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OM DETALJPLANEN 

Syfte med planen 
Etapp 11, Tegelbruket är en omvandlingsplan som syftar till att möjliggöra 
permanentboende i området samtidigt som kommunal service i form av väg, vatten 
och avlopp byggs ut. Byggrätter och tomtstorlekar föreslås följa de riktlinjer som 
anges i den fördjupade översiktsplanen för Östra Tyresö.  
Den fördjupade översiktsplanen föreskriver att utvecklingen av området ska ske med 
stor hänsyn till natur- och kulturvärden. Den karakteristiska naturen och de 
kulturhistoriskt värdefulla miljöerna och byggnaderna ska bevaras och skyddas. 
Kommunen ska vara huvudman för allmänna platser och vägar 

OM SAMRÅDET 

Sammanfattning 
Stadsbyggnadsförvaltningen har tillmötesgått flera av de yttranden som berör enskilda 
fastigheter, i högre eller mindre utsträckning. Många privata fastighetsägare har haft 
synpunkter på föreslagna naturvärden, trottoar längs med Tegelbruksvägen, 
gatukostnad, anlutningsavgift för vatten och avlopp samt breddning av väg. 
Länsstyrelsen hade synpunkter på Dagvatten MKN, strandskydd och buller. 
 
De vatten- och avloppskostnader samt gatukostnader som flera motsatt sig följer 
samma modell som i kommunens tidigare förnyelseplaner och kan därför inte avstås 
för aktuellt planområde. 
 
I samband med plansamråd samråddes också upphävande av §113. Vid mer ingående 
studier av tidigare planer har kommunen ändrat ställningstagande och bedömer att 
§113 inte gäller inom den avgränsning som detaljplanen anger. 

Så här har samrådet gått till 
Planen var ute på samråd 1/11-29/11 2016.  Samrådsmöte hölls vid fyra olika 
tillfällen under november 2016 i Tyresö kommunhus. Under samrådstiden inkom 48 
yttranden. Länsstyrelsen hade synpunkter angående dagvatten, buller och 
strandskydd. Andra inkomna synpunkter har handlat om byggrätter, trottoar längs 
Tegelbruksvägen och naturvärden 
 
Samrådshandlingarna har funnits tillgängliga på kommunens servicecenter, bibliotek 
och på hemsidan. Samrådet har annonserats i lokaltidningen Mitt i Tyresö och i 
Dagens Nyheter. Sammanlagt har fyra samrådsmöten på kvällstid hållits med 
fastighetsägare och boende i området.  

Beskrivning av samrådsmöten  
Samrådsmöten för boende inom planområdet hölls i Tyresö kommuns möteslokal 
Myggdalen mellan klockan 17.00–19.00 den 15, 16, 22 och 24 november 2016. Totalt 
kom cirka 40 personer. Från förvaltningen fanns ansvarig planarkitekt, ansvarig 
exploateringsingenjör, ansvarig projektör samt deltagande planarkitekt vid varje 
tillfälle.  
 
Under mötena framfördes bland annat synpunkter på de planerade byggrätterna och 
hur de var olika intilliggande etapp 9 Ugglevägen. Gatukostnader samt vatten- och 
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avloppskostnader debatterades också flitigt huruvida en del av gatukostnaden doldes i 
vatten- och avloppsavgiften eller inte.  
 

Stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande  
 
Stadsbyggnadsförvaltningen har tillmötesgått flera av de yttranden som berör enskilda 
fastigheter, till högre eller mindre utsträckning. Dock har de yttranden som berört 
enskilda intressen, inte alltid tillgodosetts då kommunen gjort avvägningen att det 
allmänna, långsiktiga intresset varit överordnat. Inte heller har önskemålet om att 
slippa gatukostnad eller vatten- och avloppsavgift tillgodosetts, då dessa följer Tyresö 
kommuns övergripande ställningstagande.  
 
Många privata fastighetsägare har haft synpunkter på den mark inom den egna 
fastigheten som enligt planförslaget inte får bebyggas, det vill säga mark som prickats 
och märkts med n1 (värdefull natur) eller n2 (värdefulla träd).  
 
De vatten- och avloppskostnader samt gatukostnader som flera motsatt sig följer 
samma modell som i kommunens tidigare förnyelseplaner och kan därför inte avstås 
för aktuellt planområde.  
 
I samband med plansamråd samråddes också upphävande av §113. Vid mer ingående 
studier av tidigare planer har kommunen ändrat ställningstagande och bedömer att 
§113 inte gäller inom den avgränsning som detaljplanen anger.  
 

Ändringar i planen efter samrådet 
 
Planen har ändrats enligt nedanstående punktlista 

 Större byggrätt för bostäder, från 120 eller 160 kvm byggnadsyta i 

samrådsförslaget till 150 eller 200 kvm byggnadsyta i granskningsförslaget.  

 För befintlig grusad yta vid slutet av Tegelbruksvägen ändras användningen 

till parkering för allmänt ändamål. 

 Gång- och cykelbanan på Nytorpsvägen ges ytterligare bredd vilket ger 

ytterligare intrång på fastigheterna längs med Nytorpsvägen. 

 Vattenområde W3 utgår och planområdesgränsen justeras. Fastigheter där 
vatten ingår idag samt arrenderat området för småbåthamn utläggs med 
bestämmelse för vattenområde  

 Föreslagna tillköp har justerats. En yta vid Tegelbruksvägen/Finborgsvägen 
som i samrådet föreslogs som tillköpsyta kommer att kvarstå som allmän 
platsmark och användas som fördröjning/rening av dagvatten  

 Ytor för släntintrång har reviderats. Justering av gränser för vägområde har 
skett efter mer detaljerad projektering av gata. 

 Justeringar i reglering avseende servitut och rättigheter.  

 Tonstigens sista bit behålls med gemensamhetsanläggning för väg men vatten 
och avlopp byggs i kommunal regi. 

 Formulering bestämmelse för naturvärden. I samrådet gjordes en bedömning 
för lämplig infart och yta för det togs bort. I granskningshandlingen läggs 
hela ytan med bedömt naturvärde ut, och bestämmelse formuleras så att 
tillgänglig infart ska vara möjlig. 
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 Förtydligande om miljökvalitetsnormer (MKN) och recipient i 

planbeskrivning  

 Strandskydd upphävs inte inom kvartersmark med beteckning n3  

 Byggrätt för fastighet med besöksändamål tas bort 

 Byggrätt för yta till båtklubbsverksamhet minskas till samma yta som befintlig 
byggnad har. 

 
I samband med plansamråd samråddes också upphävande av §113. Vid mer ingående 
studier av tidigare planer har kommunen ändrat ställningstagande och bedömer att 
§113 inte gäller inom planområdet för denna detaljplan. 
 

 
 

Synpunkter på planen som inte är tillgodosedda  
Det har kommit synpunkter och klagomål på planen som kommunen inte har för 
avsikt att gå till mötes. Dessa är: 

 Synpunkt om att trottoar inte behövs längs med Tegelbruksvägen.  

 Synpunkt om intrång på egen fastighet samt anläggning som behöver 
rivas/tas bort 

 Synpunkt om att byggrätter bör minskas 

 Synpunkt om att inte vilja betala gatukostnad 

 Synpunkt om att inte vilja betala vatten- och avloppskostnad 

 Synpunkt om att n1-område inverkar negativt på fastigheten. 
 

Lista över yttranden  
 

Inkomna yttranden Datum Synpunkt 

Statliga och regionala myndigheter och förbund   

1. Statens Geologiska Institut 2016-12-07 Ingen erinran 

2. Trafikförvaltningen 2016-12-06 Synpunkt 

3. Södertörns brandförsvarsförbund 2016-11-24 Synpunkt 

4. Lantmäteriet 2016-12-06 Synpunkt 

5. Naturvårdsverket 2016-12-13 Ingen erinran 

6. Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund 2016-12-20 Ingen erinran 

7. Trafikverket 2016-12-07 Ingen erinran 

8. Länsstyrelsen Stockholm 2017-01-12 Synpunkt 

Företag och intresseorganisationer   

9. Tegelbrukets båtklubb 2016-12-02 Synpunkt 

10. Tyresö Tennisklubb 2016-12-05 Synpunkt 

11. Naturskyddsföreningen 2016-12-01 Synpunkt 
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Enskilda ledningshavare   

12. Skanova 2016-12-07 Synpunkt 

13. Vattenfall Eldistribution AB 2016-12-06 Synpunkt 

Enskilda som bedöms som sakägare   

14. Solstugan 1:1 2016-11-25 Synpunkt 

15. Brevik 1:83 2016-11-29 Synpunkt 

16. Brevik 1:156 2016-11-21 
och 2016-11-
08 

Synpunkt 

17. Brevik 1:136 2016-11-25 Synpunkt 

18. Brevik 1:228 2016-11-26 
och 2016-12-
05 

Synpunkt 

19. Brevik 1:146  2016-11-30 Synpunkt 

20. Brevik 1:621 2016-12-06 Synpunkt 

21. Brevik 1:137 2016-12-06 
och 2016-12-
04 

Synpunkt 

22. Brevik 1:230 2016-12-04 Synpunkt 

23. Brevik 1:217 2016-12-05 Synpunkt 

24. Brevik 1:231 2016-12-05 Synpunkt 

25. Solstugan 1:2 2016-12-05 Synpunkt 

26. Brevik 1:151 2016-12-05 Synpunkt 

27. Brevik 1:640 2016-12-05 Synpunkt 

28. Brevik 1:529 2016-12-05 Synpunkt 

29. Brevik 1:220 2016-12-05 Synpunkt 

30. Brevik 1:246 2016-12-06 Synpunkt 

31. Dyvik 1:2 2016-12-05 Synpunkt 

32. Brevik 1:619 2016-12-05 Synpunkt 

33. Brevik 1:166 2016-12-06 Synpunkt 

34. Brevik 1:636 och Brevik 1:638 2016-12-06 Synpunkt 

35. Brevik 1:620 2016-12-06 Synpunkt 

36. Brevik 1:664  2016-12-06 Synpunkt 

37. Brevik 1:667 2016-12-06 Synpunkt 

38. Brevik 1:153 2016-12-06 Synpunkt 

39. Brevik 1:532 2016-12-06 Synpunkt 

40. Brevik 1:148 2016-12-06 Synpunkt 
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41. Brevik 1:232 2016-12-06 Synpunkt 

42. Brevik 1:222 2016-12-06 Synpunkt 

43. Brevik 1:165 2016-12-06 Synpunkt 

44. Brevik 1:459 2016-12-06 Synpunkt 

45. Brevik 1:1147 2016-11-03 
och 2016-12-
06 

Synpunkt 

46. Brevik 1:532 2016-11-24 Synpunkt 

47. Brevik 1:150 2016-12-06 Synpunkt 

Gruppyttranden   

48. Brevik 1:621 

Solstugan 1:1  

Solstugan 1:2 

Dyvik 1:2 

2016-11-25 Synpunkt 
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ÄMNESVISA SYNPUNKTER OCH SVAR 

Allmänt  
Synpunkt om §113 Byggnadslagen. 
 
Svar: I samband med plansamråd samråddes också upphävande av §113. Vid mer ingående studier 
av tidigare planer har kommunen ändrat ställningstagande och bedömer att §113 inte gäller inom 
den avgränsning som detaljplanen anger.  
 
Inom gränsen för Tegelbruket finns inte sedan tidigare någon byggnadsplan Kommunen bedömer att 
§113 därför inte gäller inom planområdet för Tegelbruket etapp 11 och kommer inte att upphäva 
detsamma. Vid årsskiftet 2018/2019 slutar §113 att gälla generellt för alla byggnadsplaner. 

Arkitektur och gestaltning 
Flera synpunkter har handlat om att byggrätten som medges för bostadsändamål i 
detaljplanen är för liten i jämförelse med tidigare etapper. 
 
Svar: Kommunen bedömer att den förändring som planens genomförande innebär inte påverkas av 
att öka byggrätten ytterligare. Bedömningen utgår ifrån att landskaps- och stadsbild förändras i 
samband med att de tidigare fritidshusområdena omvandlas. Genom att välja denna riktning för 
utvecklingen av Brevikshalvön bedömer därför kommunen att intresset för omvandling till 
permanentboende överväger bevarandeintresset. 
Byggrätten ändras från att i samrådsförslaget ha byggnadsarea 120 eller 160 kvm (beroende på 
byggnadshöjd) till att i granskningsförslaget möjliggöras för 150 eller 200 kvm (beroende på 
byggnadshöjd). 
 
 
Synpunkt om möjligheter till styckning. Många har önskat att gränsen för hur stor en 
fastighet måste vara för att styckas ska minska samt att gränser för hur står minsta 
fastighetstorek också ska minska. 
 
Svar: I den fördjupade översiktsplanen för Östra Tyresö förs resonemang kring minsta tomtstorlek 
för styckning. I denna beskrivs att om gränserna för minsta fastighetsstorlek minskar så görs 
bedömningen att antalet fastigheter som styckas kommer att öka. Detta leder i sin tur till fler 
fastigheter på Brevikshalvön och mer trafik i området. Kommunens bedömning om 
storleksbegränsning för möjlighet till styckning av fastighet kvarstår därför då syftet med denna 
begränsning är att inte öka antalet fastigheter på Brevikshalvön. 
Naturvärden  
 
Synpunkter angående att naturvärden inskränker på fastighetsägarnas möjlighet att 
nyttja sin fastighet. 
 
Svar: De identifierade naturvärdena kvarstår och bör ges ett skydd genom bestämmelse i 
plankartan. Dock föreslås en omformulering av bestämmelsen i plankartan så att infart kan ordnas 
tillgängligt och med hänsyn till respektive fastighets förutsättning även där n1område finns. 
Prövningen överlämnas således till bygglovskede när detaljerat förslag finns att ta ställning till.  

Gator och trafik 
 
Synpunkt om att trottoar inte behövs på Tegelbruksvägen 
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Svar: I den nya översiktsplanen har Tegelbruket och Trinntorp angetts som framtida nod, det vill 
säga centrala platser på Östra Tyresö. Kommunen bedömer därför att gångtrafikrörelserna kan 
komma att öka. Att anlägga en trottoar längs Tegelbruksvägen bedöms därför som en rimlig 
förberedande åtgärd. Kommunen bekostar en större andel av kostnaden för Tegelbruksvägen utifrån 
att det anses vara allmänt intresse. 
 
Synpunkt på att planförslaget ger utrymme för att gatorna breddas och att intrång på 
fastigheterna medges 
 
Svar: För att kollektivtrafiken ska kunna ta sig fram på ett bra och trafiksäkert sätt behöver vissa 
vägar breddas. För att öka vägstandarden i området görs en projektering som sedan är underlag för 
kommande upphandling när vägarna byggs om. Projektering av vägar sker enligt Teknisk handbok 
och är standard för kommunen. Vägarna uppfyller därför de trafiktekniska krav som ser 
annorlunda ut idag än när vägarna senast åtgärdades. För mer information kring intrång se svar 
nedan. 
 
Synpunkt om sista delen av Tonstigen 
 
Svar: I projekteringen av gatorna har sista delen av Tonstigen identifierats som svår att anpassa till 
den standard som krävs för allmänna gator. Det handlar främst om att det inte går att anordna en 
vändyta för driftfordon så som avfall- och snöröjningsfordon. Gatan är också smalare än vad som 
kraven egentligen tillåter. På grund av läget invid Klövbergets brant skulle de åtgärder som krävs för 
att bygga om vägen bli alltför omfattande. Eftersom det inte finns någon allmän målpunkt som vägen 
leder till, ser inte kommunen att gatan måste vara allmän och den kan därför ordnas som en 
gemensamhetsanläggning för gata.  
 
Skillnaden från samrådsförslaget är att i granskningsförslaget föreslår kommunen att vatten- och 
avloppsanläggningen byggs ut i kommunal regi likt i de allmänna gatorna. Fastigheten för vägen och 
vatten- och avloppsanläggningen ägs av kommunen.  En gemensamhetsanläggning bildas för skötsel 
och underhåll av de fastigheter som nyttjar den för angöring.  

Genomförande 
 
Flera synpunkter har handlat om intrånget som planens genomförande innebär för 
deras fastigheter.  
 
Svar: Detaljplanen reglerar två typer av påverkan på fastigheterna eftersom gatornas standard ökar 
och behöver breddas. Dels inlösen, dels släntintrång. Vid inlösen köper kommunen in mark och vid 
släntintrång ges rättighet för att vid utbyggnaden av vägen göra åtgärder för stabiliteten. Ersättning 
för marken betalas av kommunen. Detsamma gäller för tomtanläggningar av väsentlig betydelse på 
fastigheten som skadas eller tas bort av kommunen. Detta framgår av planbeskrivningens 
genomförandedel samt av gatukostnadsutredningen. 
 

Gatukostnadsutredning 
Flera synpunkter har handlat om att man inte vill betala gatukostnad i samband med 
planens genomförande.  
 
Svar: En gatukostnadsutredning görs parallellt med planarbetet och regleras inte genom 
detaljplaneprocessen. Upplägget med att kommunen tar ut gatukostnad för utbyggnad/upprustning 
av vägar i så kallade förnyelseområden är generellt och gäller alla deletapper av utbyggnaden på 
Brevik. Detta för att möjliggöra permanentboende i området. Detta är ett ställningstagande 
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kommunen har möjlighet att göra med stöd av plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 6 kap. 24 § ff. 
I början av 2018 antog kommunen en gatukostnadspolicy som säger att gatukostnad ska tas ut för 
att finansiera utbyggnaden av allmän plats inom kommunen. 
 

Anslutningsavgift VA 
Flera synpunkter har handlat om att man inte vill betala anslutningsavgift för vatten 
och avlopp i samband med planens genomförande. 
 
Svar: Anslutningsavgiften regleras inte genom detaljplaneprocessen eller plan- och bygglagen utan via 
lagen om allmänna vattentjänster. I Tyresö kommun tillämpas en löpande nätavgift samt en taxa för 
engångskostnad vid nyanslutning till det kommunala vatten och avloppsnätet. 
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INKOMNA SYNPUNKTER OCH SVAR 

Statliga och regionala myndigheter och förbund 

2. Synpunkt från Trafikförvaltningen 

 
Om planen 
Etapp 11, Tegelbruket är en omvandlingsplan som syftar till att möjliggöra 
permanentboende i området samtidigt som kommunal service i form av väg, vatten 
och avlopp byggs ut. Kommunen ska vara huvudman för allmänna platser och vägar. 
Området består av 56 privatägda fastigheter och två kommunägda.  
 
Det är en korrekt beskrivning av dagens kollektivtrafik i planbeskrivningen, förutom 
att den trafikerar såväl Nytorpsvägen som Tegelbruksvägen.  
 
Nytorpsvägen föreslås få en bredd om totalt 8,8 meter, varav 2,3 meter är en gång 
och cykelbana (d.v.s. 6,5 meter körbana). Tegelbruksvägen föreslås få en bredd om 
6,2 meter varav 1,8 meter (d.v.s. 4,4 meter körbana) är gångbana. Dagens 
busshållplats föreslås utformas som en variant av timglashållplats. En heldragen 
mittlinje visar omkörningsförbud. För att skapa säkrare förhållanden för 
kollektivtrafikresenärer och gående i området föreslås hastighetsdämpande åtgärder 
med ett övergångsställe i anslutning till busshållplatsen vid Tegelbruksvägen, i 
enlighet med RiBuss. 
 
Förutsättningar för kollektivtrafiken 
Enligt RiBuss är önskvärd minsta körfältsbredd 3,5 meter och något som bör 
eftersträvas vid om- och nybyggnad. Minsta körfältsbredd om 3,25 meter är i 
undantagsfall acceptabla vid ombyggnad där befintliga förhållanden omöjliggör att 
önsvärda minsta bredd uppnås. 

 
Trafikförvaltningen anser därför att Nytorpsvägen samt Tegelbruksvägen i de delar 
där buss trafikerar helst bör utformas med 7 meters körbanebredd och om det inte är 
möjligt minst 6,5 meters körbanebredd. 
 
Utformingen av den föreslagna timglashållplatsen är för trafikförvaltningen lite oklar, 
då man samtidigt beskriver en heldragen mittlinje. Trafikförvaltningen granskar gärna 
detaljutformningen i kommande skeden. 

