två plan till 140 kvm i två plan. Vill ej 
köpa marken som föreslagits då den idag och under 25 år nyttjats av kommu-
nen och allmänheten för att kunna vända bilen. Har även tillhandahållit en del 
av min tomt i 35 år för ändamålet. 
 
Kommentar 
Angående byggrätten se samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar under 
yttrande 12 och 23. Föreslagen areaförändring utgår ur förslaget enligt önske-
mål. Det är Kagghamra tomtägarförening som äger väg- och naturområdet 
inom Kagghamra. Kommunen äger ingen mark inom planområdet. 
 
50. Yttrande från boende, G48 
Byggrätt 140 kvm. Behåll nuvarande tomtgränser. 6 m fastighetsgräns mot 
gata. Komplementbyggnad 60 kvm. 
 
Kommentar 
Se samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar under yttrande 12 och 23. 
 
51. Yttrande från boende, G49 
Motsäger oss förminskad byggrättsförslaget på 120 kvm. Det tidigare förslaget 
på 140 kvm är i minst laget. Utöka gärna till minst 160 kvm i ett plan. Stora 
tomter med höga hus är inte bara missprydande utan det missgynnar tillgäng-
ligheten. Större byggrätt ger även bättre möjlighet att anpassa efter tomtens 
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topografi. 120 kvm är för litet för en barnfamilj och blandad befolkning är att 
föredra för en levande bygd/område.  
 
Kommentar 
Se samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar under yttrande 12 och 23. 
 
52. Yttrande från boende, G50 
Godkänner förslaget. 
 
53. Yttrande från boende, G51 
Nedan utdrag ur planbeskrivning för Kagghamra. Kapitel: Förändringar, plan-
förslag: Följande text återfinns i stycke Bebyggelseförslag. a) Byggnadernas 
utformning och placering ska så långt som möjligt anpassas till den kuperade 
terrängen och vegetationen samt sprängning, schaktning och utfyllnad undvi-
kas. b) För att bevara områdets karaktär och undvika större markingrepp regle-
ras placering och utformning av bebyggelsen. Bebyggelsetyp och placering ska 
ske med hänsyn till befintlig terräng och vegetation. c) För att minska påver-
kan på landskapsbilden och riksintresset placeras huvudbyggnad och komple-
mentbyggnad inom befintligt fritidshusområde minst 6 meter från fastighets-
gräns. För den nya bebyggelsen inom de två åkermarkerna placeras huvud-
byggnad och komplementbyggnad 6 meter från gata och 4 m från annan fastig-
hetsgräns. Yttrande avstånd till tomtgränser: Samtliga tre stycken ovan reglerar 
placeringen av nya byggnader i området. Jag anser att texten i de två första 
styckena (a och b) är bra och väl reglerar förutsättningarna för nybyggnation. 
Det tredje stycket (c) där ett särskilt krav om minst 6 m från tomtgräns anser 
jag däremot försvårar för att uppföra nybyggnation i linje med de två första 
styckena. Dvs att så långt som möjligt anpassa byggnader till varje tomts unika 
förutsättningar för att passa in så bra som möjligt i området. Jag anser att tex-
ten i styckena a) och b) tydligt säkerställer att nybyggnation inom befintligt fri-
tidshusområde uppförs på den mest lämpliga platsen på respektive tomt. För att 
underlätta optimal placering av nybyggnation i linje med texta) och b) ovan fö-
reslår jag: • Avstånd för byggnation vid tomtgräns mot väg bör vara 6m så som 
föreslagits för alla tomter • Avstånd för byggnation mot övriga tomtgränser bör 
vara 4 m för hela området. Detta för att underlätta för optimal placering av nya 
byggnader enligt stycke a) och b) ovan samt för att harmonisera regelverket då 
4m från tomtgräns föreslås för tomter på åkermarken. En plan bör harmonise-
ras så långt det är möjligt i regler och villkor. 
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Föreslagna ändringar till Detaljplanen kommer bättre ta hänsyn till varje tomts 
unika förutsättningar för att nybyggnation ska passa in i området på bästa sätt. 
Föreslagen tomtstorlek om 1800 kvm för det befintliga fritidshusområdet sä-
kerställer att området behåller mycket av sin nuvarande karaktär och stödjer 
väl hänsyn till landskapsbild och riksintressen. En gräns om 4 m mot övrig 
tomtgräns underlättar optimal placering av nybyggnation ist för att försvåra så 
som planen nu är utformad med kravet på avstånd om 6 m mot övrig tomt-
gräns. 
 
