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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Detaljplaneändringen syftar till att upphäva fastighetsbestämmelserna för
fastigheten Stekpannan 1 för att därigenom möjliggöra delning av fastigheten.
Övriga bestämmelser i gällande detaljplan gäller oförändrade.

PLANHANDLINGAR
Planhandlingarna omfattar denna planbeskrivning och tillägg till
planbestämmelser. Någon plankarta har inte upprättats eftersom enbart
administrativa bestämmelser, som inte redovisas i plankartan, upphävs.

FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MB
Detaljplanen berör inga riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken.
Stadsbyggnadsnämndens bedömning är att den nya detaljplanen inte kommer att
medföra någon betydande miljöpåverkan i lagens mening.

PLANPROCESSEN
Planen upprättas med processen för standardförfarande för att upphäva
bestämmelser om fastighetsindelning och vissa bestämmelser om
rättighetsområden som anges i 4 kap 18 § PBL 2010:900 i enlighet med 5 kap
38c § PBL 2010:900.
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PLANDATA
Planområdet består av fastigheten Stekpannan 1 i Gribbylund. Fastigheten är
belägen längs med Stenhagsgränd. I nordost gränsar området till ett
fornlämningsområde reglerat som allmän plats i gällande detaljplan. Övriga
gränser kantas av kringliggande villafastigheter. Fastigheten omfattar 3 886
kvadratmeter och är i privat ägo.

Planområdet (gul streckad linje) med kringliggande fastigheter som kan beröras av förändringen
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
I kommunens översiktsplan, antagen 2009 och aktualitetsprövad 2014, är
användningen för området, där fastigheten är belägen, utpekad som
huvudsakligen bostäder.

Detaljplaner, fastighetsplaner, fastighetsindelningsbestämmelse,
förordnanden
Fastigheten omfattas av detaljplan D058, fastställd 1991. Detaljplanen anger
användningen friliggande villor i högst två våningar. Del av fastigheten är
prickmark, det vill säga reglerad som mark som inte får bebyggas. Den
säkerställer ett avstånd till den fornlämning som finns inom och intill aktuell
fastighet. Fastigheten är reglerad med bestämmelsen q som innebär ”värdefull
miljö, sådan förändring inom befintlig miljö får ej företas som förvanskar dess
yttre form och dess allmänna karaktär”. Fastigheten får bebyggas med bostäder
med lägre exploatering. Vind får inte inredas utöver angivet våningsantal. Minsta
tillåtna tomtstorlek är 1000 kvm. Fastigheten får bebyggas med primär bruksarea
till 1/5 av fastighetens storlek. På varje tomt får endast en huvudbyggnad
uppföras. Huvudbyggnad får endast inrymma en lägenhet. Därutöver får där så
prövas lämpligt additionsbostad understigande 50 kvm primär bruksarea inredas
förutsatt att tomtens area överstiger 1000 kvm. Största byggnadsarea i
kvadratmeter per tomt för garage, uthus etc. är 40 kvm. Huvudbyggnad skall
placeras minst 4,5 meter från tomtgräns. Garage och uthus skall placeras minst 1
meter från tomtgräns eller sammanbyggas i tomtgräns med likartad byggnad på
granntomten.
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Utsnitt från detaljplanekartan D058

Gällande fastighetsplan
Nuvarande fastighetsindelning är fastställd genom fastighetsplan 0160-F059.
Denna indelning gäller sedan 2011 som fastighetsindelningsbestämmelse i
detaljplanen. För att möjliggöra den föreslagna avstyckningen behöver denna
fastighetsindelningsbestämmelse upphävas.
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Utsnitt ur gällande fastighetsplan 0160-F059

Kommunala beslut i övrigt
Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 20 februari 2018 att godkänna det startPM som avser uppdraget. Beslut om planuppdrag gavs av
Stadsbyggnadsnämndens utskott för lov- och tillsyn den 10 mars 2015.