Svar: Projektering av vägar sker enligt Teknisk handbok vilket är standard för kommunen. Den 

tekniska handboken uppfyller kraven från Ribuss. Enligt en checklista sker dessutom kontakt med 

trafikförvaltningen för avstämning om detaljerade utformningar i projekteringsskedet. 

 

Synpunkt från Södertörns brandförsvarsförbund  

Insatsmöjlighet 
Räddningstjänstens tillgänglighet till entréer/ingångar måste beaktas. Avstånd mellan 
angreppspunkter (entréer/ingångar) och uppställningsplats för räddningstjänstens 
fordon bör inte överstiga 50 meter. Utrymningsstrategin för småhus är sådan att 
personer ska utrymma utan hjälp av räddningstjänsten vilket även stipuleras i 
Boverkets byggregler. 
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Brandvattenförsörjning 
Vatten för brandsläckning ska finnas i tillräcklig omfattning. Riktlinjer beskrivs i VAV 
P83 där det anges att alternativt system för vatten för brandsläckning kan användas 
för småhusbebyggelse. Alternativt system innebär att vatten för brandsläckning 
anordnas med hjälp av räddningstjänstens tankfordon, en förutsättning är dock att 
närmaste brandvattenpost har tillräckligt flöde och att avståndet från 
brandvattenposten till byggnad normalt är 1000 meter. SBFF har i ett PM (PM 608) 
avseende brandvattenförsörjning även beskrivit att längre avstånd kan medges vad 
gäller det alternativa systemet, i samråd med SBFF, om exempelvis flödet är 
tillräckligt bra i den närmaste brandvattenposten. Det alternativa systemet erfordrar 
även att det måste tillses att det finns möjlighet att genomföra skytteltrafik med 
räddningstjänstens fordon på de vägar som kan komma att användas, ofta löses det av 
sig självt i och med att sophämtning också behöver kunna genomföras. 
 
Övrigt 
En bedömning av ras- och skredrisker på befintliga fastigheter har genomförts. SBFF 
har inga expertiskunskaper avseende ras- och skredbedömningar bortsett från 
hanteringen av en olycka ett ras eller skred kan orsaka. I den bedömning som 
genomförts anges det att för fastigheter där inga åtgärder föreslås bör en ny 
bedömning genomföras om ca 10 år. SBFF undrar hur det säkerställs att 
bedömningen som rekommenderas om 10 år kommer att genomföras. Vilken 
förvaltning, avdelning, organisation eller annat kommer att ansvara för att detta 
genomförs? 

Svar: Placering och dimension av brandvattenposter regleras inte i plankartan men ingår i den 

projektering som kommunen tar fram som underlag till upphandling av entreprenör. Kommunen 

bedömer att det finns både utrymme att placera nödvändiga brandvattenposter och att dimensionera 

vattenledningar så att kapaciteten blir tillräcklig. Kommunen tar med informationen till kommande 

projekteringsskede där dimensionering och placering avgörs. Projektörer utgår från en checklista 

avstämd med SBFF och har också en avstämning under projekteringsskedet. Projektering av vägar 

sker enligt Teknisk handbok och är standard för kommunen. Huvudman för allmän plats ansvarar 

för skötsel och nödvändiga åtgärder. 

 

4. Synpunkt från Lantmäteriet 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 
Grundkartan 
Befintliga rättigheter såsom till exempel Tyresö Ga:3 är inte redovisade på 
kartan. Vidare saknas traktnamn samt rutnät med koordinater. 
 
Plankarta med bestämmelser 
huvudmannaskap 
Det blir tydligare om det under administrativa bestämmelser framgår på 
plankartan att kommunen är huvudman för allmän plats.  
Minsta tomtstorlek 
Då det är fastighetsindelningen man avser att reglera med bestämmelsen så 
ska begreppet fastighet användas, inte begreppet tomt. 
Egenskapsbestämmelsen d avgränsas av en egenskapsgräns eller användningsgräns. 
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Egenskapsgräns skiljer kvartersmark för byggande från t ex kvartersmark som är 
pricka. Ska den prickade marken räknas med i den areal som d avser bör en pil 
användas som visar att den prickade marken ska räknas med. 
 
kombinationen g och x 
Möjligheten att kombinera en planbestämmelse om markreservat för allmännyttiga 
ändamål med en planbestämmelse om markreservat för gemensamhetsanläggning 
på samma område är begränsad. Ett markreservat för 
allmännyttigt ändamål ska tillgodose ett allmänt behov till skillnad från en 
gemensamhetsanläggning som syftar till att tillgodose bara en begränsad 
grupp fastigheters enskilda men gemensamma behov. Det betyder att om 
bestämmelserna kombineras och markreservaten gäller samma ändamål och 
område, så kommer de båda planbestämmelserna att bli oförenliga och därmed inte 
möjlig att genomföra. Det går inte att kombinera bestämmelserna g och x för samma 
område och ändamål.  
 
y-område inom Brevik 1:638 
Det är fastigheten 1:636 som inte ligger i direkt anslutning till det område 
som markerats med g. Bör inte vägen som markerats med y över Brevik 
1:638 istället föreslås bli gemensam för Brevik 1:638 och 1:636, d.v.s. att 
den markeras med g. Eller nyttjas den inte alls av Brevik 1:638?  
 
 
Rörande Brevik 1:621 m.fl. 
Att det ska bildas en förening för förvaltning av en gemensamhetsanläggning 
är inte alltid självklart, delägarförvaltning är det normala när det är så 
få deltagande fastigheter som tre stycken.  
 
småbåtshamn V  
Det framgår inte hur rätten till väg till området V ska regleras. Det kan i 
framtiden bli fråga om att stycka av området V till en egen fastighet då område 
utgör kvartersmark, hur tillfarten då ska lösas är oklart. 
 
administrativ bestämmelse  
Enligt Boverkets anvisningar som gäller efter den 1 januari 2015 utgör markreservat 
såsom g, x, z och u administrativa bestämmelser, vilka begränsas 
av en administrativ gräns eller användningsgräns. Se över vilken linjebeteckning som 
används för avgränsning av dessa bestämmelser i plankartan.  
 
Planbeskrivningen - Fastighetsrättsliga frågor 
Alla konsekvenser av detaljplanen framgår inte Det står att det finns oregistrerade 
officialservitut inom planområdet som behöver hanteras inom respektive 
lantmäteriförrättning. Vilka servitut som avses ska framgå så planens konsekvenser 
blir tydliga för berörda sakägare. Vidare står det inget om genomförandet av E-
området.  
 
Ledningsrätt 
Det står att område som på plankartan markerats som u-område är avsatt för 
kommunalt VA. Det står vidare att övriga ledningshavare svarar för att trygga sina 
ledningsnät t ex genom avtal eller ledningsrätt. För att upplåta ledningsrätt inom 
kvartersmark krävs det stöd av en u-bestämmelse i plankartan. Så om övriga 
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ledningshavare vill trygga sina ledningar genom ledningsrätt inom kvartersmark så 
gäller det att det finns ett u-område för detta.  
 
 
Servitut för släntintrång 
Det bör tydligare framgå om avsikten är att bilda avtalsservitut avseende släntintrång 
eller om avsikten är att bilda officialservitut, vilket då kräver en lantmäteriförrättning.  
 
Planbeskrivning - Ekonomiska frågor  
Om det är meningen att kommunen ska bekosta omprövning av Tyresö ga:3 så bör 
det stå att kommunen bekostar omprövning av Tyresö ga:3 istället för bekostar 
omprövning av ”vägföreningen”. 
 
Planbeskrivning – Tekniska frågor 
Det framgår inte om dagvattenbrunnarna ska ingå i det kommunala vatten- och 
avloppsnätet.  
 
Övrigt 
 
Upphävande av § 113, Byggnadslagen: 
 
För planprocesser som påbörjats innan den 1/1 2015 och som berör 
ett område där det gäller ett befintligt exploatörsbeslut, till exempel ett förordnande 
enligt 113 § BL, som behöver justeras, så kan och bör ett sådant beslut meddelas 
innan den nya planen antas. Kommunen måste då ha lämnat in en ansökan till 
länsstyrelsen om detta innan den 1/1 2016. Ett beslut om ändring av förordnandet 
kan anses höja chanserna att en antagen plan kan vinna laga kraft. Ett eventuellt 
alternativ är att det i planbeskrivningen görs en mycket tydlig redovisning och 
motivering varför förekomsten av exploatörsbeslutet inte innebär något hinder mot 
ett antagande och genomförande av planen. 
 
Planprocessen i detta fall följer de regler som börjat gälla 1/1 2015, efter den 1/1 
2015 synes det inte finnas något lagstöd i PBL för länsstyrelsen att besluta om ändring 
av ett gällande exploatörsbeslut innan den nya planen antas. Det enda alternativ till att 
vänta med antagandet tills beslutet upphört att gälla kan då vara att kommunen gör en 
sådan motivering i planbeskrivningen som anges ovan. Rättsläget är dock inte helt 
klart. 
 
Gatukostnadsutredningen/ fastighetsförteckningen 
Lantmäteriet har inte granskat gatukostnadsutredningen eller fastighetsförteckningen. 
 

Svar: Kommunen noterar detta och uppdaterar plankarta och planbeskrivning på punkterna: 

 Grundkartan: uppdateras med informationen 

 Plankarta med bestämmelser: tomt ändras till fastighet. Pilar läggs in 

 Kombinationen g och x: x tas bort 

 y-område inom Brevik 1:638: y blir g  
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 Rörande Brevik 1:621 m.fl.: Förtydligande gällande konsekvenserna för fastigheterna har 

gjorts i planbeskrivningen.   

 småbåtshamn V : allmän väg har lagts till 

 administrativ bestämmelse: ändras i plankarta  

 Planbeskrivningen - Fastighetsrättsliga frågor:  

 De oregistrerade servitut som finns är inom kvartersmark och bedöms inte påverka planens 

genomförande. planbeskrivning uppdateras 

 Ledningsrätt- noteras 

 Servitut för släntintrång: planbeskrivning uppdateras 

 Planbeskrivning - Ekonomiska frågor: planbeskrivning uppdateras  

 Planbeskrivning  – Tekniska frågor: I de fall dagvattenbrunnar anläggs ingår de i 

kommunala anläggningarna.  

Kommunen har ändrat bedömningen om huruvida §113 gäller inom planområdet och gör nu 

bedömningen att det inte gäller för någon yta inom planområdet. I samband med plansamråd 

samråddes också upphävande av §113. Vid mer ingående studier av tidigare planer har kommunen 

ändrat ställningstagande och bedömer att §113 inte gäller inom den avgränsning som detaljplanen 

anger. Inom gränsen för tegelbruket finns inte sedan tidigare någon byggnadsplan Kommunen 

bedömer att §113 därför inte gäller inom planområdet för tegelbruket etapp 11 och kommer inte att 

upphäva detsamma. Vid årsskiftet 2018/2019 slutar §113 att gälla generellt för alla 

byggnadsplaner. 

8. Synpunkt från Länsstyrelsen Stockholm 

Ett förslag till detaljplan, upprättat i oktober 2016, har översänts till Länsstyrelsen 

för samråd. Detaljplanen är en så kallad omvandlingsplan vars syfte är att 

möjliggöra permanentboende i området med utbyggnad av kommunal service i 

form av väg, vatten och avlopp. Detaljplaneförslaget är upprättat med normalt 

planförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL, i dess lydelse före den 

1 januari 2015.  

 

Av 5 kap. 14 § PBL följer att länsstyrelsen under samrådet särskilt ska  

- ta till vara och samordna statens intressen,  

- verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken tillgodoses, att 

miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken följs och att strandskydd enligt 7 

kap. miljöbalken inte upphävs i strid med gällande bestämmelser,  

- verka för att sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som 

angår två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt, och  

- verka för att en bebyggelse eller ett byggnadsverk inte blir olämplig med hänsyn 

till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller 

erosion.  

 

Under samrådet ska Länsstyrelsen också särskilt ge råd om tillämpningen av 2 

kap. PBL samt i övrigt ge råd om tillämpningen av PBL om det behövs från 

allmän synpunkt.  
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Länsstyrelsens synpunkter  
Sammanfattande bedömning  
Förutsatt att efterföljande synpunkter beträffande strandskydd, 

miljökvalitetsnormer för vatten samt buller och geotekniska förhållanden följs 

bedömer Länsstyrelsen att planförslaget, under nu kända förhållanden, inte strider 

mot de intressen som Länsstyrelsen har att bevaka enligt 11 kap. 10 § PBL.  

Länsstyrelsen har även synpunkter gällande planförslagets hantering 

av dagvattenfrågor och råd gällande förordnande enligt 113 § 

byggnadslagen.  

 
Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § PBL  

Länsstyrelsen har, i detta skede, följande synpunkter på de områden som 

Länsstyrelsen har att bevaka enligt 11 kap. 10 § PBL.  
 
Strandskydd  

I en detaljplan får kommunen upphäva strandskyddet om det finns särskilda skäl 

för det enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken (MB) och om intresset av att ta området i 

anspråk på det sätt som avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset 

enligt 4 kap. 17 § PBL. Samma särskilda skäl ska tillämpas såväl vid ett 

upphävande i samband med detaljplaneläggning som vid en dispensprövning vilka 

finns redovisade i 7 kap. 18c § MB. När nu gällande detaljplan från 1991 ändras 

återinförs strandskyddet i enlighet med 7 kap 18 g § MB. I och med 

detaljplaneförslaget gäller 100 meter strandskydd på land och i vatten för 

planområdet. Utökat strandskydd gäller för planområdets södra del.  

 

I planförslaget föreslår kommunen att strandskyddet kan upphävas inom 

kvartersmark, småbåtshamnområde, lokalgata samt inom vattenområden som 

regleras W2 och W3 på plankartan. Som särskilda skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 1 

MB att området är ianspråktaget på ett sådant sätt som gör att det saknar betydelse 

för strandskyddets syften. Inom parkmark och vattenområdet W1 föreslås 

strandskyddet ligga kvar.  

 

I vattenområdet W2 ligger en småbåtshamn. Eftersom det finns en lång brygga i 

viken kan det antas att de marina värdena i området redan är påverkade. 

Länsstyrelsen anser att eventuellt ytterligare bryggor inom det begränsade 

vattenområdet kan antas endast marginellt påverka strandskyddets syften. För att 

minska intrånget på strandlinjen kan kommunen medfördel reglera plankartan så 

att eventuella nya bryggor utgår från området som betecknas småbåtshamn på 

plankartan. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att strandskyddet bör 

kunna upphävas inom området W2 på plankartan.  

 

Större delen av planområde ingår i ett dokumenterat lekområde för gös enligt 

dåvarande Fiskeriverket. Grunda bottnar erbjuder generellt goda förutsättningar 

för växt- och djurlivet. En brygga kan ge en överskuggningseffekt som missgynnar 

växtlighet. Vattenområden är generellt allemansrättsligt tillgängliga och endast 

ytan som bryggorna upptar är ianspråktagen enligt 7 kap. 18 c § punkt 1 MB. Det 

förutsätter att de befintliga bryggorna är lagligt uppförda. Länsstyrelsen bedömer 

därmed inte att hela vattenområdet för W3 är ianspråktaget på ett sådant sätt som 

gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte. Strandskyddet bör därav ligga 

kvar i vattenområdet.  
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För att upphäva strandskyddet för en snävare avgränsning av området runt 

befintliga bryggor i vattenområdet W3 behöver kommunen redovisa att befintliga 

bryggor inom vattenområdet för W3 och är lagligt uppförda.  

 

Mer än marginell utvidgning av hemfridszon  

Idag omfattas hela fastigheten Dyvik 1:2 av strandskydd. Större delen av 

fastigheten omfattas dessutom av utvidgat strandskydd, vilket innebär att 

Länsstyrelsen har bedömt att området är särskilt skyddsvärt. Endast områden som 

saknar betydelse för strandskyddets syften bör anses ingå i en etablerad 

hemfridszon runt ett bostadshus eller komplementbyggnad som ligger i anslutning 

till en huvudbyggnad. Avståndet mellan byggnaden inom fastigheten och 

fastighetens södra ände är cirka 130 meter. Södra delen av fastigheten består av 

naturmark med vegetation samt varierad topografi. Den södra delen är även 

obebyggd och bedöms vara allemansrättsligt tillgänglig idag. Länsstyrelsen 

bedömer att en inte obetydlig del av området omfattas av allemansrätten och 

utgörs idag av naturmark och att ett bostadshus inom denna del skulle utvidga 

hemfridszonen mer än marginellt. Länsstyrelsens bedömning är att särskilda skäl 

för dispens i enlighet med 7 kap. 18 c § punkt 1 MB inte föreligger och att ett 

upphävande inte är förenligt med strandskyddets syfte.  
 
Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten  
Av 2 kap. 10 § PBL följer att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap MB ska följas vid 

planläggning. Bestämmelsen innebär att planläggning ska göras på ett sådant sätt 

att möjligheterna att uppfylla bl.a. MKN för vatten underlättas. Länsstyrelsen 

anser att planhandlingarna behöver kompletteras ytterligare för att förtydliga hur 

planförslaget bidrar till att MKN för vatten kan följas. Till granskningsskedet bör 

kommunen redovisa de eventuella vattenområden utöver Kalvfjärden, t.ex. 

grundvatten och recipienter till reningsverk, som påverkas av planförslaget samt 

analysera konsekvenserna av genomförandet på dessa vatten.  

 

I planbeskrivningen framhålls att lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) kan 

tillämpas inom planområdet. Kommunen behöver beskriva närmare hur detta 

kommer att ske. Länsstyrelsen ser positivt på minskade utsläpp till recipienten på 

grund av enskilda avlopp som ska anslutas till det kommunala reningsverket. 

Orenat dagvatten kan dock komma att avrinna från planområdet till recipienten. 

Kommunen bör beskriva hur exploatering enligt detaljplanen påverkar mängden 

dagvatten samt dagvattnets innehåll av föroreningar. Dagvatten ska vid behov 

renas innan det släpps vidare till recipient om vattnet är förorenat. Till 

granskningsskedet bör det förtydligas hur kommunen kan försäkra sig om att 

utsläppen av föroreningar från dagvatten till recipient inte ökar och helst minskar.  
 
Hälsa, säkerhet och risk  

Buller  

I planbeskrivningen hänvisar kommunen till en tidigare utförd bullerutredning. I 

utredningen finns det indikationer på att ljudnivåerna i delar av planområdet 

överskrider 55 dBA. Länsstyrelsen anser att frågan om buller behöver vara fullt 

utredd till granskningsskedet och redovisad i planhandlingarna.  

 

Geotekniska förhållanden  

Kommunen skriver att risk finns för bergras och blocknedfall och har redovisat 

detta i plankartan genom regleringen m1 Risk för blocknedfall samt punktprickad 

mark så att byggnader inte får uppföras i dessa områden.  
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I planhandlingarna framkommer även att delar av planområdet består av lermark. 

Kommunen har redovisat risken med markstabiliteten i plankartan under rubriken 

Upplysning. Där regleras att lovpliktiga markarbeten och bygglov ska föregås med 

en geoteknisk utredning som redogör för hur markstabiliteten blir tillgodosedd. 

Kommunen bör beakta riskerna med lermark. I ett förändrat klimat med högre 

temperaturer och ökad nederbörd kan markens stabilitet påverkas. Om lermarken 

sammanfaller med prickmark (för att reglera att bebyggelse ej uppförs) så kan 

detta med fördel redovisas i planhandlingarna. Länsstyrelsen anser att frågetecken 

angående markens stabilitet bör vara utredda innan ett antagande av detaljplanen.  
 
Övriga frågor med betydelse för planens genomförande  
 
Dagvatten – båtklubbens hamnplats  
I planbeskrivningen redovisas att båtklubbens platsmark ska vara tillgänglig för 

allmänheten och inte får spärras av eller hägnas in. Detta kan stå i strid med 

eventuella bestämmelser om hanteringen av farliga kemikalier som kan ske i 

området i samband med båtrustningen. Kommunen bör göra en inventering av 

området av förekomsten av eventuella farliga kemikalier samt markföroreningar. 