Kommentar 
Planförslaget medger att huvudbyggnad placeras minst 6 m från fastighets-
gräns. Komplementbyggnad får placeras minst 6 meter från fastighetsgräns 
mot gata och 4,5 meter mot granne/allmän plats. Se även samhällsbyggnads-
förvaltningens kommentar under yttrande 32. 
 
54. Yttrande från boende, G52 
Vi uppskattar den minskade storleken på byggnader. Vi uppskattar att den ena 
tomten i naturområdet som begränsas av Jakobsbergsvägen, Järpvägen och 
Lärkvägen tagits bort, men vill inte att området ska bebyggas över huvud taget. 
I övrigt godkänner vi förslaget. 
 
Kommentar 
Synpunkt angående byggnadsarean noteras. Se även samhällsbyggnadsförvalt-
ningens svar under yttrande 12 och 46.  
 
55. Yttrande från boende, G53 
Jag anser att det är närmast oförskämt att ge oss tid för granskning över alla 
storhelgdagar, då vi har stora svårigheter att tänka igenom och diskutera försla-
get. Jag anser att den föreslagna byggnadsarean på 120 kvm är fullt tillräcklig 
för detta område. Avstånd från byggnad till fastighetsgräns mot väg på 6 meter 
tycker jag också är bra för landskapsbilden. Den nya tomten som föreslagits 
mot Jakobsbergvägen inom trekanten mellan Tjädervägen - Jakobsbergsvägen 
- Lärkvägen anser jag inkräktar för mycket på det trevliga strövområdet där 
många dagligen passerar och mig synes inte tomten kunna bli minst 1800 kvm 
stor. Då skulle tomten som Bite gjort anslutning till på Nybodavägens västra 
sida mittemot Nybodavägen 27 passa mycket bättre. Jag anser att Botkyrka 
kommun ska upprätta en brandpost vid Trappvägen istället för att kräva att 
Vägföreningen ska bygga en vändplan, som kommer att bli en stor kostnad för 
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föreningen. Ska föreningen också stå för en ny förrättning för detta bygge och 
ändring av Tomtföreningens markägande. I planbeskrivningen står att fastig-
heten Kagghamra 2:47, […], ska avstå 95 kvm och erhålla 220 kvm. Vi fick ti-
digare uppgift om att detta skulle avse fastighet Kagghamra 2:45. Fördelningen 
av marken är mycket oklar i planbeskrivningen. På sid 6 står att den allmänna 
platsmarken som ingick i förordnandet har ersatts av en gemensamhetsanlägg-
ning. Varför måste då mark överföras till tomtmark. I de arealförändringar som 
angivits förstår jag det som att dessa delar mellan tomt och väg blir kvarters-
mark men inte automatisk tomtmark. Tomtföreningen kan väl fortfarande äga 
denna mark och eventuellt skriva servitut på användning av den. Vägen in till 
Kagghamra säteris tomtområde blir en förhandling mellan Kagghamra säteri 
och Kagghamra Vägförening och Kagghamra Vägförening kan besluta att de 
inte ska ingå i GA:1, då det kommer att påverka vårt andelstal 1, som vi avser 
att behålla. Detta är inte en fråga som ingår i detaljplanen. 
 
Kommentar 
Angående granskningstid se samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar un-
der yttrande 42 samt byggnadsarea se yttrande 12 och 23. Angående förtät-
ningsförslag vid Jakobsbergsvägen se kommentar under yttrande 46 samt för 
Trappvägen och arealförändring yttrande 30. Detaljplanen planläggs med en-
skilt huvudmannaskap. Vilket innebär att allmän platsmark förvaltas och fi-
nansieras av tomägarföreningen/de boende i området.  
 
Det stämmer att det är fastigheten Kagghamra 2:45 som avses, genomförande-
beskrivningen justeras angående detta. Det är lantmäteriet som vid en förrätt-
ning fattar beslutar om vilka vägar som ska ingå i en gemensamhetsanlägg-
ning.  
 
56. Yttrande från boende, G54 
Ytan på byggnaderna bör vara minst 140kvm + biytor. Inte 120 som står i för-
slaget. 
 
Kommentar 
Se samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar under yttrande 12 och 23.   
 
