
 

Välkomna ! 
 

till 
 

Samrådsmöte för ny detaljplan för    
Tegelbruket, etapp 11 

 
 



Program för dagens möte 
• Detaljplaneprocessen och tidplan 

• Planförslaget (byggrätter, styckningar, begränsningar, m.m.) 

• §113 

• Genomförande och fastighetsrättsliga frågor  

• Gatukostnad 

• Debitering av gatukostnad och VA  

• Samråd, yttranden, etc –hur påverka planen  

• Frågor 



Etappindelning 



Planområdet 



Kvartersindelning, samrådsmöten 



Tre parallella processer 
Detaljplan 

Samråd 

Granskning 

Antagande 

Gatukostnader 

Samråd 

Granskning 

Antagande 

113§-
upphävande 

Samråd 

Ansökan, Lst 

Beslut, Lst 



Detaljplan 

• Vad är det? 

• Varför behövs det?  

• Vad innebär planförslag? 

• Vad innebär samråd?  





Processen över tid 
3-4 år 

3-4 år 0,5 -1,5 år 

ca 2 år 

ca 2 år 



•Planlägga området för permanentboende 
 

•Bygga ut vatten och avlopp 
 
•Förbättra vägstandarden i området 
 
•Bevara områdets karaktär, natur och kulturvärden 

Detaljplanens syfte 



Tidplan 

Beslut om planuppdrag (MSU) 2014-11-26 

Samråd November 2016 

Granskning kv 3 2017 

Antagande vinter 2017/2018 

Laga kraft, tidigast vinter 2017/2018 



Plankartorna  



Byggrätter 



Begränsningar  



113-förordnande  

• Behövs upphävas för att kunna planläggas som 
kvartersmark 

• Börda delar: tidigare allmän mark som i föreslaget 
blir kvartersmark 

• Samråds med berörda 

• Ansöks hos Länsstyrelsen  



Genomförande 

• Tidsplan  

• Inlösen av allmän plats (markinlösen) 

• Släntintrång 

• Tillköp av mark 

• Servitut och gemensamhetsanläggningar 



Tidplan 



Inlösen av allmän plats (markinlösen) 
• Kommunen köper mark för breddning av gata 

(allmänplats) 

• Inlösen av gatumark krävs för anpassning av 
gatorna till kommunal gatustandard 
(trafiksäkerhet, framkomlighet samt väghållning) 

• Ersättning för intrång enligt expropriationslagen, 
marknadsvärdeminskning + 25% (mark och 
tomtanläggningar av betydelse) 

• Observera: Ingen ersättning utgår för 
tomtanläggningar utanför fastighetsgräns. 

 



Släntintrång (z-område) 
• Kommunen har rätt att anlägga slänt (servitut). 

• Slänten behövs för att stabilisera vägkroppen, 
möjliggöra diken och jämna ut nivåskillnader. 

• Ägandet kvarstår. 

• Ersättning utgår för mark och ev. 
tomtanläggning 



Tillköp av mark 

• Ersättning enligt Expropriationslagen 

 

• Kvartersmark på plankartan och 
blåmarkerat i kartbilaga planbeskrivning. 

• Syfte: En mer ändamålsenlig 
fastighetsbildning.  



Servitut och 
gemensamhetsanläggningar 

• Åtgärder som är belägna på 

kvartersmark (Ex. GULT på 

plankartan)   

• Servitut innebär rätt för en viss 

fastighet att i något hänseende nyttja 

annan fastighet. Markeras på 

plankartan med ex. y-område. 

Exempelvis för VÄG eller VA-

ledningar. 



Servitut och 
gemensamhetsanläggningar 

• En gemensamhetsanläggning är en 

anläggning som är till nytta för flera 

fastigheter. Markeras på plankartan 

med g-område. Exempelvis för VÄG 

eller VA.  