Samtidigt är det viktigt att planera dagvattenhanteringen för området så att 

direktavrinning av dagvatten till sjön inte kan ske, med hänsyn till risken för 

eventuella markföroreningar och hantering av farliga kemikalier i området.  
 
Förordnande enligt 113 § byggnadslagen, BL  
Delar av programområdet berörs av förordnande enligt 113 § BL. I de fall en ny 

detaljplan upprättas där mark med gällande 113 § förordnande avses tas i anspråk 

för kvartersmark eller annan användning som inte är allmän plats ska, på begäran 

av kommunen, beslut fattas av Länsstyrelsen om upphävande av förordnandet av 

det område som avses tas i anspråk. Först efter samråd med berörda sakägare om 

upphävande kan begäran om upphävande skickas till Länsstyrelsen. En plan bör 

inte antas förrän upphävandet av förordnandet vunnit laga kraft eftersom det kan få 

betydelse för genomförandet av planen. 

 
Behovsbedömning  

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att detaljplanens genomförande inte 

kan förväntas medföra betydande miljöpåverkan. 
 
Svar:  
Strandskydd vattenområde: Planområdet ändras och vattenområdet W3 tas bort. 
Strandskyddet upphävs endast inom W2-området. Utvidgning av hemfridszon Dyvik 1:2. Vid 
platsbesök har anläggningar i form av väg samt terrasseringar av sten som tyder på ianspråktagande 
kunnat konstateras. Bedömingen om hur långt hemfridzonen sträcker sig är svår men kommunen 
har utgått från att stora delar av fastigheten är tagen i anspråk. Den sydligaste delen där inga 
åtgärder funnits beläggs med prickmark i plankartan och beteckningen n3 som skydd för de 
naturvärden som identifierats. Strandskydd upphävs inte inom n3-område. 
Dagvatten: Kommunens bedömning är att planförslagets genomförande totalt sett innebär 
förbättrade omständigheter för Kalvfjärden som recipient för dagvatten. Detta genom att enskilda 
avlopp som idag finns anledning att tro belastar Kalvfjärden istället ansluts till kommunalt vatten- 
och avloppsnät. Planförslaget berör miljöbalkens kapitel fem genom att Kalvfjärden omfattas av  
miljökvalitetsnormer för Kustvatten. Inga förekomster har hittats för sjöar, vattendrag och 
grundvatten. Planbeskrivning uppdateras med denna information. 
Buller: En kommunövergripande kartläggning av trafikbuller visar att sex fastigheter delvis finns 
om ett område där gränsvärde överskrids. Utifrån gällande lagstiftning där två gränsvärden finns att 
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förhålla sig till utifrån storlek på byggnad bedömer kommunen att det inte är lämpligt med en 
avgränsning i plankartan. Dock gör kommunen bedömningen att detta går att hantera med placering 
samt teknisk utformning av byggnad och att fastigheten inte behöver restriktioner i plankartan för 
att anses lämplig för sitt ändamål.  
Båtklubbens hamnplats: Eftersom avsikten är kvartersmark så tas x bort ur plankartan. 
Båtklubbens verksamhet ansvarar för eventuell hantering av kemikalier.  
Förordnande enligt 113 § byggnadslagen, BL: kommunen har sedan samrådet ändrat sin 
bedömning om att §113 gäller inom planområdet. Kommunens egen inventering visar att allmän 
platsmark inte berörs av §113 och kommunen kommer därför inte att upphäva detsamma. 

Företag och intresseorganisationer  

9. Synpunkt från Tegelbrukets båtklubb 

Tegelbrukets Båtklubb (TBK) lämnar härmed yttrande avseende etapp 11 
”Tegelbruket”  
Arrende område: Området som båtklubben arrenderar är i förslaget felaktigt utmätt 
och måste mätas in korrekt där sjösättningsramp skall ingå i klubbens arrende  
 
Återställning av mark : Efter avslutat projekt med uppställning av bodar, material mm 
anser TBK att marken (parkeringsyta) skall återställas med asfalt som klubben idag 
har bekostat själva.  
 
Bygglov: TBK önskar svar om möjligheten att få byggrätt om 50 kvm för ett 
klubbhus. Muddring. TBK önskar svar om möjligheter att få lov att muddra hamnen.  
 
Snöröjning: TBK anser att snöröjning i området (parkeringsyta) efter färdigställning 
skall ingå i kommunens ansvar 
 
Gatukostnad: Sedan tidigare arrendeavtal tecknades har antalet båtplatser förändrats 
då bryggan byggts om. I dag har klubben 56 platser vid brygga och 1 plats vid ramp 
totalt 57 platser. Inga vinteruppläggningsplatser finns. Då kommunen avser att ta ut 
motsvarande kostnader som gatukostnaderna ger och använda Tyresö vägförenings 
system som beräkningsgrund för sin debitering ska andelstalet 0,3 användas. 
 
Vatten- och avloppsanslutning: I nuläget ser båtklubben inget behov av vatten- och 
avloppsanslutning då flertalet av medlemmarna disponerar mindre båtar beroende på 
det låga vattendjupet. Om klubben får ett positivt svar angående muddring vid 
bryggan så fullstora båtar kan angöras på huvuddelen av bryggan så ändras dessa 
förutsättningar. Då kommer också behovet av vatten- och avloppsanslutning och 
behov av klubbstuga med en större byggrätt att finnas behov av. Se ovan TBKs 
önskan om svar på dessa frågor från kommunen.  
Belysning: Då det både under vinter och sommar är många som nyttjar möjligheten 
att komma ut på Kalvfjärden via båtklubbens anläggning för allt från skridskoåkning, 
paragliding olika vattensporter så bör vändplanen och angöringsvägen utrustas med 
gatubelysning lika övriga vägar i området.   
 
Svar:  
Yta för båtklubbsverksamhet har ändrats till granskningshandling.  
Parkering för båtklubbens ändamål ska ske inom yta  
Yta för etablering kommer inte ske inom ytan för båtklubbensverksamhet  
Kommunen kommer ansvara för att snöröja allmänplats, P-plats för allmänt ändamål. 
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Rätten till muddring hanteras inte i detaljplanen utan prövas i respektive fall av Mark och 
miljödomstolen efter samråd med länsstyresle. Då frågan om muddring inte är klargjord kommer inte 
ökad byggrätt eller vatten och avloppsanslutning ingå i planförslaget. 
Övergripande resonemang angående gatukostnader kan läsas i ämnesvisa svar och övriga synpunkter 
angående gatukostnadsutredning hänvisas till samrådsredogörelse för gatukostnadsutredning. 
Allmänna gator kommer att få gatubelysning. 
 

10. Synpunkt från Tyresö Tennisklubb  

 
Jag tillskriver er med synpunkter utifrån min roll som ordförande i Tyresö 
Tennisklubb avseende den s k tennisbanetomten på Tegelbruksvägen. 
Vi kan från klubbens sida notera att den vägavgift som föreslås från kommun på 
70 000 kr för tennisbanan är betungande. Mot den bakgrunden bör avgiften 
motsvarande sätt som nu föreslås sättas ned om kommunen väljer att ändra avgiften 
för uttag för gatukostnad. Således bör avgiften alltjämt efter en sådan nedsättning vara 
20 procent av totala avgiften per tomt.  
 
Däremot har vi ingen möjlighet att bära kostnaden på ca 300 000 kr för VA. Detta 
medför att vi från klubbens sida inte önskar få en anslutningspunkt för VA vid 
fastigheten. Detta ser vi dock kunna komma begränsa förutsättningarna för klubben i 
framtiden då tillgång till obegränsat och rent vatten inte kommer finns att tillgå. 
Klubben och tomten är sedan många år en samlingspunkt för de boende i 
närområdet. Att utveckla denna egenskap kommer således att begränsas. Hanteringen 
av egen brunn och pump utgör dessutom alltid ett osäkerhetsmoment vad gäller 
tillgång och kostnad. Vi förutsätter dock att den egna brunnen även i framtiden kan 
brukas? Om kommun ändå vill lägga en anslutningspunkt vid tennisbanetomten så får 
det belastas av kommunen själv. Det får inte påverka en eventuell framtida byggrätt 
enligt detaljplan förmklubbstuga/förråd.  
 
Vidare vill vi anmärka på att det inte finns behov av någon trottoar på 
Tegelbruksvägen enär trafiken inte är så hög. En trottoar som kommer nära banan 
kan påverka avvattningen av grusbanan på ett menligt sätt vid stor nederbörd. I dag 
sker viss infiltration till angränsande dike. Denna möjlighet är nödvändig för att inte 
vatten ska bli stående på banan och är något som vi självfallet önskar behålla. En 
trottoar alldeles intill banan kommer även påverka spelandet negativt såsom ett 
störningsmoment. Idag promenerar de gående över hela körbanan och kommer 
följaktligen längre ifrån vid passage på Tegelbruksvägen. 
 
Slutligen vill vi anmärka på de negativa konskevenser som en avstängning mellan 
Nytorpsvägen gentemot Kornknarrsvägen skulle medföra. Genomförs denna 
avstängning föreligger en risk för att en ökad trafik över tennisbanetomten kommer 
att ske till den fastighet som angränsar mot Kornknarrvägen. Något servitut till en 
sådan genomfart finns inte. Vi har dock sett en sådan ökad trafik, inte bara av bilar 
utan även av entreprenadmaskiner m m, vilka missbrukar tomten som genomfart. 
Detta har även påtalats till berörd fastighetsägare, utan att trafiken för den skull 
minskat. Vid en avstängning från Nytorpsvägen riskerar vi få all trafik över 
tennisbanetomten, enär att detta är otillåtet inte respekteras. Våra möjligheter att sätta 
stopp för denna trafik är begränsad. Ett eventuellt tillförande av servitut för 
genomfart är inte acceptabelt. 
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Svar: Tegelbruket och Trinntorp har angetts i översiktsplanen som framtida målpunkt och 
kommunen bedömer att gångtrafikrörelserna kan komma att öka utifrån detta. En ökad standard 
för Tegelbruksvägen genom att anlägga trottoar bedöms som en rimlig förberedande åtgärd. 
Överstandarden bekostas av kommunen i uttag av gatukostnad.  
Ingen byggrätt ges för fastigheten. 
VA-anslutning kommer inte att krävas.  
Övergripande resonemang angående gatukostnader kan läsas i ämnesvisa svar och övriga synpunkter 
angående gatukostnadsutredning hänvisas till samrådsredogörelse för gatukostnadsutredning.  
Fastigheten 1:250 är enligt fastighetsregistret inte belastad av något officialservitut för väg. 
 
 

11. Synpunkt från Naturskyddsföreningen  

Naturskyddsföreningen yrkar på att strandskyddet återinträder och motsätter sig att 
det återupphävs enligt planbeskrivningens förslag.  
 
I Hållbarhetsbedömningen till nya översiktsplanen på sid 23 står: "Strandskyddet är i 
vissa delar upphävt, till exempel i Trollbäcken. För att infria strandskyddets 
intentioner är det viktigt att bevara det eller återinföra det".  
 
Planbestämmelsernas kryssmarksregler ger inte tillräckligt skydd mot oönskad 
bebyggelse i strandzonen med sk "Attefallhus som skulle exponeras mot Kalvfjärden. 
Dessutom är det viktigt att bevara våra gemensamma stränder tillgängliga också för 
kommande generationer av Tyresöbor. Strandskyddet kan fortsätta att fungera som 
nu, med möjlighet för dispenser för befintlig bebyggelse och begränsade utbyggnader 
enligt planen. Alternativt bör utökad lovplikt införas på zon med kryssmark längs 
med Kalvfjärden. Planens möjligheter att denna mark får bebyggas med 
komplementbyggnader bör utgå. Marken kommer i så fall att ytterligare "privatiseras" 
och planens intentioner, att marken skall vara allmänt tillgänglig, vara verkningslösa. 
 
Sydligaste delen (ca 100m) av fastigheten Dyvik 1:2 bör skyddas genom "prickmark" 
och beteckningen n1 så att oönskad bebyggelse, utfyllnader, muddring etc förhindras 
samt att naturmarkens karaktär bevaras. 
 
Vattenområde W3, med möjlighet till småbåtsbrygga för intilliggande 
bostadsfastigheter, bör kraftigt begränsas, så att inte oönskade större 
brygganläggningar kan anläggas. 
 
 Dagvatten från hårdgjorda ytor (vägar mm), som enligt förslaget skall ledas till diken 
och dagvattenbrunnar, bör istället omhändertas och renas innan det slutligen släpps 
ut i recipienten Kalvfjärden som ej uppnår "god ekologisk och kemisk status" trots att 
målet för detta är satt till 2021 (om 5år, samma år som genomförandetiden 
preliminärt börjar gälla). Detta är speciellt viktigt eftersom andelen asfalterade ytor 
ökar markant vid genomförandet av föreslagen detaljplan. En ny dagvattendamm bör 
anläggas i det nya parkområdet samtidigt som andelen hårdgjorda ytor begränsas. 
Samtliga byggnader som nämns i Stockholms Länsmuseums rapport 2011:16 bör ges 
ett kulturhistoriskt skydd genom varsamhetsbestämmelser anpassade till respektive 
byggnad. Jämför med det väl genomarbetade kulturhistoriska skyddet för 
byggnaderna i dpl Nyfors. Detta är viktigt dels ur kulturhistorisk synpunkt men också 
i intentionerna att bevara den viktiga landskapsbilden (kustsiluetten) mot Kalvfjärden, 
Bergholm, Hammarberget och Tyresta.  
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Ett mer omfattande och detaljerat skydd av viktiga naturvärdesobjekt, värdeelement 
och skyddsvärda arter och träd, enligt Naturvärdesinventering (NVI) från Calluna 
rapport 141212, bör införas. 
 
Svar: Strandskyddet måste upphävas på de ytor som redan är tagna i anspråk. Detta då det inte 
längre uppfyller strandskyddets syften på dessa ytor. Kommunens bedömning är att planförslagets 
genomförande totalt sett innebär förbättrade omständigheter för Kalvfjärden som mottagare för 
dagvatten genom att enskilda avlopp som idag finns anledning att tro belastar Kalvfjärden istället 
ansluts till kommunalt vatten- och avloppsnät. En så kallad raingarden anläggs vid 
Tegelbruksvägen/Finborgsvägen där dagvattnet fördröjs och renas ytterligare (förutom den rening som 
sker genom att det mestadels leds i öppna diken) innan det leds ut i Kalvfjärden.  
Callunas inventering visar på befintliga naturvärden inom området genom metoden SIS standard 
199000:2014. Statusen på dessa värden anges och bedöms som ”visst värde” och anges som klass 2 
på en femgradiskala. Naturvärdena har belagts med skydd där de anses förenliga med det 
huvudsakliga syftet med detaljplanen; bostadsändamål. 
Enskilda ledningshavare 

12. Synpunkt från Skanova 

 
Bakgrund 
TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova) har tagit del av förslag till detaljplan enligt 
ovan, och låter framföra följande: 

Yttrande 
Skanova har flera teleanläggningar inom detaljplaneområdet som försörjer 
befintliga fastigheter. Merparten av dessa teleanläggningar är luftledningar, 
innehållande både fiber och koppar, se bifogad karta. Tvingas Skanova vidta 
undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering 
förutsätter Skanova generellt att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 

Svar: kommunen noterar detta 

13. Synpunkt från Vattenfall Eldistribution AB 

Vattenfall Eldistribution AB, nedan kallad Vattenfall har tagit del av 
remisshandlingarna för rubricerat ärende och lämnar följande yttrande. 
 
Vattenfall har elanläggningar inom och i närheten av planområdet vilket visas av 
bifogad karta, röd linje = 10 kV högspänningsledning, blå linje = 0,4 kV 
lågspänningsledning. Heldragna linjer är luftledningar och streckade linjer är 
markförlagda kablar. Ledningarnas läge i kartan är ungefärligt. Nätstationer visas som 
svart blixtförsedd kvadrat. 
 
Vattenfall kommer att behöva etablera 2 nätstationer i området, för att elnätet ska 
klara av övergången mot permanentboende som planen medger. 
 
2 E-områden finns inritade i plankartan, Vattenfall önskar att dessa ändras till E-
transformatorstation. Ett minsta avstånd om 5 meter ska gälla mellan ny byggnad och 
transformatorstation. 
 
Eventuell flytt/förändringar av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall, men 
bekostas av exploatören.  
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Svar: Kommunen noterar detta. Beskrivning för E ändras i plankartan till transformatorstation 

 

Enskilda som bedöms som sakägare  

14. Synpunkt från Solstugan 1:1 

Undertecknade motsätter sig förslaget om byggrätt för etapp 11. Förslaget innebär 
orimligt ojämlika vilkor mellan olika etapper på Brevik. Byggrätten för etapp 11 borde 
vara minst densamma som för etapp 9 (angränsande etapp, dvs våra grannar). 
Konsekvensen av nuvarande förslag är att grannar ges olika förutsättningar och 
villkor trots att riktlinjerna i översiksplanen är samma för båda etapperna.  
 
Svar: Kommunen tillgodoser synpunkten om byggrätt. För ytterligare resonemang se ämnesvisa svar  

15. Synpunkt från Brevik 1:83 

Den fördjupade översiktsplanen är från 2003 och mycket har hänt med 
befolkningsfrågan i Stockholmsregionen sedan dess. Förtätning är enligt kommunen 
och förslaget till ny översiktsplan önskvärd eftersom kommunikationer och 
näringsverksamhet är beroende av ett visst befolkningsunderlag. Förslaget om att 
avstyckning av fastigheter endast får ske om tomten är 6 000 kvm eller större rimmar 
illa med dessa ambitioner. Kommunen skall därför överväga en minsta 
tomtstorlek om förslagsvis 2 000 kvm vilket skulle underlätta framtida förtätning 
och utveckling av området.  
Från början var Etapp 9 och 11 tänkta som gemensamt planområde. Det finns ingen 
rimlig förklaring till att bestämmelserna om byggrätter ska vara olika för ett så 
begränsat geografiskt område. Byggrätterna skall som utgångspunkt minst vara 
lika Etapp 9.  
Begreppet ”skärgårdskaraktär” kan tolkas på olika sätt. Det kan ifrågasättas om 
relativt små hus på stora tomter med flacka sadeltak eller pulpettak utgör tecken på 
skärgårdsstil. Det är snarare de spetsiga taken som ger stil, karaktär och 
skärgårdskänsla. Skillnaden jämfört med etapp 9, vad beträffar krav på takvinkel och 
nockhöjd är därför svår att förstå.  
Det kan även tilläggas att kommunen föreslår att större tomter (över 3000 kvm) skall 
betala mer än andra för VA. Det är oklart på vilken grund detta föreslås, men det är 
ur rättvisesynpunkt oacceptabelt. Om kostnaden för dessa fastigheter skall vara högre 
bör de få bättre möjlighet att disponera byggrätt alternativt avstycka eller få 
generösare byggrätter än max 40 kvm för det största komplementhuset. Om inte detta 
möjliggörs så skall kostnaden vara densamma för alla fastigheter oavsett storlek.  
Sålunda skall kommunen överväga:  
* att tillåta en minsta tomtstorlek om 2 000 kvm vid avstyckning  
* att byggrätterna skall vara minst lika Etapp 9  
* att kostnaden för V/A skall vara densamma för alla fastigheter oavsett 
storlek. 
 