57. Yttrande från boende, G55 
Minsta yta på huvudbyggnad bör vara 140 kvm, ej 120 kvm. 
 



BOTKYRKA KOMMUN 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Planenheten 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
 
2020-05-25 

43 [54] 
 
2014:59 

 

 

 
 

Kommentar 
Synpunkten noteras. Se även samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar un-
der yttrande 12 och 23. 
 
58. Yttrande från boende, G56 
Jag tycker att byggrätten på 120 kvm är för litet. Bör vara minst 140 kvm. 
 
Kommentar 
Se samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar under yttrande 12 och 23. 
 
59. Yttrande från boende, G57 
Efter påtvingad och dyrt vatten och avlopp tycker jag tillåten byggnadsarea 
och nockhöjd är väldigt snålt tilltagna. Byggnadsarea borde rimligtvis vara en 
procentsats av tomtens area. 8–10 procent av tomten är vanligt i andra områ-
den. När man blir äldre är ett plan viktigt, dvs byggarea behöver vara minst 
160 kvm.  
 
Kommentar 
Se samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar under yttrande 12, 23 och 32. 
 
60. Yttrande från boende, G58 
Godkänner förslaget. 
 
61. Yttrande från boende, G59 
Godkänner förslaget. 
62. Yttrande från boende, G60 
Svårt att tolka detaljplanen för den som inte har kunskap som krävs. 
 
Kommentar 
Ambitionen är att planhandlingarna ska vara så tydliga som möjligt. Vid even-
tuella frågor gällande planförslaget vänligen kontakta kommunen.  
 
63. Yttrande från boende, G61 
Godkänner förslaget. 
 
64. Yttrande från boende, G62 
En förtätning skulle förstöra natur och djurliv! Vilket inte kommer att bidra till 
bättre hälsa. Är helt emot förslaget. 
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Kommentar 
Synpunkten noteras. 
 
65. Yttrande från boende, G63 
Jag vill inte att de 26 fastigheter som föreslagits ska utöka areal (kilar). Enligt 
plankarta så har man tagit bort föreslagna tomter på Nybodavägen. Vart tog de 
vägen? Ex de som ligger på naturmarken vid 3:82, 3:83 och 3:44 samt mitte-
mot 3:33, vid 3:84. En ny tomt är markerad på plankartan vid 3:76 (ok) men 
inte omnämnd i text. Vad är justerat gällande vattenfalls 70 kv-ledning. Jag an-
ser att föreningen har fått alldeles för kort tid att hantera synpunkter och disku-
tera frågor som uppkommer.  
 
Kommentar 
Angående arealförändringar se samhällbyggnadsförvaltningens kommentar 
under yttrande 30.  
 
Naturområdet väster om Nybodavägen är en lågpunkt i området och utgör en 
naturlig infiltrationsplats för dagvatten. Vid kraftigt skyfall kommer denna del 
att översvämmas. Genom området leder även flera större flödesstråk. Sam-
hällsbyggnadsförvaltningen bedömning är därför att det inte är lämpligt att 
bebygga platsen. Se även samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar under 
yttrande 46.  
 
Kagghamra tomtägarföreningen ansvar för information till medlemmarna gäl-
lande förtätningsförslag inom tomtägarföreningens mark. Se även samhälls-
byggnadsförvaltningens kommentar under yttrande 41. 
 
Naturområdet där Vattenfalls 70-kV ledning passerar har i planförslaget före-
slagits omvandlas till kvartersmark. Frågan kommer att studeras vidare under 
kommande planarbete. Se även samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
under yttrande 7 och 41. 
 
66. Yttrande från boende, G64 
De 26 fastigheter som är föreslagna att utöka tomtarealen är jag emot, de ska 
inte utöka areal. Det saknas nya planerade tomter på norra sidan, vart tog dessa 
vägen? Vattenfalls ledning är justerad enligt er. Vad är justerat. Kort tid för 
diskussioner och beslut i föreningen. 
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Kommentar 
Se samhällbyggnadsförvaltningens kommentar under yttrande 65.  
 