Gatukostnader  
Tegelbruket, etapp 11 

• Uttag av gatukostnader enligt 6 kap 24 § PBL (2010:900) 

• Beräknade kostnader  

• Samma princip som i andra omvandlingsområden i kommunen 



Fördelningsområdet  

• Gatukostnadsområdet = planområdet 



Kostnadsberäkning: 

   Total  Fördelningsbar                    

• Anläggningskostnad  18 977 630 kr 15 179 850 kr  

• Administrativa kostnader 3 795 526 kr 3 035 970 kr  

• Marklösenkostnad  3 118 775 kr    2 660 569 kr   

   25 891 931kr  20 876 389 kr  



Fördelningsgrund 

• Befintlig fastighet 360 033 kronor 
• Index E84 



Betalning gatukostnader 
Debitering när gatorna är färdigbyggda och slutbesiktigade 

• Betalning direkt, inom 60 dagar 

Fastighetsägaren kan begära:  

• Kommunalt lån, 10 år, rak amortering, ref ränta+ 2 
procentenheter  

• Anstånd, skulden ökar med ref ränta + 2 procentenheter 

Se info på kommunens hemsida:  
http://www.tyreso.se/-SYSTEM-/Blanketter/Blanketter-Boende-
och-miljo/  



Betalning gatukostnader 
• Kommunaltlån, 10 år, rak amortering, ref ränta + 2 procentenheter 

    - Inteckning i fastigheten (pantbrev) 

    - Överlåtes till ny ägare möjligt (kreditprövning sker)   

    - Skuldebrev upprättas  

• Anstånd, skulden ökar med ref ränta + 2 procentenheter.  
- Gäller tills någon av följande förutsättningar uppfylls: 

    - Bygglov enligt antagen detaljplan beviljas 

    - Fastigheten byter ägare 

    - Avstyckning sker 

- Innebär:  

– Inteckning i fastigheten (pantbrev)  

– Överlåtes ej till ny ägare 

– Betala löpande ränta alt. skuld växer 

– Skuldbrev upprättas 

 



Anläggningsavgift för VA 
Anläggningsavgiften är en engångskostnad 

•Gällande VA-taxa vid debiteringstillfället 

•Beror på fastighetens storlek 

•Taxan har ett tak på 307 400kr för tomt på mer än 3000 kvm 
(oktober  2016) 

Brukningsavgift är en årlig avgift 

För prisexempel för din fastighet  kontakta 
Thomas Lagerwall 08-5782 9316  



Anläggningsavgift VA 
•   När? 

• Bebyggd fastighet debiteras när gatorna är färdigställda och 
slutbesiktade. Fritidshus = Bebyggd fastighet. 

• Obebyggd fastighet debiteras när den bebyggs. 

Hur? 

• Betalning direkt, inom 60 dagar efter debitering. 

• Lån för VA, 10 år, ref ränta + 2 procentenheter.  



Söka bygglov 

•Under planerings och genomförande  av väg & VA 
– endast mindre åtgärder  
 
•Efter genomförandetiden – enligt nya DP  
 

•”Attefalls-åtgärder” –under hela processen (ej bygglov, 
bara anmälan)  



Synpunkter och yttrande 
• Synpunkter på förslaget, yttranden, ska vara skriftliga 

• Skriftlig yttrande senast under granskningstiden ger rätt att 
överklaga  

• Tänk på att vi samråder tre olika ärenden; detaljplan, 
gatukostnadsutredning och §113 

• Yttranden och kommunens svar kommer att redovisas i 
samrådsredogörelser. 

 



forts yttrande  
• Märk mailet eller brevet: 

 Yttrande över detaljplan för Tegelbruket etapp 11 

 Yttrande över gatukostnadsutredning för Tegelbruket 
 etapp 11 

 Yttrande över 113§-upphävande för Tegelbruket etapp 
 11 

• Skicka till: 

 E-post: plan@tyreso.se (detaljplan, 113§) ,   
  sbf@tyreso.se (gatukostnad) 

 Adress: Stadsbyggnadsförvaltningen, Tyresö kommun, 
 135 81 Tyresö. 

• Senast 6/12 -16 

mailto:plan@tyreso.se
mailto:sbf@tyreso.se


VA-Utskick  
• Föreslagen anslutningspunkt 

• Placering av befintlig septiktank 

• Dolda anläggningar ex. jordvärme  

Utskicken sker innan årsskiftet.             
OBS! Ej att blanda ihop med samrådsyttranden 

Ansvarig: Markus Matthews, 
projekteringsingenjör, VA 



Kontaktpersoner i projektgruppen 

 

• Carolin Andersson, planarkitekt,                             tel. 93 91 

• Emelie Häll, exploateringsingenjör,                  tel. 93 35 

• Axel Lindqvist, planarkitekt,                   tel. 99 23 

• Markus Matthews, projekteringsingenjör, VA,           tel. 95 84 

• Thomas Lagervall, VA-taxa            tel. 93 16 

• Mikael Öholm, VA drift            tel. 93 05 

 08 57 82- 



Frågor ? 





Forts. byggrätter:  
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