Svar: Kommunen tillgodoser synpunkten om byggrätt. För ytterligare resonemang se ämnesvisa svar   
För svar på synpunkter på gatukostnadsutredning hänvisas till samrådsredogörelse för gatukostnad. 
Kostnad för VA regleras av VA-taxan och bedöms inte inom ramarna för detaljplanearbetet för 
ytterligare synpunkter för VA-taxa hänvisas till kommunens tekniska kontor.  
Kommunens bedömning om storleksbegränsning för möjlighet till styckning av fastighet kvarstår då 
syftet med denna begränsning är att inte öka antalet fastigheter på Brevikshalvön.  
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16. Synpunkt från Brevik 1:156 

Ni har ritat hela utbyggnaden och breddningen av Nytorpsvägen på vår fastighet!! 
Varför?? Hur många meter in på vår fastighet kommer gatan i nuvarande ritning?? 
I dag ligger busshållplatsen 9,5 m från vårt hus och 5 m från vår brunn som ger 
dricksvatten och hushållsvatten till både oss och grannen. (två fastigheter). Det är 
berg mellan vägen, brunnen och vårt hus. Enligt förslaget kommer vägen väldigt nära 
brunn och hus. Det krävs ju sprängning som kan fördärva brunnen och vattnet för 2 
fastigheter. Jag vill att ni ritar om och lägger breddningen på andra sidan gatan där 
finns inget berg utan bara skrotutfyllnad. Jag vill ha kvar utfarten mot nytorpsvägen. 
Det är ju ett låghastighetsområde och vållar inga problem Måste carporten rivas? Står 
kommunen för det?? Jag kräver ett bullerplank mot Nytorpsvägen!! Vatten och 
avlopp vill jag ha från Tegelbruksvägen! Alla ledning ligger i dag åt det hållet.  
 
Vi kan inte förstå hur ni kan motivera att vi skall vara med och betala för allmänna 
gators utbyggnad. 
Nytorpsvägen kommer ju att nyttjas av ALLA som skall ut på halvön, alla som skall 
till badet, alla som skall med färjan...... 
Detta kan komma att tvinga oss att flytta!!!!!!!!!!!! 
HÖJ skatten i Tyresö istället så att alla ä rmed och betalar för kommunen gator så 
som det brukar ha varit. 
(Eller SÄTT upp en betalstation se att alla som nyttjar gatorna får betala för det...) 
 
Svar: För att tillgodose ökad standard för vägarna på Brevik krävs till viss del breddning av 
vägområdet, särskilt på de vägar där kollektivtrafik ska ske. Breddningen görs utifrån den 
projektering av vägen som sker med hänsyn till att vägen ska bli så trafiksäker som möjligt. 
Anledning till att vägarna behöver få ökad standard är för att alltfler bor permanent i området och 
trafikrörelserna ökar. I denna bedömning ingår att de fastigheter som har möjlighet ska angöra från 
mindre väg där busstrafik inte sker. 
I Projekteringen av Nytorpsvägen har bedömts att breddningen till största del förläggs på södra sidan 
av vägen på grund av siktförhållanden och topografi. Ersättning för inlösen av mark och ersättning 
för anläggningar av väsentlig betydelse för fastigheten utgår, detta framgår i dels planbeskrivningen 
samt i gatukostnadsutredningen. 
Anslutningspunkt för vatten och avlopp kommuniceras enskilt för varje fastighet. Synpunkter för 
vatten- och avloppstaxa hänvisas till kommunens tekniska kontor. 
 
För ytterligare svar på synpunkter på gatukostnadsutredning hänvisas till samrådsredogörelse för 
gatukostnad.  

17. Synpunkt från Brevik 1:136 

Jag yrkar att man tar bort den föreslagna prickmarkeringen från fastigheten Brevik 
1.136. I framtiden kommer man sannolikt att vilja bebygga tomten ungefär där uppe 
där det nu befintliga huset ligger (D). Se bifogad karta. Där planar det ut och man har 
en fin utsikt och ett bra solläge. Man kommer att behöva anlägga en uppfartsväg upp 
till det framtida huset, och prickmarkeringen kommer att utgöra ett hinder för detta. 
 
Tomten är mycket brant och svårutnyttjad redan idag. Prickmarkeringen har troligen 
sin grund i hasselbuskar som växer i backen. Vår tomt är en av de sista i området som 
inte är bebyggd och exploaterad för permanent boende med uppfartsväg. En 
anledning till detta är att min mor som är 93 år fortfarande skall kunna vistas där på 
somrarna som hon har gjort i 50 år i sitt sommarhus. När detaljplanen antagits 
kommer fastigheten att bebyggas med ett modert hus. Sommarstugeepoken är 
slut. 
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För att få tillgänglighet till huset kommer måste man anlägga en tillfartsväg på tomten. 
Den ”moderna familjen” vill ha möjlighet att på ett praktiskt och bekvämt sätt ta sig 
upp till huset. För att få upp byggmaterial behövs också en lämplig tillfart. Ur 
handikappssynpunkt och för utryckningsfordon är det viktigt att ha en säker väg upp.  
 
Eftersom tomten sluttar så kraftigt ner mot Kornknarrvägen måste man utnyttja dess 
topografi. Det kan vara svårt att dra en väg rakt upp längs den SV tomtgränsen. Där 
är mycket brant, och det är åt det hållet man kommer att ha ”utsikten”. Man skulle 
behöva fylla ut väldigt mycket, och det kan komma att se fult ut. Kanske är det 
lämpligare att dra en väg i serpentin upp från den idag befintliga 
infarten och följa den gångväg som finns upp till huset. (Alternativ A i den bifogade 
kartskissen). Man tvingas då dra vägen genom det prickmarkerade området i förslaget. 
Ett annat alternativ kan vara att dra uppfarten längs tomtens NO gräns, men det är 
brantare. (Alternativ B i den bifogade kartskissen). Även då tvingas man dra vägen 
genom det prickmarkerade området. Det är omöjligt att idag exakt bestämma hur en 
tillfartsväg bäst skall dras. Det kommer att göras i samband med att man söker 
bygglov för ett modernt hus. Man måste rådgöra med professionella anläggare om 
vad som är möjligt och lämpligt att göra. Prickmarkeringen innebär väldigt stora 
begräsningar! 
 
Det är möjligt att man i framtiden river det befintliga pumphuset (E) eftersom det 
inte kommer att fylla någon funktion i och med att kommunalt vatten och avlopp 
dras fram. Där kan det vara lämpligt att lägga ett garage eller komplementbyggnad. 
 
Den idag befintliga boden (C), rivs antagligen. Kanske drar man tillfartsvägen där 
istället, eller bygger en ny byggnad. Hur som helst, prickmarkeringen begränsar 
möjligheten att utnyttja tomten alldeles för mycket. Fastigheten blir också ganska 
värdelös och svårsåld i framtiden. Om man ser till dagens läge, så har grannarna 
1:134, 1:135, 1:137 redan uppfarter av liknande slag, så som jag avser att göra. En 
prickmarkering missgynnar mig mycket gentemot dem på ett oacceptabelt sätt. 
 
Grannfastigheten 1:135 är redan bebyggd med åretruntbostad och har en uppfartsväg. 
Där föreslås också en prickmarkering i backen. Det kanske räcker för bevarande av 
naturtyp med hassel.  
 
När kommunen nu väljer att exploatera området är det väl bättre att skapa 
möjligheter för oss som äger fastigheterna, att kunna utnyttja dessa på ett praktiskt 
och bra sätt. Tomten är så stor att det ändå kommer att finnas massor av natur kvar 
på den för djur och växter och ”områdeskaraktär”. 
 
Jag yrkar att man likställer byggrätterna i etapp 11 med byggrätterna i etapp 9 
(Ugglevägen). Det finns ingen anledning att begränsa byggrätterna relativt etapp 9 
såsom avses i förslaget. Våra tomter är av liknande storlek och typ som de i etapp 9. 
Begränsningar i byggareor och nockhöjder gör att det blir svårare att bygga ”snygga” 
hus som anpassar sig till terrängen och naturen. Man kommer att få in ”fel klientel” 
med för små hus. Vi i område 11 skulle missgynnas dels genom att vi inte kan bygga 
lika stora hus, dels ekonomiskt genom att värdet på våra fastigheter skulle bli lägre 
relativt dem i område 9. Det är oacceptabelt och odemokratiskt. 
 
 I händelse av att en ny Översiktsplan antages, önskar jag att byggrätterna generellt ses 
över för etapp 11 till större. Moderna familjer vill ha, och behöver rejäla hus med 
ordentliga biutrymmen. Alla familjemedlemmar behöver var sitt rum, samt väl 
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tilltagna biytor för umgänge och fritidssysselsättning. Större hus attraherar sannolikt 
mer välavlönade personer, och resulterar i en gynnsammare skattebas för kommunen. 
Det är därför synd att begränsa sig för mycket när man nu väljer att exploatera 
området. Det är ändå ”förlorat” om man jämför med den sommarstugeidyll som 
tidigare rådde i området. 

 
Svar: Kommunen tillgodoser synpunkten om byggrätt. För ytterligare resonemang se ämnesvisa svar  
Bestämmelse för n1-områden omformuleras så att infart till lämplig placering av byggnad kan ordnas 
även där n1område finns.  

18. Synpunkt från Brevik 1:228 

Jag behöver ett förtydligande via email då ingen representant fanns med på mötet i 
Kommunhuset den 22 oktober från politikers håll. 
Varför var ingen politiker med undrar vi som kunde svara på våra frågor. Samtliga 
frågor blev hänvisade till överklagan och paragrafer. 
Vänligen beskriv om vi behöver skicka två skrivelser enligt nedan eller endast en. Det 
är viktigt att det blir rätt från början. 
 
l. Överklagan kring markering av en tredjedel av vår tomt där inga byggnader får 
uppföras. Ni sa visserligen Atterfallare på mötet men enligt markering är det ingen 
byggnad, blir lite förvirrande då ni kommer med annan information muntligen. 
Prickar + nl. 

2. Överklagan kring prisbilden av gator som föreslås  

 
Avser yttrande detaljplan Tegelbruket etapp 11. 
 
Markering har gjorts på vår fastighet BREVIK 1:228 som avser Byggnader får inte 
uppföras samt beteckningen n1=Naturmarken karaktär ska bevaras……. 
30% av vår tomt blir då obrukbar och vad innebär detta i ersättningar, taxeringsvärde, 
lagfarter och pantbrev m.m 
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Då även Grankällevägen breddas tas då inte samma hänsyn till att bevara 
naturmarken runt vägar som på vår tomt. 
 
Svar: Kommunen tillgodoser synpunkten om byggrätt.  
Bestämmelse för n1-områden omformuleras så att infart till lämplig placering av byggnad kan ordnas 
även där n1område finns.  
Upplägget med att kommunen tar ut gatukostnad för utbyggnad/upprustning av vägar i så kallade 
förnyelseområdenär generellt och gäller alla deletapper av utbyggnaden på Brevik för att möjliggöra 
permanentboende. Detta är ett ställningstagande kommunen har möjlighet att göra med stöd av plan 
och bygglagen.  För ytterligare svar på synpunkter på gatukostnadsutredning hänvisas till 
samrådsredogörelse för gatukostnad.  
För ytterligare resonemang se ämnesvisa svar 

19. Synpunkt Brevik 1:146 

Min fastighet Brevik 1:146 ingår i Detaljplan 11 för Östra Brevik. Fastigheten ligger i 
hörnet Tegelbruksvägen 42 och Finborgsvägen 57. På fastigheten finns idag en 
fritidshus på 70 m2 och en gäststuga på 30 m2. Fastighetsarean är 4970 m2. 
Jag begär styckning av fastigheten i 2 lika delar. Jag motiverar att styckning kan ske 
även om fastighetens yta är mindre än 6000 m2 med: 
 
1. Jag arrenderar idag kommunens fastighetsarea i hörnan 
Tegelbruksvägen/Finborgsvägen. Jag köper ytan i Samrådshandling benämnd Tillköp 
528. Ytan är ca 600 m2. Fastigheternas ytor överstiger då minsta storlek 2700 m2 
 
2. Fastigheten är en plan trädgårdstomt och lämpar sig för styckning. 
 
3. Fastigheten ligger i anslutning till kommunens parkmark och kommer inte att bli 
någon förtätning 
mot någon granne. 
 
4. Väg- och VA-kostnaderna blir lägre för övriga fastigheter i etapp 11 eftersom det 
blir fler att fördela kostnaderna på. Kommunen får en intäckt. Om styckning inte kan 
medges önskar jag istället en fördubblad byggrätt på fastigheten. 
 
Byggrätter: 
Vi har uppmärksammat att föreslagna byggrätter är lägre än fastställda i detaljplan 9. 
Även möjligheten till generationsboende/verksamhetsdel har tagits bort. Vi vill ha 
samma förutsättningar som etapp 9. 
 
Gångbana utefter Tegelbruksvägen: 
Många boende och besökare uppskattar denna lokalgata. Fotgängare, barn, 
motionärer och cyklister rör sig över vägbanan medan bilister måste ta hänsyn. 
Kommunen anger att ur trafiksäkerhetssynpunkt räcker det med gångbana i backen. 
Vi motsätter oss att anlägga en gångbana. Ökad trafiksäkerhet kan lösas betydligt 
billigare och effektivare med farthinder. Om kommunen anlägger gångbana går 
karaktären av lokalgata förlorad till att bli en genomfartsgata. Vi har då några 
önskemål: den breddning som erfordras skall tas lika på båda sidor av vägen. Åtgärder 
för hastighetsbegränsning bör förläggas i backen. Puckeln mellan Tegelbruksvägen 40 
o 42 tas bort. Därmed kan släntintrånget reduceras.  
 
Park: 
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Området och strandlinjen har växt igen. Öppenheten återskapas genom att begränsa 
antal träd, begränsa höjden på slyn och ta bort all alsly vid stranden. Träden vid 
elstationen tas bort. En underhållsplan bör upprättas. Allmänhetens tillgång till 
strandområdet och bryggor får inte begränsas genom privata båtplatser och p-platser. 
Begränsa båtklubbens parkering med fordonshinder. Vinteruppläggning av båtar skall 
ske på båtklubbens område vid stranden. 
 
Park (U): 
Tiden för etableringen begränsas till den genomförandetiden (3år) för etapp 11. Ingen 
gammal asfalt får lagras på platsen. 
 
Svar: Kommunen tillgodoser synpunkten om byggrätt.  
Tegelbruket och Trinntorp har angetts i översiktsplanen som framtida målpunkt och kommunen 
bedömer att gångtrafikrörelserna kan komma att öka utifrån detta. En ökad standard för 
Tegelbruksvägen genom att anlägga trottoar bedöms som en rimlig förberedande åtgärd. 
Överstandarden bekostas av kommunen i uttag av gatukostnad. Upplägget med att kommunen tar 
ut gatukostnad för utbyggnad/upprustning av vägar i så kallade förnyelseområden är generellt och 
gäller alla deletapper av utbyggnaden på Brevik för att möjliggöra permanentboende. Detta är ett 
ställningstagande kommunen har möjlighet att göra med stöd av plan och bygglagen.  För ytterligare 
svar på synpunkter på gatukostnadsutredning hänvisas till samrådsredogörelse för gatukostnad.  
Synpunkter för vatten- och avloppstaxa hänvisas till kommunens tekniska kontor.  
Kommunens bedömning om storleksbegränsning för möjlighet till styckning av fastighet kvarstår då 
syftet har varit att inte öka antalet boende på Brevik. 
Synpunkter om skötsel och underhåll vidarebefordras till tekniska kontoret som sköter drift av 
allmän platsmark. Etableringsytan avses inte användas som upplag för masshantering i samband 
med utbyggnaden av gatu- och vatten- och avloppsnät. 
För ytterligare resonemang se ämnesvisa svar 
 

Synpunkt 20 från Brevik 1:621 

Undertecknade i fastighet Brevik 1:621 motsätter sig följandeförslag: 
 
- att den del av tomten som gränsar mot vägen ska vara prickad mark (byggnader får 
inte uppföras). Del av vår huvudbyggnad står redan på denna del av tomten. 
- att Etapp 11 har fått ändrade och mindre byggrätter jämfört med angränsande 
Etapp 9. 
Det är tvåväldigt likartade Etapper. 
- att fastighet Brevik 1:621 tillsammans med Solstugan 1:1, 1:2 och Dyvik 1:2 ska 
inrätta gemensamhetsanläggning för väg och VA. Förslaget innebär orimlig osäkerhet, 
komplexitet och samordning på både kort (investeringskostnader) och lång sikt 
(administration, drift och underhåll). 
 
Svar: Kommunen tillgodoser synpunkten om byggrätt.  
Endast vägen föreslås bli gemensamhetsanläggning. Vatten och avlopp föreslås byggas ut i 
kommunal regi. Byggnad som uppförts i laga ordning ska anses planenlig.  
För ytterligare resonemang se ämnesvisa svar 

21. Synpunkt från Brevik 1:137 

Här kommer ett yttrande gällande detaljplanen och specifikt tomten Brevik 1:137, 
Kornknarrvägen 11. Vänligen bekräfta mottagandet av detta yttrande tack! 
Ni har nu som avsikt att låta naturskydda ett träd på min tomt. Jag anser att det är 
olämpligt då den kommer hamna allt för nära tilltänkt bebyggelse. Med tanke på att 
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den överhuvudtaget inte heller syns för utomstående anser jag det vara helt onödigt 
och yrkar på att ni tar bort denna n2-markering.  
 
Här kommer ett yttrande gällande detaljplanen och specifikt tomten Brevik 1:137, 
Kornknarrvägen 11. Vänligen bekräfta mottagandet av detta yttrande tack! 
På min tomt har ni nu prickat ett områdemed nl. Hela detta område är idag helt 
omgjort enligt planer där jag tidigare fått marklov. I bifogade handlingar och utdrag 
från detta bygglov kan ni se hur jag planerat om tomten med omdragen uppfart och 
placering av framtida byggnad. Samtlig vegetation i detta område är numera borta och 
marken är förberedd för en byggnad. Platsen är dessutom mycket lämplig för 
byggnation. I och med detta ser jag ingen anledning till att pricka någon mark på min 
tomt med nl. Om ni trots detta har invändningar vill jag att ni kontaktar mig så att vi 
kan åka ut till tomten så ni får se med egna ögon.  
 
Vi anser att utformningen på byggrättigheterna i etapp 11 är orimligt låga och 
orättvisa. Följandeaspekter begär vi att ni tar hänsyntill: 
 
- Vår närmast intilliggande granne, etapp 9 som ligger i direkt anslutning till etapp l l 
har bättre byggrättigheter. Ni kan inte plötsligt ge ett intilliggande område sämre 
möjligheter, det är inte rättvist, det frångår översiktsplanen och saknar saklig grund 
(baserat på tydliga politiska beslut). Ni måste behandla alla lika och ge oss som minst 
lika rättigheter som etapp 9! 
 
- På det sätt som byggrättigheterna är utformade, med sänkta nockhöjder, anvisade 
takvinklar och minskade byggarea förkomplementbyggnader leder det till att det blir 
mycket svårt att bygga ett normalt boendehus med modern standard. Man kan inte 
enbart prata BYA, det är volymen som är avgörande och därför påverkar takvinklar 
och nockhöjder möjligheterna mycket starkt! Takvinklama ni anvisar är inte ens 
förenliga med de byggnader som ni tidigare valt att kulturskydda, eller pratar om som 
husstilar att bevara, hur kommer det sig? Att vi sen också får bygga mindre 
komplementbyggnader är också oförståeligt. 
 
- Ni har inte utfört en dokumenterad konsekvensanalys av dessa byggrättigheter så ni 
vet inte riktigt hur det påverkar oss fastighetsägare möjligheter. Sakkunniga som är 
insatta i detta menar att dessa byggrättigheter ger mycket dåliga möjligheter och leder 
till felaktiga hus. Ni kan inte ignorera alla dessa sakkunniga och professionella 
yttranden! 
 
- Utformningen av byggrättigheterna leder till att man tvingas bygga hus som inte 
följer terrängen, dvs motsatt det ni säger er vilja. Detta har ni även vid tidigare möten 
medgivit. Vissa hustyper blir praktiskt taget omöjliga men som egentligen vore bäst 
lämpade fören stor andel av tomterna. Som konsekvens får de med en viss typ av 
tomt extra mycket sämre än andra tomttyper. 
 
- När vi tidigare ifrågasatt er muntliga analys menar ni att den är fullvärdig. Men ni 
kan trots det inte redogöra för resonemanget förutom muntlig hänvisning till 
Tyresöstrand. På vilket sätt menar ni att er analys fullvärdig? 
 
- De minskade byggrättigheterna påverkar också våra fastighetsvärden negativt 
jämfört med om vi fatt minst samma som for etapp 9. Observera att vi kommer få 
betala minst lika mycket för vägar och VA som de i etapp 9. Hur kan ni mena att 
detta är rättvist? 
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-I och med dessa försämrade byggrättigheter har ni uttryckligen valt att frångå 
översiktsplanen. Ni menar också att ni inte behöver följa den. Vad är den då till för? 
Och var inte den ett politiskt beslut? Hur kan ni hänvisa till politiska beslut för det 
ena men säga att ni kan ignorera andra beslut? 
 