67. Yttrande från boende, G65, G66 
Ofullständig information från kommunens sida vad gäller de föreslagna areal-
förändringarna i detaljplanen, som blivit den stora frågan för våra medlemmar. 
Det har medfört att flera av frågorna blivit obesvarade p.g.a att informationen 
varit svår att hitta på kommunens hemsida. Tiden har dessutom varit alldeles 
för kort för att vi skulle hinna få fram informationen samt att dela med oss av 
den till våra medlemmar. Vi fick en svarstid mellanjul- och nyårshelgen från 
den 9/12-19- 10/01–20. Det verkar som om Botkyrka Kommun satt i system 
att lägga svarstiderna för dessa stora frågor under jul- och nyårshelgerna när 
folk är lediga eller bortresta. Samrådstiden 2018 låg under samma period. 1) 
Arealändringarna: Jag är helt emot kommunens förslag om arealändringarna 
gällande "kilarna". Vill behålla de nuvarande tomtgränserna med två undantag. 
Den 2/12–19 var detaljplanegruppen på möte med […] Botkyrka kommun, då 
och där fick vi för första gången information om arealändringarna/ "kilarna" 
för de 26 fastigheter som saknade infarter? Vad vi vet idag har alla fastigheter 
minst en infart till sin tomt. Dessa "kilar" kommer att påverka hela vår GA:1, 
Kagghamra Tomtägarförening, samtliga fastighetsägare ekonomiskt, med olika 
typer av avgifter o.s.v. Dessutom är detta ett stort, viktigt beslut som inte kan 
fattas av styrelserna för KTF och KVF utan besluten ska tas på en stämma, 
med utskick för kallelse till stämman i stadgad tid. Botkyrka kommun har inte 
gett styrelserna en möjlighet att kalla medlemmarna till stämman i tid. 
Undantag l: Istället för vändplan på Trappvägen föreslår vi att man istället gör 
en brandpost som bekostas av kommunen. Undantag 2: Vändplanen, vid Ebers 
- Trappvägen är felinritad på planförslaget. Här har kommunen gett oss försla-
get om byte av mark mot mark, utan kostnad för fastighetsägaren eller KTF, 
om nu fastighetsägaren som äger marken, går med på bytet.  
 
2) Vi vill att detta förslag från 2018, återkommer eller att det nya förslaget an-
tas. Vi har inte förstått varför man ändrade den föreslagna byggnadsarean från 
2018. BYA var föreslagen 140 m2 komplementbyggnad 40m2. Högsta nock-
höjd för huvudbyggnaden 8m utgår från medelmarknivån invid huvudbyggna-
den, för komplementbyggnaden 4,5m. Nytt förslag: BYA kan exempelvis vara 
10% + 5% av tomtstorleken. Nockhöjd för huvudbyggnaden 8,5 m2 som utgår 
från medelmarknivån invid huvudbyggnaden, för komplementbyggnaden 
4,5m. (I båda fallen två våningar) Nytt förslag: Detaljplaneändring avstånd 
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mellan huvudbyggnad och vägområde, jag föredrar minst 4,5m från fastighets-
gräns mot gata. Övriga sidor mot granne/allmän plats 4,5m. 
 
3) Kagghamra Säteris bebyggelse ska inte ingå i Kagghamras gemensamhets-
anläggning, GA:1, utan Kagghamra Säteri får vid behov bilda en egen GA-
anläggning. Detta gäller även utfarten från Kagghamra Säteri till Enrotsvägen 
där kan man vid behov skriva ett servitut för användandet av Enrotsvägen till 
väg 570. 4) Viktigt argument, vi vill behålla Andelstalet 1. 
 
5) Kommunens senaste förtätningsförslag är, att Kagghamra tomtområde utö-
kas med 7st nya fastigheter, 4st i den södra delen och 3st i den norra delen. 
från början, 2013 hade detaljplanegruppen tillsammans med kommunen för-
slag på ca 25 tomter men under tid har tomtantalet minskat till dagens antal 7 
st. 
 
Kommentar 
Angående arealförändringar se samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
under yttrande 30. Kagghamra tomtägarföreningen ansvar för information till 
medlemmarna gällande förtätningsförslag inom tomtägarföreningens mark. 
 
Angående detaljplanens granskningstid se samhällsbyggnadsförvaltningens 
kommentar under yttrande 42. 
 
Angående problematiken med Trappvägen se samhällsbyggnadsförvaltningens 
kommentar under yttrande 30. Tomtägarförening träffar kommunen kontinuer-
ligt gällande förtätningsförslag som rör samfälld mark. Se även samhällsbygg-
nadsförvaltningens kommentar under yttrande 41, 12 och 32.  
 
Det är lantmäteriet som fattar beslutar om vilka vägar som ska ingå i en ge-
mensamhetsanläggning.   
 
Det stämmer att antalet fastigheter har minskat. Se även samhällsbyggnadsför-
valtningens kommentar under yttrande 12 och 20.  
 
