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Samråd om upphävande av §113,  Byggnadslagen 

inom detaljplan för Tegelbruket, etapp 11 

Bakgrund 

I samband med framtagandet av en ny detaljplan för Tegelbruket, etapp 11 har det 

framkommit att planområdet belastas av ett så kallat paragraf 113-förordnande. För att 

detaljplanen i förlängningen ska kunna antas behöver förordnandet upphävas. 

Upphävandet ska kommuniceras med alla sakägare inom den byggnadsplan som är 

belagd med förordnandet och berörs av pågående planläggning. 

 

Paragraf 113-förordnande 

I samband med fastställelse av byggnadsplaner enligt dåvarande byggnadslagen 

(1947:385, BL), utfärdade länsstyrelsen vanligtvis ett förordnande med stöd av 113 § BL. 

Förordnandet innebar att ägare till exploateringsfastigheter skulle upplåta all mark som i 

byggnadsplanen upptagits som väg eller annan allmän plats utan ersättning. För 

fastigheterna inom området blev förordnandet en garanti för att den öppna marken inte 

privatiserades. 

 

BL ersattes år 1987 av plan- och bygglagen, PBL. Den 1 januari 2015 trädde ändringar i 

PBL i kraft som bland annat innebär att bestämmelserna som förordnande av mark eller 

annat utrymme (6 kap. 3-10 §§) slutar att gälla efter utgången av år 2018. Under 

övergångsperioden, till och med år 2018, fattar Länsstyrelsen beslut om ändring eller 

upphävande av befintliga förordnanden. 

 

Befintligt förordnande 

Planområdet omfattas av förordnande enligt paragraf 113 i 1947 års byggnadslagstiftning 

genom gällande planer: 

 Avstyckningsplan för Tyresö-Näs m.fl, 1932, (plan 7). Avstyckningsplanen reglerar 

fastighetsindelning, vägområden och natur/parkområden. 

 Detaljplan för delar av Tyresö-Brevik, 1991, (plan 244). Sistnämnda plan reglerar 

byggrätternas storlek och fastställer fastighetsindelningen. 
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Föreslagen detaljplan för Tegelbruket, etapp 11 

Tyresö kommun kommer att ansöka om upphävande av förordnandet enligt 113 § BL 

(1947:385) inom detaljplan för Tegelbruket etapp 11 på grund av ändrad markanvändning 

från allmän plats till kvartersmark. Inom föreslagen detaljplan ändras mark inom allmän 

plats för gata och natur med § 113-förordnande till kvartersmark för bostadsändamål, 

teknisk anläggning, småbåtshamn, samt vattenområde. Ytor inom aktuell detaljplan som 

berörs av upphävandet redovisas i kartbilaga. 

 

Alla handlingar som hör till planförslaget finns att läsa på kommunens webbplats, 

www.tyreso.se samt på kommunens bibliotek och i Servicecenter i kommunhuset, Tyresö 

centrum. 

 

Välkommen med dina synpunkter 

Har du synpunkter på upphävandet av förordnandet enligt 113 § BL, skicka dessa med 

brev eller e-post så att de är oss tillhanda senast 2016-12-xx. Uppge namn och adress 

och rubricera brevet eller e-post-meddelandet ”yttrande angående upphävande av 

§ 113-förordnande inom detaljplan för Tegelbruket, etapp 11”. 

 

Adress: Stadsbyggnadsförvaltningen, Tyresö kommun, 135 81 Tyresö. 

E-post: plan@tyreso.se 

 

Mer information 

Carolin Andersson, planarkitekt, tel: 08 5782 9391, e-post: carolin.andersson@tyreso.se  

 

Vänliga hälsningar 

Carolin Andersson 
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