- Ni hänvisar till att ni utformat byggrättigheterna annorlunda företapp 11 på grund 
av ett "politiskt uppdrag". Vad vi har fått ta del av så säger detta uppdrag inget om att 
minska byggrättigheterna och den nämner inget om Tyresöstrand som ett dåligt 
exempel vilket har varit ert huvudargument. Så vi kan inte se att det finns ett politiskt 
beslut med detta syftet! Dessutom, att ni hänvisar till Tyresöstrands byggrättigheter är 
en väldigt konstig jämförelse då den är helt annorlunda utformad! 
- Det enda politiska beslut vi kan hitta lyder såhär: "Byggrättsbestämmelsernas 
utformning ska ses över för att förenkla bygglovshanteringen. Syftet är att 
bestämmelserna bättre ska ta tillvara områdets naturliga karaktär och 
att sprängning, schaktning och fyllning ska minimeras. Ny bebyggelse ska anpassas 
efter tomtens beskaffenhet, d.v.s. naturlig topografi och vegetation." (Miljöoch 
Samhällsbyggnadsutskottet 141126 §151)" 
 
-Det säger alltså inget om att minska byggrättigheternas storlek eller "felaktiga hus"! 
Detta står också redan med i detaljplanen for etapp 9. Eller, har ni nyligen (efter etapp 
9) fått ett nytt uppdrag från politikerna att "reducera byggrättigheterna i kommande 
etapper på Brevik med avsikt att de inte ska se ut som 3-våningshus"? Vänligen 
redovisa! Hittills har ingen av er kunnat tydligt och sakligt förklara vilka politiska 
beslut som ni baserat dessa försämrade byggrättigheter. Vem är i grunden ansvarig 
och är anledningarna ni hänvisar till berättigade? 
 
- Er metod för att ta fram byggrättigheter är att "efter en etapp titta på 
konsekvenserna och därefter justera nästa 
etapp". Detta experimenterande är inte en bra strategi, byggrättigheterna går inte bara 
att ändra om de blir felaktigt utformade. Eftersom ni menar att er arbetsmetod är att 
analysera konsekvenserna av byggrättigheter och därefter ändra 
undrar vi hur detta gått till företapp 11 dådet än inte byggts några hus i etapp 9 och 
med det saknar något att utvärdera? Dessutom, eftersom i princip varje etapp har 
olika utformning tolkar vi det som att ni anser att samtliga etapper i Brevik är felaktigt 
utformade, Inklusive etapp 9.1 så fall bör ni ifrågasätta er metod. 
 
- Som fastighetsägare vill vi värna om våra rättigheter och vi förväntar oss att ha 
frihet att bygga ett hus som vi själva vill utan sådan extrem styrning av kommunen. 
Man kan tro att det är en kommun med styre av sovjetisk 
modell. 
 
- Det är vi som ska bo där och det borde väl vara oss ni borde lyssna på. För vem 
sätter ni annars upp dessa begränsade byggrättigheter? Vi bifogar med detta mail en 
protestlista mot era planer till försämrade byggrättigheter. Där har vi samlat 47 
fastighetsägare men vi har inte fått tag på alla än. Med detta hoppas jag att ni inser att 
vår ståndpunkt för oss fastighetsägare är väldigt tydlig! 
Ni säger att det är politikerna vi ska påverka men hittills har Fredrik Saweståhl inte 
framfört att de(politikema) har gett er ett uppdrag med syftet att begränsa 
byggrättigheterna. Han säger att "Byggrättigheterna ska var oförändrade i sin storlek". 
Mao upplever vi att något saknas i er hantering då era mål är olika samt vi får olika 
svar på vem och vad som ligger till grund för dessa extra begränsade byggrättigheter. 
Det verkar som om politikerna upplever att de inte gett er det av er hänvisade 
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uppdraget. Detta vill vi reda ut så det tydligt framgår vem som är ansvarig och om 
anledningarna är berättigade. 
 
Sammanfattningsvis anser vi att byggrättigheterna är högst olämpliga för 
husbyggande, orättvisa och bör vara minst lika fördelaktiga som företapp 9. Vill vi se 
om det finns dokumenterad och saklig politisk grund till anledningen alt försämra 
villkoren för etapp ll. Politikerna säger att de inte önskat delta men ni säger det 
motsatta. 
 
Obs! Vi önskar tydliga och sakliga svar och en konstruktiv dialog! 
 
Svar: Kommunen tillgodoser synpunkt om större byggrätt. Naturvärdesbestämmelse uppdateras så 
att tillgänglig tillfart kan anordnas även då den eventuellt hamnar inom yta för n1. 
För ytterligare resonemang se ämnesvisa svar  

22. Synpunkt från Brevik 1:230  

Undertecknad äger sedan 2006 fastighet Brevik 1:230 som är 5,089 kvm . Fastigheten 
ligger på en relativt kuperad mark, med en nedre del som idag är obebyggd, samt en 
övre del som är bebyggd. Den nedre och övre delen förbinds idag med en small brant 
trappa.  
På fastighetens övre del finns idag ett bostadshus med infart från Grankällevägen 8. 
Utöver bostadshuset finns även en gäststuga samt en förrådsbyggnad och en carport, 
alla med infart från Grankällevägen 8. Vi föreslår en fastighetsdelning av Brevik 1:230 
i två separate fastigheter med följande argument:  
 
- Fastighetens naturliga topografi gör att den övre delen och den nedre delen inte kan 
samutnyttjas som en tomt i och med att en 7-10 meter brant klippa separerar den 
övre delen från den nedre delen. 
 
 - Fastigheten har idag två officiella addresser. Den nedre delen har adressen 
Tegelbruksvägen 
33 och den övre delen har adressen Grankällevägen 8.  
 
- Från fastighetens övre del finns idag en etablerad infart från Grankällevägen - Från 
fastighetens nedre del kan det enkelt etableras en ny infart från Tegelbruksvägen i 
fastighetens norrra hörn där topografin utgör en relativt plan yta. 
 
 - Fastighetens storlek skulle medgöra en indelning av två någorlunda lika stora 
tomter. Den nedre delens fastighetsstorlek skulle vid en delning bli dryga 2,000kvm. 
Den övre delens fastighetsstorlek skulle vid en delning bli dryga 3,000kvm.  
 
- Den övre delens nya fastighetsstorlek skulle uppfylla nuvarande krav på at 
fastigheter inte ska vara mindre än 3,000, medans den nedre delens nya 
fastighetsstorlek skulle kunna få 
dispans med knappt 1,000kvm. 
 
- Den nedre fastighetens läge och topografi gör att det i den nya planen med utökade 
byggrätter finns stor flexibilitet i val av hus och placering även om fastigheten är 
något mindre än rekommenderad fastighetsstorlek. 
 
Det är vår förhoppning att en fastighetsdelning kan ske i förbindelse med etablering 
av kommunalt V/A i etapp 11 som kommunen kommer att få i uppdrag att utföra 
under 2014 
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Vi vill gärna diskutera vidare hur detta skulle kunna realiseras på bästa möjliga sätt. 
Därför hoppas vi att vi kan få en dialog med kommunen om detta snarast. 
 
1) Vändplan vid Grankällevägen 
Vi motsätter oss starkt förslaget på en vändplan vid vår fastighet på Grankällevägen 
eftersom det skulle innebära att vi i huvudlaget inte skulle kunna komma ner till vårat 
hus. Vår infartsväg (fastighet 1:230) finns inte ens inritad i detaljplanen vilket vi ställer 
oss mycket frågande till. Vi har på samrådsmötet den 24:e november och i samtal 
med Markus Matthews förstått att kartunderlaget som används vid framtagandet av 
vägdragning/rondell möjligtvis har varit gammalt eller felaktigt och att det är därför 
som vår infartsväg inte finns inritad. Markus har även delgett att han ”förmodligen 
tagit fel” när han ritat in vändplanen vid fastighet 1:230 och misstagit den med 
fastigheten bredvid (1:232) som är en befintlig stor, uppfylld och asfalterad yta som 
idag brukas som vändplan för all trafik (även sopbilar och större lastbilar). 

 

 I dag använder vi ytan som är föreslagen som vändplan till parkering av 2-3 
bilar och 1 båt. Under vintermånaderna är vi är helt beroende av att parkera 
våra bilar på denna plana del av vår fastighet på grund av den branta 
lutningen på vägen ned till huset. En vändplan i det läget är omöjligt för oss. 

 
 

 Infarten från Grankällevägen lutar brant ner mot fastigheten. En utfyllnad 
skulle göra det omöjligt att köra ner mot huset. 

 
 

 Det finns redan en uppfylld, asfalterad, yta i slutet av Grankällevägen vid 
fastighet 1:232 som i dag används som vändplan för sopbil och andra större 
fordon. (och som motsvarar storlek på vändyta i mitten av Tonstigen). 
Eftersom fastighet 1:232 har sin primära infart från Tonstigen borde det vara 
möjligt att fortsatt använda denna befintliga yta som vändplan. 

 
Vi vill att en besiktning på Grankällevägen ska ske snarast för att fastställa det verkliga 
läget/storleken av befintlig vändplats och att ”fel” i underlagskartan ska rättas till och 
vi vill att vändplatsen i anslutning till fastighet 1:230 tas bort helt. 
 
2) Byggrätter 
Gällande de angivna byggrätterna så invänder vi oss starkt till dess allt för begränsade 
utformning. Vi ser ingen anledning att etapp 11 inte ska få minst samma 
byggrättigheter som till exempel Etapp 9. (Vi ställer oss även mycket frågande till 
varför man har använt en etappi Racksta som exempel). 
 
Vi vill även argumentera för att byggrätterna längs Tegelbruksvägen bör vara något 
större eftersom man i Översiktsplanen för östra Tyresö har föreslagit just 
Tegelbruksvägen som ett ”Utvecklingsstråk” som ska förstärkas lokalt mellan 
Kalvfjärden och Trinntorp. I Etapp 11 finns ett ypperligt tillfälle att framhäva detta! 
 
Argument mot föreslagna byggrättigheter generellt i Etapp 11: 
 

 Det blir svårare att bygga lämpliga hus. Inga volymstudier har efter vår 
vetskap tagits fram för att undersöka konsekvenserna. Många fastigheter i 
etapp 11 är starkt kuperade och kommer att behöva byggas i sutteräng om 
man vill undvika att spränga. 
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 Komplementbyggnader blir mindre än etapp 9 för vissa fastigheter. 
 

 Minskat fastighetsvärde jämfört med andra närliggande etapper. 
 

 Suttteränghus blir i princip omöjliga på vissa tomter om man inte vill ha 
kraftigt reducerad boarea- detta leder till att man kanske spränger snarare än 
att bygga i ”harmoni med naturen”. 

 

 Tegelbruksvägen föreslås förstärkas som utvecklingsstråk. 
 
3) Fastighetsdelning/förtätning 
De tomter som ligger mellan Tegelbruksvägen och Grankällevägen, och som har två 
adresser samt goda möjligheter för etablering av två infarter, bör kunna styckas. Detta 
skulle möjliggöra bebyggelse på de nedre delarna av till exempel fastigheterna 1:229, 
1:230, 1:231 som istället för att vara igenvuxna fästinginvaderade trädgårdar som 
förfaller skulle kunna förstärka Tegelbruksvägens karaktär som just det 
”utvecklingsstråk” som Översiktsplanen föreslår. 
Se exempel bilaga 1/Förslag fastighetsdelning Brevik 1:230 
 
4) Etableringsyta vid Tegelbrukets båtklubb, PARK (U) 
Vi har tidigare, 2011, haft kontakt med kommunen angående etablering av 
byggmassor vid 
Tegelbrukets båtklubb. I det tillfället visade det sig att kommunen inte utrett påverkan 
på 
grundvatten eller markens stabilitet innan man tog beslut. Efter privata initiativ som 
visade på 
mycket högre gifthalter än vad kommunen tidigare visat på så drogs förslaget in. Den 
föreslagna 
etableringsytan i detaljplanen är förvisso mindre, men förutsättningarna och 
framförallt riskerna 
kvarstår. Dessutom finns en befintlig etableringsyta mindre än 500 meter bort på 
Ugglevägen/Finborgsvägen. Vi ställer oss frågande till hur Kommunen på nytt kan 
föreslå 
etablering av schaktmassor vid Tegelbruket. Det var inte OK då och det är inte OK 
nu. 
Varför ta ett strandskyddat område i anspråk de nästa 10 åren? Platsen brukas idag av 
både 
båtnyttjare och badare,skridskoåkare mf.l. Att kommunen kan föreslå att dessa 
personer ska ta 
sig fram mellan grusmassor, arbetsbodar och lastbilar de närmaste 10 åren är för oss 
ofattbart! 
Vi hävdar att föreslagna område inom PARK (U) tas bort från detaljplanen och att 
man använder 
befintliga etableringsområden i arbetet med etapp 11. 
I ”Strategi för etablering, schaktupplag och masshantering i Tyresö kommun” står att 
”Platserna 
(för etablering av massor) bör vara tillgängliga via transportvägar och det får givetvis gärna vara 
redan ianspråktagen mark för liknande föremål. Platserna bör om möjligt också förläggas en bit 
från bostäder samt känsliga natur- kultur och friluftsområden”. Varför följer inte Kommunen 
denna strategi? 
Under samrådet var svaret att markeringen av PARK (U) var ”ren formalia” och att 
det kanske 
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inte skulle komma att användas. Men om den finns kan den användas. Vi vill därför 
att 
markeringen för PARK (U) tas bort. 
5) Fråga ang. V/A dragning 
Finns det ett framtaget förslag på var inkopplingspunkten för V/A vid tomtgräns 
ligger? 
6) Fråga ang. vägdragning 
Finns det ett framtaget förslag på vägdragning/gångbana? Detaljplanen har enbart 
markerat ett område för gata. 
 
Svar:  

 Kommunen tillgodoser synpunkten om byggrätt.  

 Grundkarta och vägprojektering har uppdaterats och reviderats.  

 Väglinjer visas som illustration i plankartan.  

 Styckning: Kommunens bedömning om storlek för styckning kvarstår då syftet varit att inte 

öka antalet boende på Brevik  

 I översiktsplanen har Tegelbruket och Trinntorp angetts som framtida samlingspunkter i 

området. Kommunen bedömer därför att gångtrafikrörelserna kan komma att öka utifrån 

detta. En ökad standard för Tegelbruksvägen genom att anlägga trottoar bedöms som en 

rimlig förberedande åtgärd. Överstandarden bekostas av kommunen i uttag av 

gatukostnad.  

 Upplägget med att kommunen tar ut gatukostnad för utbyggnad/upprustning av vägar i så 

kallade förnyelseområden är generellt och gäller alla deletapper av utbyggnaden på Brevik 

för att möjliggöra permanentboende. Detta är ett ställningstagande kommunen har 

möjlighet att göra med stöd av plan och bygglagen. För ytterligare svar på synpunkter på 

gatukostnadsutredning hänvisas till samrådsredogörelse för gatukostnad.  

 Synpunkter för vatten- och avloppstaxa hänvisas till kommunens tekniska kontor.  

 Synpunkter om skötsel och underhåll vidarebefordras till tekniska kontoret som sköter 

drift av allmän platsmark.  

 Ytan kvarstår i plankarta markerad med (U) och avses användas för etablering under 

utbyggnadstiden. Dock inte masshantering. 

23. Synpunkt från Brevik 1:217 

Såsom ägare till fastigheten Brevik 1:217 (Tegelbruksvägen 19) har jag följande 
invändningar genemot föreslagen detaljplan.  
 

 En icke försumbar del av ovannämnda fastighet föreslås beläggas med 

byggnadsförbud med hänvisning till rasrisk från Klövberget. Under mina 

dryga femtio år på fastigheten har inte något nedfall av hårda föremål ägt 

rum, varken sten eller träd. Detta trots ett idogt klättrande längs bergväggen i 

unga år. Om det ändå – mot förmodan – skulle falla ner något från berget så 

skulle ett sådant nedfall hamna betydligt närmare berget än den 

säkerhetsmarginal som anges i detaljplan. Jag kan gå med på att en 

säkerhetszon för bebyggelse kan vara motiverat, men att den bör halveras i 
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längd i förhållande till bergväggen. En lämplig gräns kan var ahögst 4-5 meter 

från bergväggen.  

 I anslutning till detta område ligger redan i dag en gäststuga som föreslås i 

kulturraporten föreläggas med någon form av bevarandestatus med 

hänvisning att stugan ska utgöra ett typiskt fritidshus från 40-talet. Detta är 

ett felaktigt antagande då huset måhända har forslats till Tyresö på 40-talet, 

men själva huset är uppfört under första världskriget och kommer enligt 

uppgift från Svartsjölandet. Mot bakgrund av det felaktiga antagandet bör 

någon sådan restriktion inte åläggas på huset. Å andra sidan har jag lagt ner 

mycket medel på dess bevarande, men det gör jag av ett frivilligt åtagande.  

 Byggnadsytan och takvinklar föreslås begränsas i etapp 11 jämfört med 

grannfastigheterna i etapp 9. Dessa begränsningar för etapp 11 har 

överhuvudtaget inte sakligt motiverats i detaljplanen. Begränsningar skulle 

medföra en diskriminering mot etapp 11s fastigheter. Dessa begränsningar får 

genomslag på fastighetens värde. Således bör etapp 11 ha motsvarande 

byggränser som etapp 9. 

 För Tegelbruksvägen – från Nytorpsvägen ner till Kalvfjärden – föreslås 

anläggande av en gångbana/trottoar. Det finns inte skäl att anlägga någon 

gångbana då vi boende i dag utnyttjar hela vägens bredd då trafiken inte är 

särskilt omfattande. Såväl delar av Nötskrikevägen som Lövsångarvägen har 

lika omfattande trafik. (Och Nötskrikevägen till Lövsångar- och 

Kornknarrvägen stängs till samt att det där byggs förskola.)   
 
Tegelbruksvägen utgör ett populärt gångstråk där sällskap ofta promenerar i 
bredd samt med hund som springer och luktar från kant till kant längs 
vägbanan. Respekt sker från bilister som saktar in vid passage av de gående. 
Anläggande av en trottoar skulle sannolikt istället medföra en ökad hastighet 
på vägen då vi gående tvingas upp på trottoaren och att detta förväntas av 
fordonsförarna.  
 
Vidare medför en trottoar ett behov av att leda undan dagvatten genom 
brunnar och rör, vilket ökar risken för stopp, vattenpölar, isbildning, 
underhåll m m. dagens lösning med diken på båda sidor är en mer hållbar 
lösning ur såväl praktiskt- som ur ett klimatperspektiv. Framför allt i backen 
ned mot Kalvfjärden är det ett intensivt tryck i dikena efter snösmältning och 
omfattande regn. Mycket regn förs vidare ned från Klövberget mot 
Tegelbruksvägen. Risken för att kapacitetstaket i rör nås i nedre delarna av 
Tegelbruksvägen är överhängande. Det ligger inte i linje med Svenskt Vattens 
P 110 att hantera dagvatten med instängda lösningar. Moderna kommuner 
jobbar alltmer med grön/blå infrastrukturer. Här planerar ni för att ta bort ett 
sådan lösning. Hur moderna och klimatanpassade är Tyresö kommun?  
 
Vägsträckan är även synnerligen utsatt för rådjur och hjortar till följd av de 
rågångar från Klövberget som bland annat går över min tomt (finns inte 
beskrivet i er kartläggning). Dessa djur använder inte trottoarer och kommer 
löpande fort över vägen. Det är således viktigare att sänka hastigheten än att 
bygga trottoar En sänkt hastighet till 30 km/h är motiverat i ett blivande 
villaområde.  
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Med förhoppning om att ni ska fatta kloka beslut.  
 