68. Yttrande från boende, G67  
Vi vill att huvudbyggnadens BYA ska beviljas till 140 kvm och komplement-
byggnad till 40 kvm. Vi vill ha ett nytt avstånd mellan huvudbyggnad och väg-
område ska godkännas på 4,5 meter. Inga extra kostnader för oss i 3:37 ifall 
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tomtgränserna hos de andra 26 tomterna (enligt förslaget) ska ändras, varken 
direkt eller indirekt tex genom KTF extra debitering.  
 
Kommentar 
Synpunkten gällande byggnadsarea och placering av byggnad noteras. Se även 
samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar under yttrande 12, 23, 32 och 30, 
41. 
 
69. Yttrande från boende, G68 
Det var dåligt av Botkyrka att skicka ut ett förslag vi knappt hann läsa igenom, 
i fortsättningen skicka ut era förslag i god tid.  
 
Kommentar 
Se samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar under yttrande 42. 
 
70. Yttrande från boende, G69 
Föredrar husbyggnader i ett plan 160 kvm. Komplementbyggnad 70 kvm. 
 
Kommentar 
Se samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar under yttrande 12 och 23. 
 
71. Yttrande från Kagghamra Tomtägarförening G71 och Kagghamra vägföre-
ning, G72 
1. Styrelserna kräver att ytterligare tidsfrist lämnas för årsmöte den 22/3 samt 
för extra beslutande föreningssammanträde, så att alla tomtägarna får möjlighet 
att förstå de konsekvenser som detaljplanen kan medföra och framför vad de 
anser om dessa, och så att de på årsmötet/föreningssammanträdet kan besluta i 
konsekvens med detta. Styrelserna ser att det kan bli svårt att få till stånd och 
förmedla dessa synpunkter och beslut från medlemmarna före maj månads ut-
gång. 
 
2. Vi anser att beskrivningen av arealförändringarna som anges i tabellen på 
sid 30–32 är bristfällig och att det är mycket svårt för tomtägarna att förstå var 
dessa arealförändringar ligger och vad som egentligen avses.  Enligt PBL 4 
Kap § 33 SKALL kommunen ange vilka konsekvenser genomförandet av de-
taljplanen får och som drabbar Fastighetsägarna både då det gäller ekonomiska 
såväl som fastighetsrättsliga. Vi anser att denna paragraf inte uppfylls i detta 
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avsnitt av planbeskrivningen. Styrelserna anser att det även finns andra otyd-
ligheter i planbeskrivningen. 
 
3. I detaljplanens granskningsförslag har ”kilarna”, mellan vägområde och 
tomtfastigheter, angetts som kvartersmark. Styrelserna ser att ett alternativ 
skulle vara att de förblir allmän platsmark, ”annat område avsett för gemen-
samt behov”, men inte gata/vägområde. Men styrelserna behöver inhämta be-
slut från medlemmarna vid till årsmötet påföljande beslutande föreningssam-
manträde.  
 
4. I tabellen för arealförändringar är Kagghamra 2:47 angiven. Det är fel, det 
ska vara Kagghamra 2:45. 
 
5. I samma tabell är arealer för de gemensamma fastigheterna Snäckstavik 3:2 
och Kagghamra 2:1 också angivna vilket blir mycket förvirrande eftersom det 
här inte på samma sätt handlar om arealtillskott, utan om arealförändring, som 
också kan vara en arealminskning. 
 
6. Beskrivningen av förändring av Kagghamra GA:1 är också otydlig (sid 33), 
och anger inte fastighetsrättsliga eller ekonomiska konsekvenser av detaljpla-
nen för gemensamhetsanläggningen Kagghamra GA:1. Styrelserna för KTF 
och KVF anser att de nytillkommande mindre tomtområdena söder om Enrots-
vägen och vid Dalsta inte kan ingå i Kagghamra GA:1, eftersom de tomterna 
kommer att styckas av från fastigheter som idag inte ingår i denna GA och de 
kommer då inte att bli delägare i fastigheterna Kagghamra 2:1 eller Snäcksta-
vik 3:2. Och även om det skulle vara möjligt är det inte önskvärt. Dessa två ge-
mensamt ägda fastigheter ägs idag av medlemmarna i Kagghamra Tomtägar-
förening, det vill säga nuvarande tomtägare i Kagghamra tomtområde. Kagg-
hamra GA:1 ägs av tomtfastigheterna i nuvarande tomtområde och förvaltas av 
samfällighetsföreningen Kagghamra Vägförening. Viktigt att GA:1 får behålla 
andelstalet 1. Då Dalstas tomtstorlek avses bli mindre än de övriga kan det 
komma att påverka andelstalet. Beträffande förslag på nya tomter inom nuva-
rande tomtområde (Även här behöver styrelserna inhämta medlemmarnas åsik-
ter på årsmötet eller efterkommande föreningssammanträde): 
 