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER
Fornlämningar
Två fornlämningar finns inom planområdet, dels ett gravfält och dels en boplats.
Del av gravfältet som sträcker sig inom planområdet är reglerat med prickmark.
Den del som finns utanför planområdet är allmän platsmark. Boplatsen sträcker
sig över hela fastigheten Stekpannan 1. I samråd med Länsstyrelsen bedömdes
att fornlämningarna inte är något hinder för avstyckningen till nya villafastigheter
så länge prickmarken i gällande detaljplan ligger kvar. Enligt planuppdraget,
beslutat den 10 mars 2015, skulle en arkeologisk förundersökning genomföras
innan planarbetet startades. Den 12 augusti 2015 bedömde Länsstyrelsen att en
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förundersökning inte behövdes. Det åligger fastighetsägaren att genomföra och
bekosta en arkeologisk utredning efter att detaljplanen beslutats och innan
bygget kan starta.

Fornlämningarnas utbredning inom och omkring planområdet. Karta från Riksantikvarieämbetets
Fornsök. Planområdet är markerat rött i bilden.

Bebyggelseområden
Bostäder
Fastigheten Stekpannan 1 är bebyggd med ett friliggande bostadshus och ett
garage samt en äldre uthuslänga. Huvudbyggnaden utgör cirka 100
kvadratmeter. Miljön är reglerad med bestämmelsen q som
varsamhetsbestämmelse, ”Värdefull miljö, sådan förändring av befintlig
bebyggelse får ej företas som förvanskar dess yttre form och allmänna karaktär”.
Bestämmelsen q innebär inte rivningsförbud.
Planförslaget innebär att gällande fastighetsindelningsbestämmelser upphävs för
fastigheten Stekpannan 1. Fastighetsindelningsbestämmelserna utgör ett hinder
mot delning av fastigheten. Upphävandet medför att fastighetsindelningen för
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Stekpannan 1 kan ändras och att ny fastighetsindelning är möjlig. Övriga
bestämmelser gäller i detaljplan D058 gäller oförändrat.
Förslaget innebär att gällande fastighetsindelning upphävs för att möjliggöra att
den kan delas upp i tre mindre fastigheter, med nya gränser så att respektive
fastighet ges in- och utfart direkt till Stenhagsgränd. Prickmarken som garanterar
ny bebyggelses avstånd till fornlämningen i befintlig plan kommer finnas kvar
efter planändringen. Enligt sökandes förslag innebär det tre fastigheter om minst
1000 kvadratmeter per fastighet. Flytt eller rivning av befintliga byggnader är en
förutsättning för att möjliggöra avstyckning av fastighet och uppförandet av nya
bostäder. Bilden nedan är en skiss från fastighetsägaren som visar ett förslag på
möjlig delning. Faktiska gränser sätts av Lantmäteriet i samband med
fastighetsbildning.

Ej bindande förslag till fastighetsindelning. Nya fastighetsgränser bestäms i lantmäteriförrättning.
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Åtgärder för att förebygga olyckor, störningar, föroreningar
Dagvattenhantering
Dagvatten ska tas omhand inom fastigheten i linje med vad kommunens
dagvattenstrategi (antagen 2016-10-18) anger. Det innebär att rening och
fördröjning sker inom tomtmark. Minsta tomtstorlek är reglerad till 1000
kvadratmeter vilket bedöms som en tillräcklig yta för rening och fördröjning av
fastighetens dagvatten.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR OCH KONSEKVENSER
Konsekvenser av planens genomförande
Förslaget innebär endast att fastighetsindelningsbestämmelsen för fastigheten
Stekpannan 1 upphävs. Därigenom kan ytterligare två fastigheter för
bostadsändamål tillskapas. Eftersom förslaget endast syftar till att upphäva
fastighetsindelningsbestämmelser får planen ingen ny genomförandetid (PBL 4
kap. 22§).
Fastighetsbildningsåtgärder kan ske efter det att beslut om antagande av
detaljplanen vunnit laga kraft. Förrättningskostnaderna debiteras efter en av
staten fastställd taxa. Ansökan ställs skriftligen till Lantmäterimyndigheten i Täby
kommun, 183 80 Täby

PLANAVTAL
Plankostnadsavtal har upprättats mellan sökande och kommunen.

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER
ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Fastighetsindelningsbestämmelser för fastigheten Stekpannan 1, akt 0160-F059,
upphävs.
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Detaljplanen har handlagts av samhällsutvecklingskontoret genom planarkitekt
Sofi Tillander.

SAMHÄLLSUTVECKLINGSKONTORET

Sofi Tillander
Planarkitekt