Svar: Kommunen tillgodoser synpunkten om byggrätt.  
Rasrisk har bedömts av sakkunnig och ytan kan inte anses lämplig för placering av byggnad.  
Byggnaden har bedömts som värdefull, men har in plankartan inte belagts med skydd. Plankartan 
är det gällande dokumentet. 
Tegelbruket och Trinntorp har angetts i översiktsplanen som framtida målpunkt och kommunen 
bedömer att gångtrafikrörelserna kan komma att öka utifrån detta. En ökad standard för 
Tegelbruksvägen genom att anlägga trottoar bedöms som en rimlig förberedande åtgärd. 
Överstandarden bekostas av kommunen i uttag av gatukostnad.. 

24. Synpunkt från Brevik 1:231  

- Gällande de angivna byggrättigheterna så invänder jag/vi oss starkt till dess allt for 
begränsade utformning. Vi vill värna om våra rättigheter som fastighetsägare och ser 
inga anledningar till att vi inte ska få minst samma byggrättigheter som vårt 
grannområde i etapp 9! * 
 
- Med dessa regler kommer det bli svårt att: 
 
- Bygga lämpliga hus 
 
- Vi får mindre komplementbyggnader 
 
- Våra frihetsgrader blir starkt begränsade 
 
- Ni tvingar oss till en viss typ av hus 
 
- Stor risk att hus inte byggs med anpassning till omgivande terräng 
 
- Det leder till betydande minskat värde på fastigheten i jämförelse 
 
- Vi får betala minst lika mycket som etapp 9 men får sämre byggmöjligheter 
 
- I och med att suterränghus i princip blir omöjliga att bygga om man vill ha en 
kraftigt reducerad boarea har ni frångått översiktplanen och ert mål att värna om att 
husen ska byggas i harmoni med terrängen. 
Varför ska vi få sämre byggrättigheter, det är inte rättvist! 
 
Förövrigt vill jag värna om den unika lilla bokskogen som ligger mellan etapp 11 och 
etapp 9. Detta område är också kulturhistoriskt då Tegelbruket som givit området 
dess namn låg här. En sådan bokskog ser 
man sällan om aldrig utanför Skånes gränser. 
 
Jag ber er att ni meddelar mig via email att ni mottagit detta email. 
 
 
* Skillnaderna för etapp l1 jämfört med etapp 9 är: 
- Kraftigt sänkta nockhöjder på samtliga hus och komplementbyggnader, mellan l - 
1,5m 
- Anvisning till en takvinkel, minst 27 grader (jmfmed ingen begränsning företapp 9) 
- Minskning av BYA församtliga påkomplementbyggnader -20kvm 
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Svar: Kommunen tillgodoser synpunkten om byggrätt. För ytterligare resonemang ämensvisa svar 

25. Synpunkt från Solstugan 1:2  

 
Väg: Vi motsätter oss bildandet av gemensamhetsanläggning för väg och V/A för 
fastigheterna Solstugan 1:2, Solstugan 1:1, Brevik:621 samt Dyvik 1:2. Förslaget 
innebär orimlig osäkerhet och komplexitet samt samordning. 
Vi vill också att kommunen tar i särskilt beaktande den säkerhetsrisk det innebär att 
ha kvar de stora ekar som vuxit tvärsöver vägen från Solstugan 1:2. Vi har haft 
arborister på plats efter att träd fallit över elledning vid vårt hus. Dessa uttryckte stor 
oro för ekarna speciellt eftersom närheten till vägen innebär att de utvecklat ett 
rotsystem som formats längs med vägen och längs med berget bakom dem istället för 
runtomkring hela trädet. Det innebär enligt arboristerna att träden endast har ett sätt 
att falla på och det är över vårt hus. Vid ingrepp i väg kan trädens existerande 
rotsystem såväl som stöd i form av stenar rubbas. Vi föreslår därför att träden tas ner. 
 
Upplag: vi emotsätter oss planerna att använda båtklubben i korsning 
Tonstigen/Tegelbruksvägen som upplag under genomförande av väg och V/A. Vi 
emotsätter oss upplägg av miljöfarligt avfall och återvinningsprodukter, med speciellt 
beaktande av platsens närhet till sjö och hav. 
 
Byggrätt: Vi motsätter oss en inskränkning av byggrätten som föreslagen för etapp 
11. Tvärtom föreslår vi en ökning av byggrätten såsom förordad av representanter av 
den politiska ledningen i Tyresö kommun. Det gäller inte minst en ökning av 
komplementbostad till 65–70 kvm även för tomter i storleken 1500 kvm. Det skulle 
göra det möjligt att bevara existerande fastighet som komplementbyggnad, vilket 
skulle spara såväl rivning av en fin och välfungerande fastighet som det gör det 
möjligt för fler att ta del av tomten. 
 
Kostnad: Vi emotsätter oss också att den totala kostnadsnivån för gata och VA för 
Etapp 11 (Tegelbruket) är oskäligt och orättvist högre än för tidigare etapper på 
Brevik, t.ex. Etapp 1 (Breviks skola mm) och Etapp 9 (Ugglevägen). Gatukostnaden 
för Etapp 1 (Breviks skola mm) för befintlig fastighet med andelstal 1,00 var 156 885 
kr (enligt Antagandehandling oktober 2008). Gatukostnaden för Etapp 9 
(Ugglevägen) för befintlig fastighet med andelstal 1,00 var 166 511 kr (enligt 
Antagandehandling Dnr 2011KSM0459). För motsvarande fastighet och andelstal för 
Etapp 11 (Tegelbruket) föreslås ett maxtak för gatukostnaden på 250 000 kr. Detta 
förslag motsvarar 59 % ökning jämfört med Etapp 1 (Breviks skola mm) och 50 % 
ökning jämfört med Etapp 9 (Ugglevägen). Konsumentprisindex, 
entreprenadprisindex och inflation har inte ökat i närheten av denna omfattning 
under samma tidsperiod. 
Vi vill slutligen understryka att vi är öppna för dialog och samtal för att komma fram 
till gemensamma lösningar som fungerar för såväl oss boende som för er som ska 
genomföra utbyggnaden. 
 
Svar: Gata föreslås göras till gemensamhetsanläggning medan vatten och avloppsledningar föreslås 
byggas ut i kommunal regi. 
Etableringsytan avses inte användas som upplag för masshantering i samband med utbyggnaden av 
gatu- och vatten och avloppsnät. Yta för båtklubb är separerad från yta som avses nyttjas för 
etablering under utbyggnad av gator och vatten och avlopp. 
Upplägget med att kommunen tar ut gatukostnad för utbyggnad/upprustning av vägar i så kallade 
förnyelseområden är generellt och gäller alla deletapper av utbyggnaden på Brevik för att möjliggöra 
permanentboende. Detta är ett ställningstagande kommunen har möjlighet att göra med stöd av plan 
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och bygglagen.  För ytterligare svar på synpunkter på gatukostnadsutredning hänvisas till 
samrådsredogörelse för gatukostnad.  
För ytterligare resonemang se ämnesvisa svar. 

26. Synpunkt från Brevik 1:151  

Vi invänder oss mot följande: 
l. Att gångbana byggs på Tegelbruksvägen, etapp 11 därför att: 
 
* detta inbjuder till att bilar och fordon kör i en högre hastighet på vägen. Jämför med 
Nytorpsvägen där flera farthinder, som fartgupp och avsmalnad väg, byggts för att 
sänkahastigheten på vägen. 
 
* vi vill bevara den "villakänsla" som finns i området och en gångbanatar bort denna 
känsla. 
 
* vi ser inte att det finns ett behov av gångbana på Tegelbruksvägen, då det inte är en 
genomfartsled med högtrafik och vi vill inte heller ha det så. 
 
2. De begränsade byggrätterna för Tegelbruket, etapp 11. Ser vi till grannområdet 
etapp 9 är: 
 
* nockhöjden kraftigt sänkt, 
 
* det finns en begränsning på takvinkel, 
 
* boytan är kraftigt minskad 
 
* nockhöjden är minskad på komplementbyggnad 
 
* arean är minskad på komplementbyggnad 
Detta trots att tomtareorna i etapp 11 är minst lika stora som etapp 9. Etapp 11 bör 
därför få minst samma Byggrättigheter som etapp 9 dådet inte skulle påverka 
bevarandet av naturen eller naturupplevelsen i området om byggnader i samma 
storlek som etapp 9 uppförs. Det är heller inte rättvist att vi får betala minst lika 
mycket som etapp 9 men får sämre byggrättigheter.  
 
Svar: Kommunen tillgodoser synpunkten om byggrätt.  
Tegelbruket och Trinntorp har angetts i översiktsplanen som framtida målpunkt och kommunen 
bedömer att gångtrafikrörelserna kan komma att öka utifrån detta. En ökad standard för 
Tegelbruksvägen genom att anlägga trottoar bedöms som en rimlig förberedande åtgärd. 
Överstandarden bekostas av kommunen i uttag av gatukostnad. 
Upplägget med att kommunen tar ut gatukostnad för utbyggnad/upprustning av vägar i så kallade 
förnyelseområdenär generellt och gäller alla deletapper av utbyggnaden på Brevik för att möjliggöra 
permanentboende. Detta är ett ställningstagande kommunen har möjlighet att göra med stöd av plan 
och bygglagen.  För ytterligare svar på synpunkter på gatukostnadsutredning hänvisas till 
samrådsredogörelse för gatukostnad.  
För ytterligare resonemang se ämnesvisa svar 
 

27. Synpunkt från Brevik 1:640 

l. Busshållplatsen - Kommer den att vara ungefär där den är idag? Ni skriver att 
busshållplatsen är belägen på Nytorpsvägen på ömse sidor om Tegelbruksvägen. Vad 



        

 

39 
 

DETALJPLAN FÖR TEGELBRUKET ETAPP 11 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

mars, 2018 
DNR: 2013 KSM 0603 

 
menar ni med det? Placeringen känns klar. Ni skriver att busshållplatsen ska utformas 
som en variant av timglashållplats och att det ska bli omkörningsförbud då bussen 
stannar. Varför ska det bli omkörningsförbud vid just denna hållplats? Det är 
ju inte det vid några andra hållplatser på Nytorpsvägen. Vi befarar att det kommer att 
bli en sämre boendemiljö, då många bilar kommer att stå och spruta ut avgaser och 
även buller. Vi föreslåratt busshållplatsen på Nytorpsvägens södra sida, flyttas till 
Tegelbruksvägen, för att det är trångt och skymd sikt där den ligger idag. 
 
2. Huvudbyggnad - Enligt ert förslag så kommer vi i Etapp 11 att få sämre byggrätter 
än Etapp 9, vad gäller nockhöjder och taklutning. Vi kräver att det ska vara samma 
byggrätter som Etapp 9. På Nytorpsvägen är det alltså 2 fastigheter som kommer att 
ha en sämre byggrätt for huvudbyggnad. Känns inte acceptabelt! Det sänker värdet på 
vår fastighet. 
 
3. Komplementbyggnader -1 Etapp 9, så har ni beslutat att tomter understigande 
3000 kvm får ha en komplementbyggnad på 60 kvm och takhöjd på 4,5 m. I vår 
Etapp 11, så har ni sänkt detta till 40 kvm och 3 m takhöjd. Vi kräver att det ska vara 
samma byggrätter som Etapp 9. På Nytorpsvägen är det alltså 2 fastigheter som 
kommer att ha en sämre byggrätt för komplementsbyggnad. Känns inte acceptabelt! 
Det sänker värdet på vår fastighet. 
 
4. Vi önskaratt i möjligaste mån få ha kvar vår tallhäck utmed Nytorpsvägen, för att 
minska buller och behålla den gröna miljön. 
 
5. Parkering - I utredningen Tegelbruket - Kulturmiljöunderlag- Stockholms 
Länsmuseum, föreslås att enskild tomtägare inte bör tillåtas att asfaltera eller 
hårdgöraytor på egen tomt. I planförslaget Tegelbruksvägen Etapp 11, har ni skrivit 
att parkering inte får ske på gatorna, vilket vi anser självklart. Ni har skrivit att 
tvåparkeringsplatser får anordnas. Vi anser att man ska få göra plats för fler bilar på 
sin privata tomt om det görs på ett bra sätt. Det ska kunna vara både asfalt eller 
annan hårdgjord yta. 
 
6. Kostnader för VA och gator - Vi anser att kostnaden för VA och gatukostnader är 
orimligt hög. Det måste gå att pressa priserna och ändå få ett bra arbete utfört. I 
kostnadsförslaget har ni budgeterat med ca 20 % som administrativ kostnad - det låter 
orimligt högt. Kommunens tjänstemäns löner betalar vi ju via skatten, så den 
kostnaden borde inte ligga med i kostnadsförslaget alls. De jobbar ju sin tid ändå. I 
projekteringskostnaderna borde bara vara externa kostnader. 

Ni har pratat om att införa ett maxtak vad gäller gatukostnaden. Det känns som en 

väldigt viktig fråga!  

 
Svar: Kommunen tillgodoser synpunkten om byggrätt.  
Busshållplatsen kommer att ligga kvar på Nytorpsvägen enligt den förprojektering som gjorts inför 
granskningen. Busshållplatsens detaljerade utformning sker i samband med projektering, i 
detaljplanen regleras endast ytan för vägområde.  
För att kunna bedöma hur bred yta som krävs för vägen har en förprojektering tagits fram. 
Ersättning för yta och anläggningar som löses in för att vägen ska kunna breddas framgår av 
planbeskrivningen samt gatukostnadsutredning. 
Anledningen till att man inte bör hårdgöra för stor andel av fastighetens yta är att det då blir svårt 
att ta om hand dagvatten som samlas och inte naturligt infiltreras. 
Upplägget med att kommunen tar ut gatukostnad för utbyggnad/upprustning av vägar i så kallade 
förnyelseområden är generellt och gäller alla deletapper av utbyggnaden på Brevik för att möjliggöra 
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permanentboende. Detta är ett ställningstagande kommunen har möjlighet att göra med stöd av plan 
och bygglagen. I januari 2018 togs en gatukostnadspolicy fram, maxbelopp för gatukostnad var inte 
en del av policyn.  För ytterligare svar på synpunkter på gatukostnadsutredning hänvisas till 
samrådsredogörelse för gatukostnad.  
För ytterligare resonemang se ämnesvisa svar 
Synpunkter för VA-taxa hänvisas till kommunens tekniska kontor.  

28. Synpunkt från Brevik 1:529 

Tack for inbjudan till samrådsmöte och en tydlig processbeskrivning! Stort tack också 
till er som höll mötet för ert tålamod och er professionalism. 
Här kommer vårt yttrande samt några frågor: 
 
l. BYGGRÄTTIGHETER 
Som fastighetsägare i Tegelbruket, etapp 11, Brevik bestrider vi de försämrade 
byggrättigheterna till kommande detaljplan. Vi kräver att få minst samma 
byggnadsrättigheter som vårt närmast intilliggande grannområde, etapp 9. 
 
2. VÅRHÄCK 
Som ägare till tomt l:529 i Tegelbruket ser vi på ritningen att vår tomt närmast gatan 
"ska vara tillgänglig for släntintrång". Det ser ut att betyda att ni planerar att ta ner 
hela vår gamla fina häck. Stämmer det? Är detta den enda lösningen för bygget, eller 
går det att rädda vår häck på något sätt? Den har ett stort värde för oss på många sätt. 
Om häcken måste tas ner, hur värderar ni den ekonomiskt för ersättning? 
 
3. MÖTE/DELOMRÅDE2 
Vi tillhör "delområde 2" men deltog istället på ett annat samrådsmöte. Var det något 
som kom upp på möte 2 kring som berör vår tomt? 
 
4. PLANRITNING VATTEN/AVLOPP 
Finns det tydligare planritningar/kartor på var vattnet/avloppen kommer ansluta till 
vår tomt (l:529)? Vi kommer behöva ta reda på var vatten- och avloppssystemet på 
vår tomt är placerat innan vi kan yttra oss om vart det vore bäst att rören placeras i 
relation till våra for att kunna kopplas ihop dem så smidigt som möjligt. 
 
Svar: Kommunen tillgodoser synpunkten om byggrätt.  
För att kunna bedöma hur bred yta som krävs för vägen har en förprojektering tagits fram. 
Ersättning för yta och anläggningar som löses in för att vägen ska kunna breddas framgår av 
planbeskrivning samt gatukostnadsutredning. 
Upplägget med att kommunen tar ut gatukostnad för utbyggnad/upprustning av vägar i så kallade 
förnyelseområden är generellt och gäller alla deletapper av utbyggnaden på Brevik för att möjliggöra 
permanentboende. Detta är ett ställningstagande kommunen har möjlighet att göra med stöd av plan 
och bygglagen. I januari 2018 togs en gatukostnadspolicy fram, maxbelopp för gatukostnad var inte 
en del av policyn.  För ytterligare svar på synpunkter på gatukostnadsutredning hänvisas till 
samrådsredogörelse för gatukostnad.  
För ytterligare resonemang se ämnesvisa svar 
Synpunkter för VA-taxa hänvisas till kommunens tekniska kontor.  
 

29. Synpunkt från Brevik 1:220  

 
Byggnader Med anledning av gestaltningsprogrammet som framtagits så nämns det 
att man avser att eftersträva skärgårdskaraktär på både tomter som byggnader. Något 
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som kan ifrågasättas, då det redan har uppförts, under tidigare perioders tillfälliga 
bygglov, hus som inte alls passar in. Vare sig i de storlekar som nu föreslås eller 
karaktär. Att i det läget begränsa de husägare som inte hade möjlighet att få eller 
begära bygglov under tidigare bygglovs regler anser vi vara olämpligt då deras 
fastigheter kommer betinga ett betydligt högre värde vid eventuell försäljning. 
 
Framförallt byggnadsyta, takvinklar och höjd föreslås begränsas i etapp 11 jämfört 
med grannfastigheterna i etapp 9. Dessa begränsningar för etapp 11 har 
överhuvudtaget inte sakligt motiverats i detaljplanen.  
 
Påpekande bör göras att ang. byggrätten i planförslaget så låser nockhöjden i 
kombination med takvinkeln möjlighet för de långsmala utbyggda gamla 
sportstugorna att bygga en våning till. Byggrätten gynnar hus av kvadratisk modell. 
Likadant gäller för komplementbyggnader på tomter under 3000 kvm där det endast 
får vara byggnader med nockhöjden 3 meter från mark. Exempelvis en friggebod på 
15 kvm med en takvinkel på 27 grader. Takhöjden blir då invändigt inte ens 2 meter. 
Hur har ni tänkt att en komplementbyggnad skall utformas? 
 
Vi yrkar på att Etapp 11 får samma byggrätter som i plan 9 där nockhöjden i samtliga 
fall är 1 meter mer, vilket också möjliggör helt andra lösningar. Åtminstone krävs en 
total översyn på detta utifrån hur husen ser ut ute på Brevik då ni verkar önska att de 
ska finns kvar istället för att rivas och byggas nya likadana lådor över allt.  
 
Vidare vill vi också påpeka att begränsa byggrätten från tomtgräns mot gata till 6 
meter från tomtgränsen förhindrar i många fall att man kan bygga exempelvis garage 
eller carport. Detta då många av tomterna är starkt kuperade och det inte är så stora 
ytor vid infarterna som är i samma nivå. Framförallt inte om man vill 
som ni kräver ha plats för minst 2 bilar. 
 
Från samrådesgörelse_20121211.pdf. Är detta ett prejudikat? Brevik 1:220 är på 2 910 
kvm, och önskar ha samma byggrätter som fastigheter över 3 000 kvm. 
 
1. Detaljplanförslaget innebär att arean av Brevik 1:160 minskar från 3024 kvm till 
2879 kvm 
(3024 - 208 (markinlösen) + 63 (marktillköp) = 2879). Effekten skulle bli en 
avgörande försämring av utnyttjandegraden: komplementbyggnader kommer endast 
att få uppföras med en byggnadsarea av 40 kvm, mot 60 kvm om fastigheten hade 
varit större än 3000 kvm. 
 
Svar: Kommunen har sett över vägprojekteringen och därmed markregleringarna inför utställningen. 
Ytorna har ändrats lite grann vilket framgår av genomförandebeskrivningen, dock inte tillräckligt 
mycket för att fastigheten ska bli större än 3 000 kvm. Kommunen anser inte att fastighetsägare 
inom området ska drabbas av mindre byggrätter pga. markintrång. Kommunen har till utställningen 
därför lagt till en byggrättsbestämmelse för din fastighet som ger dig rätt att uppföra 
komplementbyggnader på samma sätt som om fastigheten vore större än 3000 kvm. 
 