7. En ny tomt som är föreslagen på granskningsplankartan saknas på kartan på 
sid 18 i planbeskrivningen. Det gäller tomtförslag väster om Nybodavägen, 
norr om kraftledningen och söder om tomtfastigheten Snäckstavik 3: 76. 
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8. Styrelserna föreslår ytterligare en ny tomt väster om Nybodavägen, söder 
om kraftledningen och mitt emot fastigheten Snäckstavik 3:45 eller norr om 
Snäckstavik 3:32. Marken är här förhållandevis flack och få människor rör sig 
i naturen här. (Se bilagd karta) 
 
9. Styrelserna noterar att de två tidigare föreslagna nya tomterna innanför Ny-
bodavägen och sydväst om Snäckstavik 3:82 och 3:83 har försvunnit i gransk-
ningsförslaget, utan att det eller något skäl för det nämns. Varför? Eller är det 
ett misstag? (Se bilagd karta) 
 
10. Planens genomförandetid bör vara 10 år inte 5 år. Bara att slutföra förrätt-
ningarna kommer troligen att ta flera år. Därför anser vi att 5 års genomföran-
detid för planen är för kort. 
 
11. Styrelserna har fått in synpunkter från många tomtägare som undrar varför 
byggarean har minskats i granskningsförslaget till 120 kvm från att i samråds-
förslaget ha varit 140 kvm. Vad är anledningen till ändringen? 
 
12. Styrelserna anser att 60 kvm vore en mer rimlig byggnadsarea för komple-
mentbyggnad, möjlig också i souterräng.  
                                                                                             
13. I detaljplanens granskningsförslag anges att huvudbyggnad ska placeras 
minst 6 meter från fastighetsgräns mot gata och minst 4,5 meter mot 
granne/allmän plats. Styrelserna anser att avståndet mellan huvudbyggnad och 
väg bör styras av tomtens utformning och topografi. Varför ska Kagghamra ha 
annat avstånd till gräns än t ex Sibble? 
 
14. Dragning av ny 130 kV-ledningen som ska ersätta 70 kV-ledningen vid 
Sjöbacken är fortfarande under utredning. Styrelserna vidmakthåller åsikten att 
Vattenfalls alternativa dragning runt tomtområdet ska genomföras. 
15. Ny vändplats vid Trappvägen är på granskningsplankartan placerad för 
långt norrut. Den ligger inte invid den nuvarande vändplanen. Ska den planeras 
in ska det vara längre söderut invid nuvarande vändplan. Att bygga en större 
vändplan på Trappvägen innebär åverkan på naturen, genom att man måste 
spränga för att få plats med de antal meter som räddningstjänsten kräver. 
 
16. Styrelserna föreslår att istället för att vändplanen utvidgas anläggs en 
brandpost ovanför på Bergfalkvägen, där räddningstjänstens fordon har möjlig-
het för rundkörning. 
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17. Ska KTF betala för förrättning av kvartersmark för pumphus, transforma-
torstation eller dylikt som kommunen låtit uppföra? Tillägg gällande skrivelse 
från Kagghamra Tomtägareförening och Kagghamra Vägförening/Samfällig-
hetsförening. Detaljplanegruppen samt styrelsen har nu tittat närmare på ett 
förslag gällande framtida "posthus" inom tomtområdet med fastighetsboxar. Vi 
har tagit fram olika alternativ till denna då det inte är riktigt dagsaktuellt men 
eftersom det kommer att krävas ändring av markbenämning så är det viktigt att 
allt blir rätt nu från början inför kommande förrättning. Ytorna som är aktuella 
är följande: Nybodavägen, höger sida sett från infarten. Där finns idag en länga 
med brevlådor samt en grusplan. 
 
Skördevägen, längst upp vid den parkering som finns idag. Ytterligare place-
ring är i markkilen bakom dagens brevlådor (Kaggvägen), samt vid kortsidan 
av fotbollsplanen, som tidigare användes som infart till Bites etablering. Ef-
tersom vi inte har något beslut gällande byggnader, om det ska vara en eller två 
fördelade för tomtområdet m.m. så förslagsvis en markyta på 100 m2 (per 
ställe). Gällande punkt 16 så vill vi korrigera: Styrelserna föreslår att istället 
för att vändplanen utvidgas anläggs en brandpost på Trappvägen eller på Berg-
falksvägen, där räddningstjänstens fordon har möjlighet för rundkörning. 
 
Kommentar 
1.  Samhällsbyggnadsförvaltningen har inte ändrat inställning i frågan. För-
valtningen ser det som mycket positivt att tomtägarföreningen har för avsikt att 
hålla en extrainsatt stämma med medlemmarna gällande de frågor som rör 
samfälld mark. Som exempelvis förtätning, arealförändringar och utbyggnad 
av vändplatser för räddningstjänsten. Stämman behöver inte ske under sam-
råds- eller granskningstiden. Förvaltningen anser att det har funnits gott om 
tid för tomtägarföreningen att hålla stämma med medlemmarna och inväntar 
nu svar från tomtägarföreningen gällande samfälld mark. Se även samhälls-
byggnadsförvaltningens kommentar under yttrande 42.  
 
2, 4 – 6, 17. En genomförandebeskrivning förtydligar detaljplanens syfte ur ge-
nomförandesynpunkt och redovisar vilka organisatoriska, fastighetsrättsliga, 
ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att detaljplanen sa kunna 
genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt sätt. Det ska även framgå 
vilka konsekvenser åtgärderna får för fastighetsägare och andra berörda. Am-
bitionen är att denna del ska vara så tydliga som möjligt. Hur kostnaderna för 
den samfällda marken fördelas mellan medlemmarna inom Kagghamra 
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tomtägarförening svarar tomtägarförening för. Under samrådet och gransk-
ningen yttrar sig lantmäteriet angående detta, om de inte anser att planbe-
skrivningen uppfyller detta. Se även samhällsbyggnadsförvaltningens kommen-
tar under yttrande 5, 31 och 41 (ovan). 
 
Det är lantmäteriet som fattar beslutar om vilka vägar som ska ingå i en ge-
mensamhetsanläggning.  
 
Det stämmer att fel fastighet angivit, genomförandebeskrivningen justeras. Ta-
bellen avser tillskott.  
 
3. Med allmän platsmark avses ett område som är avsett för ett gemensamt be-
hov. En allmän plats kan exempelvis vara antingen gata, natur eller park. Ki-
larna som bildats framför vissa fastigheter planläggs lämpligen som kvarters-
mark eller gata. Planläggsmarken som natur behöver fastighetsägaren en rät-
tighet för att få använda naturområdet som tillfart till sin fastighet. Se även 
samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar under yttrande 30. 
 
7 - 9. Det stämmer att en av markeringarna för ny fastighet har fallit bort från 
kartan i planbeskrivningen, detta har justerats. Förslagen fastighet finns dock 
med på plankartan. Tomtägarförening har kontinuerligt träffat kommunen gäl-
lande förslaget som rör samfälld mark och fått information om utredningar 
samt dess påverkan på förslaget. Endast de fastigheter som bedömts kunna ge-
nomföras redovisas i planhandlingarna. Se även samhällsbyggnadsförvalt-
ningens kommentar under yttrande 46 och 41.  
 
10. Genomförandetiden är den tid som en detaljplan är tänkt att genomföras. 
Huvuddelen av området består av befintliga byggnader och vägar. Samhälls-
byggnadsförvaltningen ser därför idag inget behov av att förlänga genomfö-
randetiden. 
 
11 - 13. Angående byggnadsarean se samhällsbyggnadsförvaltningens kom-
mentar under yttrande 12, 23 och 32. 
 
14. Vattenfalls placering av ny 130 kV-ledning utanför planområdet är inte en 
detaljplanefråga. 
 
15 – 17. Angående problematiken med Trappvägen se samhällsbyggnadsför-
valtningens kommentar under yttrande 42 (ovan). En vändplats uppe vid 
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Bergfalksvägen möjliggör inte räddningstjänstens åtkomst till Trappvägen. Av-
stånd mellan uppställningsplats för rättningstjänsten och bostadshus ska inte 
överstiga 50 meter. En brandpost vid Trappvägen löser inte rådande proble-
matiken vid Trappvägen.  
 
17. Kommunen har ansökt om förrättning och bekostat de delar som kommu-
nen låtit uppföra. Förrättningen vann laga kraft den 30 juni 2019. Angående 
förslag om posthus. Samhällsbyggnadsförvaltningen inväntar adekvata rit-
ningar gällande förslag om placering samt utformning av byggnaden. 
 