Natur 
Brevik 1:220 har precis som flera fastigheter delar av Klövberget i bakgrunden. 
Rasrisken är dock inte överhängande så länge inga stora sprängningar sker på 
Kråkvägen. Detta då växtligheten binder en stor del av det lösa material som finns. Vi 
kan gå med på att en säkerhetszon för bebyggelse kan vara motiverat, men att den bör 
halveras i längd i förhållande till bergväggen. En lämplig gräns kan vara 4 meter från 
bergväggen. 
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I stycket om att utvecklingen i området ska ske med stor hänsyn till natur- och 
kulturvärden och med anledning av föreslaget om släntintrång och markinlösen. Vill 
vi påpeka att våra ekar 4 st längs med vägen har en omkrets mellan 170 - 210 cm och 
därför bör bevaras. Ekarna har en stor påverkan på marken då det rinner mycket 
vatten över tomten från berget i bakgrunden. Efter kraftig höjning av granntomten 
där det tidigare var våtmark hamnar nu en stor del av detta vatten på vår tomt. 
 
Med anledning av att vi själva ska ta hand om dagvattnet lokalt inom den egna 
fastigheten vill vi som får stora vattenmängder från berget påpeka att marken består 
av bara lera som lätt mättas och är svår att gräva i. Brevik 1:220 har redan idag en 10 x 
10 meter stor stenkista på framsidan av tomten. Trots detta så blir det lätt vattensjukt. 
Vi har ett vattenfall som rinner ner på tomten från Kråkvägen. Beroende på 
nederbördsmängd slutar vattenfallet rinna efter 1 till 3 dagar efter regn. 
 
Vägar 
En gångbana på Tegelbruksvägen ifrågasätter vi då det ändå kommer saknas 
gångbana på den fortsatta skolvägen till Brevikskola längs Finborgsvägen. Att bara 
bygga gångbana längs Tegelbruket förbättrar inte säkerheten alls. Istället föreslår vi 
hastighetssänkande åtgärder. Framförallt i och med att det också rör sig mycket vilda 
djur i området och som inte tar hänsyn till trottoar. Att inte bygga en trottoar på 
Tegelbruksvägen sänker också kostnaderna för vägbygget i och med att vägen inte 
behöver vara lika bred samt minskar behovet av inlösen och släntintrång. 
För att behålla en jämn trafik på vägarna inom området ser vi att det gröna 
alternativet som det bästa alternativet där Kornknarrvägen ansluts till Lövsångaren 
mer västerut. Detta för att inte belasta vare sig Tegelbruksvägen eller någon annan 
väg i området. 
Enligt detaljplanen vill man utforma busshållplatsen som en variant av 
timglashållplats där bussarna stannar i körbanan och bakomvarande trafik får stanna 
och vänta. Vi motsätter oss det då vi känner oro för att vi som kommer från södra 
Tegelbruksvägen inte kommer kunna komma ut på Nytorpsvägen när det är mycket 
trafik. Detta i och med att man föreslår att man gör kopplingen in på den norra delen 
som huvudgata och busshållplatsen är förhållandevis nära korsningen. Den körtid 
som på morgonen redan idag är lång i och med köerna från Tyresö skola in till 
korsningen vid Macdonalds kommer att förlängas. 
 
Svar: Kommunen tillgodoser synpunkten om byggrätt.  
Busshållplatsens detaljerade utformning sker i samband med projektering, i detaljplanen regleras 
endast ytan för vägområde.  
Rasrisk har bedömts av sakkunnig och ytan kan inte anses lämplig för placering av byggnad.  
För att kunna bedöma hur bred yta som krävs för vägen har en förprojektering tagits fram.  
Ersättning för yta och anläggningar som löses in för att vägen ska kunna breddas framgår av 
planbeskrivning samt gatukostnadsutredning. 
Tegelbruket och Trinntorp har angetts i Översiktsplanen som framtida målpunkt och kommunen 
bedömer att gångtrafikrörelserna kan komma att öka utifrån detta. En ökad standard för 
Tegelbruksvägen genom att anlägga trottoar bedöms som en rimlig förberedande åtgärd. 
Överstandarden bekostas av kommunen i uttag av gatukostnad.  
För ytterligare svar på synpunkter på gatukostnadsutredning hänvisas till samrådsredogörelse för 
gatukostnad. 
För ytterligare resonemang se ämnesvisa svar 
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30. Synpunkt från Brevik 1:246  

 
-Ny bullerutredning när det är normal trafik igen efter Nytorpsv. är klar (dvs höst-17) 
och innan byggarbetena i vårt område sätts igång, gärna sommartid då bussarnas AC-
anläggningar går. Vi önskar få ett bullerplank längs Nytorpsvägen i anslutning till vår 
tomt då det redan idag knappt går att höra varandra när man ej är inomhus med 
dörrar stängda. 
 
-Kornknarrvägen/Lövsångarvägen måste stängas för biltrafik ut/in på Nytorpsvägen, 
det är en mycket farlig korsning där bilarna dels tar/har fart + att blivit en smitvägtill 
och från Breviksskolan när barn ska hämtas/lämnas. Dessutom har det skett flera, 
sedan vi flyttade hit 2001, viltolyckor i backen som är en viltövergång till/från 
grönområdet/kraftledningsområdet! Plus att bilarna tar fart nerifrån Kornknarrvägen 
samt att det är skymd sikt från båda hållen. 
 
-Föreslagen (Bif kartbild över vår fastighet Brevik 1:246) påkoppling VA från våran 
parkering, några meter från dagens stolpe. Vi har byggt vårt hus 2004 och har vatten 
och avlopp på västsidan mot Kornknarrvägen. Billigast och enklast för alla 
inblandade! 
 
-Då undertecknad (Susanne) är helt döv på ett öra=ingen riktningshörsel och nedsatt 
hörsel på det andra vill jag ha skyltar uppsatta på strategiska ställen. Pratat och 
promenerat med hund och mina assistanshundsinstruktörer hösten2015. Positiv 
respons från kommunen (Göran Norlin Miljö-och trafikchef) men eftersom 
byggarbetena skulle starta fick jag välja ut några som är viktigast. Bif bilder 
mejlkonversation, önskas närmare info kontakta mig då haft en datorkrash sen dess...

 
 
Svar: Korsningen avses enligt planförslaget att stängas för fordonstrafik. Koppling för gång och cykel 
avses kvarstå. 
Kommunens bedömning utifrån övergripande bullerkartläggning att fastighten som helhet inte kan 
anses vara bullerstörd även om del av fastighet ligger inom område med buller nära gränsnivå. 
Anslutningspunkt för vatten och avlopp kommuniceras enskilt för respektive fastighetsägare. 
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Synpunkter om skyltning vidarebefordras till tekniska kontoret som sköter drift av allmän 
platsmark. Samt till byggprojektledning som ansvarar för skyltning i samband med genomförandet. 
 

31. Synpunktfrån Dyvik 1:2 

Yttrande över detaljplan för Tegelbruket Etapp 11 
 
Tyresö 2016-11-24 
Undertecknad motsätter sig att Dyvik 1:2 inte finns redovisad under rubriken 
"Nybildning" i den föreslagna detaljplanen. 
Dyvik 1:2 är 7.850 m2 vilket vida överstiger 6000 m2 vilket anges som krav för 
nybildning (avstyckning) enligt översiktsplanen. Konsekvenserna av nuvarande 
förslag till detaljplan är orimliga. 
 
1. Dyvik 1:2 bör vara aktuell för nybildning (avstyckning).                                           
(se bifogad karta, förslag 1. till ny tomtlinje, för nybildning/avstyckning)  
Den föreslagna prickmarkeringen av tomten ställer jag mig negativ till.   
Omfattningen ger orimliga konsekvenser och begränsar fastighetens flexibilitet.  
2. Prickmarkeringen inringad på karta (Dyvik 1:2), motsätter jag mig, då den ger 
orimligt stor inskränkning på min privata fastighet. (Se 2 inringad på bifogad karta) 
 
3. Motsätter mig även prickningen m1 (blocknedfall). Jag anser att risken är 
obefintlig att nå delar av min normala tomtmark (ej n1), då det är c:a 30-40 meter upp 
till bergskanten. Utöver det finns idag mitt befintliga garage på denna prickade mark 
m1. Och detta garage vill jag ha möjlighet att kunna bygga om på befintlig plats. (Se 3 
inringad på bifogad karta) 
 
4. Motsätter mig också W3 (vattenområde). Skall detta vara aktuellt för mig så 
föreslår jag att W3 ska täcka hela min tomtmark, och då även täcka in området syd 
och västerut. (Se 4 inringat på bifogad karta) 
 
Ser fram emot en fortsatt dialog angående ovanstående yttrande. 
 
Svar:  
Rasrisk har bedömts av sakkunnig och ytan kan inte anses lämplig för placering av byggnad. 
Byggnader som tillkommit i laga ordning ska anses som planenliga. 
Kommunens bedömning om storleksbegränsning för möjlighet till styckning av fastighet kvarstår. 
Aktuell fastighet uppfyller ytmässiga krav för styckning, ytterligare lämplighetsprövning göras hos 
lantmäteriet.  
W3 utgår ur planen. 

32. Synpunkt från Brevik 1:619 

 
1. Bygge intill 4 eller 4,5 m från vägen 
 

Beskrivning av problemområdet: 
 
Förslaget till detaljplan stipulerar att man inte får bygga närmare vägen 
än 6 meter. Många hus längs Tonstigens södra sida ligger nära vägen 
och där utbyggnad mot vägen kan vara en praktiskt bra lösning. Just 
för Tonstigen 2 tror vi att den enda vettiga lösningen i en framtid är att 
bygga ut intill 4 eller 4,5 m från vägen. Eljest är troligen rivning den 
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smidigaste, billigaste och planlösningsmässigt bästa lösningen. En 
rivning av huset påverkar skärgårdskaraktären i området negativt 
 
Vad gäller Tonstigen 2 är det så att i stort sett alla träd och buskar på 
denna del av tomten finns inom området från vägen och 4 meter från 
vägen och inga träd mellan 4 m från vägen och själva huset. 
Skärgårdsnaturen påverkas alltså inte negativt av att tillåta bygge intill 4 
eller 4,5 m från vägen. Skulle kommunen insistera på markinlösen i 
området mellan huset och vägen blir kravet att få bygga intill 3 eller 3,5 
meter från vägen. 
 
Vi ser 3 skäl för att få bygga närmare vägen än 6 meter  
 
a) Vi kan bevara ett hus som bidrar till att bevara skärgårdskaraktären 
b) Huset byggdes på 30-talet som ett halvt hus med en stor spismur i 

bakkanten mot Tonstigen. Bygger man ut längs denna vägg mot 
vägen blir huset klart snyggare för förbipasserande och bidrar alltså 
positivt till skärgårdskaraktären. 

c) Det är i detta fall enklare att få till en acceptabel planlösning på en 
framtida utbyggnad. 

 
Förslag till kommunalt beslut 

 
Kommunen beslutar att längs Tonstigens södra sida  får byggnader 
uppföras intill 4 eller 4,5 m från vägen för att underlätta för bevarande 
av existerande hus. Om kommunen insisterar på att markinlösen skall 
göras på Tonstigen 2 skall bygge få ske intill 3 eller 3,5 från vägen just 
vid Tonstigen 2. Detta för att kunna bevara existerande hus.  

 
2. Intrång på tomten accepteras ej - Spara vägen (och därmed vår 

tomt) 
 

Beskrivning av problemområdet: 
 
Kommunen tänker sig i förslaget till detaljplan att man breddar och 
rätar ut Tonstigen samtidigt som man lägger ner VA-ledningar i vägen. 
Detta ger intrång på vår tomt.  
 
Vi konstaterar: 
 
1) Inga fastighetsägare längs Tonstigen önskar bredda eller räta vägen 

utan alla vill att vägen lämnas som den är. 
 
2) Just där vår tomt ligger behövs ingen breddning. Måste en mindre 

breddning ändå göras kan mark på norra sidan av vägen tas i 
anspråk. Intrånget tycks istället bero på en kommunal önskan att 
räta vägen. Dessutom påverkas en rad träd i det område som 
föreslås bli del av vägen, nämligen 3 bokar, en ek, en lönn och en 
rododendronplantering. Detta påverkar skärgårdskaraktären 
negativt. Inspektion på platsen kommer att visa att breddningen är 
onödig. 
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3) Träden längs vägen ger karaktär åt Tonstigen genom att kronorna 
sträcker grenar över vägen. Färre träd längs vägen ändrar vägens 
karaktär och försämrar därmed skärgårdskaraktären 
 
4) Om man drar VA på ett alternativt sätt behöver man 
överhuvudtaget inte göra något år vägen. Det släntintrång man talar 
om bör kunna undvikas med någon typ av s.k. L-stöd. 
 
Vi accepterar inte intrånget på tomten Brevik 1:619 av 5 skäl 
  
a) Vår huvudbyggnad kommer närmare vägen vilket minskar 
möjligheten att  bygga bakom huset. Detta är vår huvudinvändning, 
som vi kan förhandla om i det fall kommunen ger rätt att bygga 
närmare den nya vägsträckningen. Se punkt 1 ovan. 
 
b) vägen kommer närmare vårt sovrum. 
c) Vi har 5 fina träd i området som skyddar tomten från vägen.  Det 
gäller både insynsskydd och siktskydd. 
d) Vi har en rododendronplantering i området som negativt påverkas. 
e) Breddningen är helt onödig, men kostar mycket pengar. 
 
Genom att lämna Tonstigen som den är kan kommunen spara 
1 925 700 kr som man sedan fördelat ut till oss boende. De boende bör 
därmed få väsentligt lägre vägkostnad. Dessutom bevaras 
skärgårdskaraktären bättre av att vägen lämnas i fred. 

 
Förslag till kommunalt beslut 
 
Kommunen beslutar att inte ändra på dragningen av Tonstigen 2 och 
att inte bredda vägen. Detta beslut underlättas om man samtidigt 
beslutar att ändra VA-dragningen  
 
Genom beslutet sparas 1 925 700 kr vilket bidrar till en nödvändig 
sänkning av fastighetsägarnas kostnader. 

 
3. Större byggrätter  
 

a) Större byggrätter för komplementbyggnader 
 
Beskrivning av problemområdet: 
 
Man har i planunderlaget en mycket restriktiv hållning till komplement-
byggnader och verkar återigen hänvisa till skärgårdskaraktären. Detta 
försvårar eller omöjliggör att samtidigt ha garage och nödvändiga 
förrådsutrymmen och ett extra hus som kan användas av barn, 
barnbarn eller föräldrar  
 
I vårt fall bodde då vi köpte fastigheten 1979 en faster i vår mindre hus 
på tomten och nu har barn och barnbarn det som sommarstuga och i 
en framtid kan man tänka att vi flyttar dit och ett barn övertar det 
större huset. Men för att denna typ av lösningar skall fungera, måste 
det mindre huset kunna göras större än i kommunens förslag till 
detaljplan 
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Förslag till kommunalt beslut 
 
Kommunen beslutar att tillåta 100 kvm komplementbyggnader där det 
största får vara maximalt 70 kvm med en takhöjd på upp till 4,5 m. 
Man förtydligar i detaljplanen att ett Attefallhus ej skall räknas som 
komplementbyggnad. 

 
b) Möjlighet till större byggrätter då man sparar ett äldre hus 

 
Beskrivning av problemområdet: 
 
Det är ju rent praktiskt så att om man skall bygga ut ett äldre hus så blir 
det ofta planlösningsproblem som gör att ytan inte kan utnyttjas på ett 
optimalt sätt. Vi föreslår att kommunen beslutar att stödja bevarandet 
av äldre byggnader för att bevara skärgårdsnaturen, genom att man i de 
fall en fastighetsägare önskar spara ett äldre hus kan ge en extra 
byggrätt, som inte finns vid nybygge. 

 
Förslag till kommunalt beslut 
 
Kommunen beslutar att införa ett dispensförfarande som möjliggör att 
en fastighetsägare kan begära 15 eller 20 kvm över ordinarie byggrätt 
då ett äldre hus skall bevaras. Man beslutar också att detaljplanens 
regelverk på olika sätt skall stödja att bevara gamla hus. 
 

 
c) Möjlighet till extra byggrätt vid generationsboende 

 
   Beskrivning av problemområdet: 
 

Under en tid har det oftast varit så att föräldrar och barn bor på helt 
olika ställen. Kanske är det nu så att det i framtiden blir mera vanligt 
med ”generationsboende” av olika typ. I vårt fall har under 37 års tid 
alltid någon släkting disponerat vårt mindre hus på fastigheten. 
Grannar till vänner i en förort till Köpenhamn, som mycket liknar 
Tyresö har byggt ett parhus för föräldrarna och sonens familj. Kanske 
skall även Tyresö stödja sådana initiativ. 
 
Vår egen erfarenhet när vi med Tyresö kommun talat om behovet av 
ytterligare boyta beroende på att flera släktingar delar boytan är minst 
sagt nedslående. Man tar ingen hänsyn alls.  

 
Förslag till kommunalt beslut 
 

Kommunen beslutar att införa ett dispensförfarande som möjliggör att 
en fastighetsägare kan begära ytterligare byggrätt över ordinarie 
byggrätt då man planerar ett ”generationsboende” av någon typ 

4. Generellt alldeles för höga kostnader – dessa bör minskas rejält 
 

   Beskrivning av problemområdet: 
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För många fastighetsägare är de nu beräknade kostnaderna skyhöga. 
Vissa personer riskerar att behöva flytta om inte avgifterna sänks. I 
våra förslag ovan identifierar vi stora besparingar på vägen Tonstigen 
som vi föreslår skall lämnas som den är, med en besparing på nära 2 
milj. Kr. Man kan också tänka sig en alternativ dragning av VA som 
också kommer att ge stora besparingar, som måste komma de boende 
till del. 
 
Vi anser att den totala kostnadsnivån för gata och VA för Etapp 11 
(Tegelbruket) är oskäligt och orättvist högre än för tidigare etapper på 
Brevik, t.ex. Etapp 1 (Breviks skola mm) och Etapp 9 (Ugglevägen). Vi 
tycker oss också förstå att man på Strand för några år sedan betalade 
totalt c:a 150 000 kr för både väg och VA, vilket är en helt annan 
storleksordning än man nu talar om för Etapp 11. 

 
Konsumentprisindex, entreprenadprisindex och inflation har inte ökat i 
närheten av denna omfattning under samma tidsperiod.  
 

 
Förslag till kommunalt beslut 
 

Kommunen beslutar att baserat på dessa besparingar och införandet av 
ett kommunalt maxtak för vägkostnader  att den sammanlagda 
kostnaden för VA-anläggningen och vägkostnaderna  maximalt får 
uppgå till 400 000 kr (eller lägre) per fastighet i stället för som det nu 
vekar vara 557 000 kr. 

 
5. Dela detaljplanen för etapp 11 i etapp 11 a och etapp 11 b för 

effektivare hantering 
    
Beskrivning av problemområdet: 
 
Det är svårt att få enighet och acceptans för lösningar om dessa skall 
anpassas till en stor mängd fastigheter. Kommunen bör därför dela etapp 
11 i två delar Etapp 11a som omfattar Tegelbruksvägen mm – d.v.s. allt 
utom Tonstigen och Etapp 11 b som omfattar enbart Tonstigen. 
Kommunen arbetar sedan vidare med båda etapperna med samma 
tidsplan, men med möjligheten till olika innehåll i den framtida detaljplan, 
som då är 2 olika planer och som skall antas runt årsskiftet 2017/18 

  
Detta har stora fördelar för både kommunen och de boende  
  
För kommunen betyder detta 
  
1) Genom att man delar upp etappen blir det enklare att komma fram till 
en acceptabel lösning för alla. Man blir inte bunden av någon 
likvärdighetsprincip för hela området, utan man kan ha vissa lösningar för 
etapp 11a som passar där och vissa för etapp 11b som passar där. Detta 
underlättar möjligheterna att alla kan bli nöjda. Detta bör spara tid för 
kommunen och man kan kanske också komma fram med 
kostnadsbesparande lösningar för både väg och VA 
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2) Beroende på att det finns speciella synpunkter på Tonstigen kan man 
genom uppdelningen enklare få ett genomarbetat medborgarförslag, som 
just passar Tonstigen och de boende på denna väg. Detta sparar tid och 
pengar för kommunen.  
  