Lista över yttranden 

Inkomna yttranden Datum Ärendenr. 
Remissinstanser   

1 Kultur- och fritid 2019-12-06 G1 
2 Utbildningsförvaltningen 2019-12-16 G5 
3 Funktionshinderorganisationerna 2019-12-16 G10 
4 PostNord 2019-12-11 G11 
5 Lantmäteriet 2019-12-12 G12 
6 Svenska kraftnät 2019-12-20 G13 
7 Vattenfall Eldistribution AB 2020-01-02 G17 
8 Trafikverket 2020-01-09 G32 
9 SRV 2020-01-13 G33 
10 Trafikförvaltningen 2020-01-15 G70 
11 Länsstyrelsen 2929-02-06 G73 
Sakägare enligt fastighetsförteckningen   
12 Yttrande från boende 2019-12-10 G2 
13 Yttrande från boende 2019-12-10 G3 
14 Yttrande från boende 2019-12-10 G4 
15 Yttrande från boende 2019-12-08 G6 
15 Yttrande från boende 2019-12-09 G6 
16 Yttrande från boende 2019-12-11 G7 
17 Yttrande från boende 2019-12-12 G8 
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Inkomna yttranden Datum Ärendenr. 
18 Yttrande från boende 2019-12-13 G9 
19 Yttrande från boende 2020-01-10 G14 
20 Yttrande från boende 2019-12-26 G15 
21 Yttrande från boende 2019-12-30 G16 
22 Yttrande från boende 2020-01-02 G18 
23 Yttrande från boende 2020-01-13 G19 
24 Yttrande från boende 2020-01-13 G20 
25 Yttrande från boende 2020-01-06 G21 
26 Yttrande från boende 2019-12-16 G22 
27 Yttrande från boende 2020-01-07 G23 
28 Yttrande från boende 2020-01-08 G24 
28 Yttrande från boende 2020-01-13 G24 
29 Yttrande från boende 2020-01-08 G25 
30 Yttrande från boende 2020-01-09 G26 
31 Yttrande från boende 2020-01-09 G27 
32 Yttrande från boende 2020-01-08 G28 
33 Yttrande från boende 2020-01-09 G29 
34 Yttrande från boende 2020-01-09 G30 
35 Yttrande från boende 2020-01-08 G31 
36 Yttrande från boende 2020-01-10 G34 
37 Yttrande från boende 2020-01-09 G35 
38 Yttrande från boende 2020-01-10 G36 
39 Yttrande från boende 2020-01-10 G37 
40 Yttrande från boende 2020-01-10 G38 
41 Yttrande från boende 2020-01-10 G39 
42 Yttrande från boende 2020-01-10 G40 
43 Yttrande från boende 2020-01-10 G41 
44 Yttrande från boende 2020-01-10 G42 
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Inkomna yttranden Datum Ärendenr. 
45 Yttrande från boende 2020-01-10 G43 
46 Yttrande från boende 2020-01-10 G44 
47 Yttrande från boende 2020-01-10 G45 
48 Yttrande från boende 2020-01-09 G46 
49 Yttrande från boende 2020-01-09 G47 
50 Yttrande från boende 2020-01-09 G48 
51 Yttrande från boende 2020-01-09 G49 
52 Yttrande från boende 2020-01-03 G50 
53 Yttrande från boende 2019-12-30 G51 
54 Yttrande från boende 2020-01-05 G52 
55 Yttrande från boende 2020-01-06 G53 
56 Yttrande från boende 2019-12-19 G54 
57 Yttrande från boende 2019-12-19 G55 
58 Yttrande från boende 2019-12-20 G56 
59 Yttrande från boende 2019-12-20 G57 
60 Yttrande från boende 2019-12-18 G58 
61 Yttrande från boende 2019-12-18 G59 
62 Yttrande från boende 2020-01-09 G60 
63 Yttrande från boende 2020-01-09 G61 
64 Yttrande från boende 2020-01-03 G62 
65 Yttrande från boende 2020-01-09 G63 
66 Yttrande från boende 2020-01-10 G64 
67 Yttrande från boende 2020-01-09 G65, G66 
68 Yttrande från boende 2020-01-09 G67 
69 Yttrande från boende 2020-01-13 G68 
70 Yttrande från boende 2020-01-09 G69 
71 Kagghamra Tomtägarförening och 

Kagghamra Vägförening 
2020-01-17 G71, G72 
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