3 Uppdelningen underlättar möjligheten att få lösningar som alla 
accepterar, vilket gör att man kan minska risken för överklaganden och 
medföljande förseningar. Beroende på detta kan genomförandeplanen 
genomföras tidigare, utan kostsamma överklagandeprocesser vilket gör att 
kommunen sparar tid och pengar och fler människor blir nöjda. 
  
För oss boende betyder det 

  
Vi kan lämna in ett gemensamt genomarbetat medborgarförslag, vilket 
bör kunna leda till att fler blir nöjda med slutresultatet. 
  
Detta är alltså en win-win-lösning 
  

 
Förslag till kommunalt beslut 

 
Kommunen beslutar att dela etapp 11 i två delar 11a och 11 b som enbart 
omfattar Tonstigen. Dessa två etapper har samma tidsplan, men kan få 
olika detaljplaner.  Anledning till detta beslut är att det är unika 
förhållanden på Tonstigen. 
 
6 Tillköp av mark närmast allmänningen vid båtklubben 
 
Vi på Tonstigen 2 gör gärna tillköp av mark med 5-15 meter längs vår 
tomtgräns mot båtklubben, detta för att skydda näktergalen som bor där. 
Detta är ingen viktig fråga, men en möjlighet. Kommunen får då in lite 
pengar att betala andra utgifter i samband med detaljplanen. 

 
Svar: Kommunen tillgodoser synpunkten om byggrätt.  
För att kunna bedöma hur bred yta som krävs för vägen har en förprojektering tagits fram. Att 
ersättning för yta och anläggningar som löses in för att vägen ska kunna breddas framgår av 
planbeskrivning samt gatukostnadsutredning. 
Upplägget med att kommunen tar ut gatukostnad för utbyggnad/upprustning av vägar i så kallade 
förnyelseområden är generellt och gäller alla deletapper av utbyggnaden på Brevik för att möjliggöra 
permanentboende. Detta är ett ställningstagande kommunen har möjlighet att göra med stöd av plan 
och bygglagen. I januari 2018 togs en gatukostnadspolicy fram, maxbelopp för gatukostnad var inte 
en del av policyn.  För ytterligare svar på synpunkter på gatukostnadsutredning hänvisas till 
samrådsredogörelse för gatukostnad.  
Synpunkter för VA-taxa hänvisas till kommunens tekniska kontor. 
Byggnad som uppförts i laga ordning ska anses planenlig men nybyggnation ska ske utifrån avstånd 
till fastighetsgräns som angivits i planen. 
Föreslagett inköp av mark är inte förenligt med kommunens generella ställningstaganden för att 
skydda naturvärden. 
Etappindelning och tidplan utgår från praktiskt genomförande, i dagsläget är gällande 
etappindelning den som är aktuell.  
För ytterligare resonemang se ämnesvisa svar 
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33. Synpunkt från Brevik 1:166 

Hej Här är mina synpunkter på planerna för Trinntorp/Tyresö och etapp 11 där jag 
bor på Kornknarrvägen. 

 
Först vill jag säga att jag tycker det är bra att kommunen tar ett ansvar för vatten och 
avlopps frågan då det i dag är ganska undermålig på sina håll med lukt, man kan 
känna att nu har någon duschat för det luktar schampo i diket. 
Doften kanske inte är så illa som avlopp men vilket schampo var det? Det finns allt 
för mycket dåliga hygien artiklar som är mycket farliga för naturen, klart mer än vi 
riktigt vet idag. Tänker på plaster, svampdödande medel och bakteriedödande som 
kommer direkt ut i naturen. Man skulle ju vilja att alla tänkte lite längre vid inköp av 
produkter. 

 
Det blir lätt en protest mot allt när kommunen ska förändra ett område som varit helt 
låst för förnyelse under så lång tid. Vi har bott här sedan 1980 och vi fick inte sätta in 
någon vatten toalett. Vi fick ha en Mulltoa och så fick det bli. Det vara bara att 
anpassa sig och det var det samma med bo ytan, inget fick byggas. Just då kanske det 
var trist men så här i efterhand så fungerar det och vi ångrar oss inte då det är så 
mycket bra som följer med att bo här. Man väljer sitt boende utifrån hur det ser ut. 
Nära natur o vatten. 

 
Jag menar att det blir protester för att man känner sig överkörd då det helt plötsligt 
kommer människor som kräver att det ska finns trottoarer, belysning, bussar. Man vill 
bygga stora hus. Man vill inte ha älgar och rådjur för de har fästingar samt att de äter 
upp blommorna. Till sist fåglarna får finnas bara de inte stör på natten. Varför vill 
man bo här? 

 
När man söker sig ut från tätbebyggelse så måste det finnas någon gräns för vad man 
kan kräva. Flyttar man inte för att komma närmare naturen?! 

 
1. Håll kvar vid mindre byggrätt. Bor man här så är tomterna så pass stora att 
ytan inne är inte lika viktig som ex lägenhet. (min irritation blir då ni kommer 
med olika bud, en etapp ett mått en annan etapp ett annat mått) samt att 
förklaring till varför var dålig. 
Jämförelsen med Tyresö Strand. Tomten är en del av boendet. Håll fast vid 
mindre byggrätt så att husen smälter in och skärgårdsmiljön blir kvar. 
 
2. Bygga så att skärgårdsmiljön bibehålls. Gillar jag. Undvik att spränga bort 
berg (de kan vi aldrig återställa) Undvika att fylla ut. (Det kan få större problem 
än man tror med vattnets flöden) Det finns pålar och andra platser att bygga på 
med stor tomt. 
Irritation på hur kan ni godkänna att man fyller ut på en tomt på 
Kornknarrvägen innan planen är tagen?! tvärt emot vad ni skriver i planen 
också?! 
  
3.Strandskyddet. Jag vill att strand skyddet består i framtiden, Det är viktigt för 
alla människor och djur. Jag vill att det behålls även på de tomter/natur/park 
som ligger nära vattnet och där det idag inte går att nå stranden. Varför? För att 
behålla skärgårds miljön, fågellivet med vass för fåglar att bygga bon, Stränderna 
med slånbär, nypon, hassel osv som skapar en livsmiljö för näktergalen och 
andra fåglar som hittar skydd och bygger bon. Snåren är bra för miljön då de 
hjälper till att förbättra luften vi alla ska andas. Strand skyddet är något som ska 
ses från två håll. Man tänker oftast på sommaren och möjlighet att komma ner 
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till en strand Man måste se det från vattnet också eller från isen det är många 
som nyttjar Kalfjärden på vintern, skridskor, isjakt, allt man kan göra på isen. 
Om man tillåter tomter att bygga stora bryggor med båtplatser  kommer inte 
stränderna att upplevas som nu, det blir båtar längs hela stränderna och bryggor 
med uteplatser släta sterila gräsmattor med stängsel i värsta fall, där det tidigare 
var vass och slånbärs snår och plats för naturens eget liv för allas beskådan. 
Åker man skridskor så tvingar man längre ut för att inte komma in på privat 
mark. Samma med båt och kajak. Behåll strandskyddet. 
 
4. Hur befolkningen ser ut i området. I dagsläget känns det inte som det är 
förskolor o dagis som ska byggas. Vänta och se vad som behövs. Det kanske går 
att göra ett flexibelt hus som passar för behovet nu. Tänker att det är dumt 
att flytta barn från platser närmare centrum ut på halvön. (det har ju hänt 
tidigare) 
 
5. Park områden kan få vara orörda andningshål. Man behöver inte fälla 
träd o rensa bort slån, körbär osv. Om området ska behålla sin karaktär med 
vilda djur så behöver de en fristad. Irritation Varför gjorde man det innan 
planen var klar? 
 
 
6. Avgiften. Den måste få ett tak, det kan inte bli så att det ska kosta närmare 
en miljon för VA och vägavgift. Detta skapar Irritation. Det kommer att tvinga 
folk att lämna sina hus. Jag tror inte någon i övriga landet betalar dessa priser för 
VA och väg. (om vattentoalett uppfunnits idag hade den inte fått installerats då 
den förbrukar så mycket färskvatten, spola ner avföring med rent vatten är galet. 
Känns inte som framtidsutveckling.) 
 
7.Farliga korsningar Kornknarrsvägen Nytorpsvägen. Den är inte farlig, Har 
aldrig varit närheten av att krocka där. Det är ett back krön från vänster och en 
90% sväng på Tegelbruksvägen från höger = låg fart Inga problem. Men en 
gång cykelväg gör ju att det blir mindre trafik på vägen. Irritation Känns inte 
bra när det bestäms saker som inte har någon grund, en gissning som används 
som argument. Spelar mig ingen roll vad det blir i den frågan. 
 
8.Trafiken  Brevikshalvön är en halvö och där med skapas det en flaskhals 
någon stans efter vägen då man bygger fler bostäder och fler flyttar ut. En liten 
bakåt blick från 90-talet då var det kö och mycket trafik på midsommar då alla 
skulle till Slottsparken och fira Midsommar. Idag är det midsommar trafik varje 
dag. Tanken är god att bygga bort en rondell vid Petterboda men tyvärr så 
flyttas problemet till en annan plats. Köerna består. För mig är problemet att 
förtätar man en halvö så ökar befolkningen och då ökar antal bilar och bussar 
som ska frakta alla människor till Stockholm och Tyresö centrum. Om man ska 
slippa köer så kan man inte bebygga en halvö och tro att en väg skulle räcka att 
sluka alla dessa pendlare. Det blir lite som att bygga ett hus /lägenhet utan 
garderober. Mycket fina ytor på få kvadrat men var ska man förvara kläder osv. 
Nödvändigt ont. Raksta byggs ut, Strand, och Orrnäset med sina hus, inte så 
många men alla bäckar små ska samlas på Tyresövägen. Svårt att trolla bort alla 
bilar med ökat antal boende. 
     

Bygg inte mer än vad vägnätet klarar av. Det kan vara så att en halvö som Tyresö 
inte är bästa platsen att förtäta. 
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Allmänt.  
Jag tänker att de möten som vi blivit kallade till för frågestund har varit dåliga. 
Skriv inte att man kan fråga då man ändå inte får svar. Att skylla på politikerna är ju 
lät sätt att komma undan. Ni upplevs som en grupp okunniga, uttråkade som sitter 
där med en grupp framför er som ni verkar ogilla och ser ner på.                       
Himla med ögonen och sucka, beklaga sig över trött ben gör inget bättre. 
Jag tror ni är bättre än så. Det måste gå att gör ett möte som detta på ett bättre sätt.  
      
Nu blir det en hemlig agenda att området ska exploateras och vi som bott här i alla år 
och anpassat oss helt plötsligt ska tvingas bort då anslutnings avgiften blir så hög. Det 
är lite svårt att lita på kommun då man gjort en del betydande tavlor. Ge bygglov utan 
att planen är klar och där med satt människor i svåra situationer. Man måste ha på 
fötter innan man lovar och kunna sin läxa om man har den positionen. Man kan inte 
skylla på politiker och politiker på Tjänstemän. Eller att det hände före min tid. 

 
Svar: Kommunen ändrar storleken på byggrätten efter samrådet. För den enskilde fastighetsägaren är 
det dock frivilligt om den ska nyttjas.  
Inom planetappen planeras inte för förskola/skola. 
Synpunkter för händelser i samband medpågående utbyggnadsetapper hänvisas till ansvarig 
byggprojketledare och entreprenör. 
Upplägget med att kommunen tar ut gatukostnad för utbyggnad/upprustning av vägar i så kallade 
förnyelseområdenär generellt och gäller alla deletapper av utbyggnaden på Brevik för att möjliggöra 
permanentboende. Detta är ett ställningstagande kommunen har möjlighet att göra med stöd av plan 
och bygglagen. I januari 2018 togs en gatukostnadspolicy fram, För ytterligare svar på synpunkter 
på gatukostnadsutredning hänvisas till samrådsredogörelse för gatukostnad.  
Synpunkter för VA-taxa hänvisas till kommunens tekniska kontor.  
Synpunkter om skötsel och underhåll vidarebefordras till tekniska kontoret som sköter drift av 
allmän platsmark.  
Strandskyddet kommer på samma sätt som idag gälla på den mark som inte kan anses redan 
ianspråktagen.  
Planens genomförande innebär en förändring av landskapsbilden. Dock är den förenlig med den 
riktning som översiktsplanen för Tyresö kommun anger för Brevikshalvön. För att skydda 
naturvärden och markens naturliga karaktär finns två bestämmelser på plankartan. En som gäller 
att sprängning schaktning och uppfyllnad ska undvikas samt n1 där naturvärden identifierats. 
 

34. Synpunkt från Brevik 1:638 och 1:636  

 
Vi är innehavare av fastigheterna Brevik 1:638 och Brevik1:636 nedan kallade 
fastighet A respektive fastighet B. Vi har följande synpunkter på rubricerat förslag till 
detaljplan: 
 
1. Väg över fastighet A till fastighet B 
Vi godkänner inte att väg görs tillgänglig över fastighet A till fastighet B såsom det är 
inritat i planförslaget. Anledningen till att vi inte godkänner den föreslagna 
angöringen över fastighet A till fastighet B är att tomtytan på fastighet A är alldeles 
för begränsad för detta. Vägen kommer väldigt nära huset på fastighet A. Den del av 
tomtytan som ligger norr om huset på fastighet A är den enda delen av tomten 
som är användbar för vistelse, planteringar m.m. I övrigt består tomten i huvudsak av 
starkt sluttande berg. Att den för utevistelse användbara delen av tomten beskärs av 
väg till fastighet B är helt oacceptabelt. 
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I de underhandskontakter som vi haft med handläggare på stadsbyggnadskontoret 
under planarbetets gång har vi poängterat det orimliga i en sådan angöringslösning. 
Handläggarna har låtit oss förstå att kommunens ambition är att fastighetsägare och 
kommun i princip ska vara överens om bestämmelserna i den detaljplan som läggs 
fram. Så är det inte med det förslag som finns i samrådsunderlaget. Vi anser att det 
existerande officialservitutet från 1953 med angöring till fastighet B skall gälla som 
utgångspunkten. 
 
2. Väg från Nytorpsvägen till fastigheterna A och B 
a. Vägen från Nytorpsvägen till fastigheterna A och B omfattar ett servitut mellan 
kommunen och berörda fastighetsägare (förrättning enligt lagen om enskilda vägar 
beträffande utfartsväg upprättat 1953). Det nu gällande servitutet är i planförslaget 
ersatt med ett nytt servitut anpassat efter den aktuella vägdragningen. Vi har ännu inte 
fått ta ställning till det nya servitutet men begär att detta även inkluderar trappan upp 
från garaget till fastigheterna samt mark där garaget är byggt och vägen till garaget. 
Bygget av garaget är som kommunen känner till godkänt 1959 av ägaren av 
stamfastigheten Brevik 1 och inritat på de kommunala kartorna för detaljplanen. 
 
b. Vi anser att tillfartsvägen till fastigheterna A och B ska ingå i det kommunala 
vägnätet och finansieras av de gemensamma gatukostnaderna i planområdet som 
ifrågavarande fastigheter är med och betalar sin del av. Denna lösning stöds av 
planförslagets bestämmelser för ifrågavarande vägavsnitt. 
 
I förslaget till detaljplan anges att marken ska vara tillgänglig för 
- gemensamhetsanläggning 
- allmännyttiga ledningar och dike för dagvatten 
- allmän gång- och cykeltrafik 
Ifrågavarande tillfartsväg är den enda framkomliga väg till naturområdet norr 
om/granne med fastigheterna A och B. Vägen används idag av privatpersoner som 
gör en tur upp på berget och den användningen kommer säkert att öka i och med 
bebyggelsen som följer på den fastställda detaljplanen. Vägen används också av 
kommunens viltvårdare med vilka vi skrivit på godkännande att vilt får fällas även på 
vår mark. Ett alternativ till ett fullständigt kommunalt ägarskap är att kommunen åtar 
sig ett med fastighetsägarna delat underhållsansvar som särskilt motiveras av att vägen 
ska vara öppen för allmän gång- och cykeltrafik (och för kommunala viltvårdare). I 
vilket fall som helst begär vi att kommunen utrustar vägen med belysning för att 
förbättra naturområdets tillgänglighet för allmänheten. Vi begär i första hand att 
alternativet helt kommunalt vägnät tillämpas för vägen mellan Nytorpsvägen 
och fastigheterna A och B. 
 
3. VA-anslutning 
Vi har under planarbetets gång med kommunens handläggare diskuterat punkterna 
för VA -anslutning. Vi tillstyrker underhandsförslaget för fastighet A med VA-
anslutning där tillfartsvägen från Nytorpsvägen möter fastighet A uppe på den s.k. 
vändplatsen. För fastighet B har vi inte sett något förslag. En karta över 
anslutningspunkter hade utlovats inom ramen för samrådstiden men ännu inte 
skickats ut. Vi begär därför att samrådstiden utsträcks och även inrymmer 
kommunens förslag beträffande punkterna för VA-anslutning. 
 
4. Byggnadsarea 
Vi begär att detaljplanen föreskriver en byggnadsarea som inte understiger volym och 
area som gäller för tidigare detaljplanelagda områden på Brevikshalvön. 
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Svar: Kommunen tillgodoser synpunkten om byggrätt.  
Fastigheten Brevik 1:636 behöver angöring över fastigheten Brevik 1:638 för att kunna anses som 
lämplig för den användning och byggrätt den får i detaljplanen. Kommunen föreslår att en 
gemensamhetsanläggning inrättas. 
Vägen föreslås bli en gemensamhetsanläggning för fastigheterna medan VA byggs ut i kommunal 
regi. 
Upplägget med att kommunen tar ut gatukostnad för utbyggnad/upprustning av vägar i så kallade 
förnyelseområden är generellt och gäller alla deletapper av utbyggnaden på Brevik för att möjliggöra 
permanentboende. Detta är ett ställningstagande kommunen har möjlighet att göra med stöd av plan 
och bygglagen. I januari 2018 togs en gatukostnadspolicy fram, För ytterligare svar på synpunkter 
på gatukostnadsutredning hänvisas till samrådsredogörelse för gatukostnad. 
Anslutningspunkt för VA kommuniceras enskilt för varje fastighet. 
Synpunkter för VA-taxa hänvisas till kommunens tekniska kontor.  
 

35. Synpunkt från Brevik: 1:620  

Yttrande över detaljplan för Tegelbruket etapp 11 
 
MARKINLÖSEN 
Har kommuns ansvariga betraktat verkligheten? 
Vår mark ligger ca 1,5 m under vägens nivå. 
För ca 5 år sedan var befintlig vägbärande mur sprucken och alltså bärigheten 
minimal. 
Vi gjöt då en kraftigare mur med bättre bärighet. Och lät bygga ett smidesstaket, samt 
nya grindstolpar. Staket o grindstolpar är designade att passa vårt vackra hus (som 
även kommun anser ha kulturellt värde). Våra kostnader var 350.000 kronor.  
Anser det mycket olämpligt med föreslagna markinlösen. 
Inget dike finns utmed vår tomt. Dike och vägren finns på andra sida Tonstigen, 
varför vi inte accepterar ert förslag, 
 
VÄGBREDD 
 
Vägens nuvarande bredd och utseende är helt acceptabel, då endast trafik till 
fastigheterna berörs. Anser det omotiverat att spränga utmed vägen för att få en 
rakare 
väg. 
 
VATEN/AVLOPP 
 
Eftersom Tyresö kommun inte accepterar andra lösningar än att förstöra Östersjön, 
förutsätter vi att v/a ledningar läggs ner varsamt. Minimala sprängningar. 
Kräver garantibesiktning av vårt hus innan ev sprängning påbörjas. 
 
KULTURHISTORISK BEBYGGELSE 
 
Vår fastighet har fått glädjade omnämnade som ett fint exempel med karaktäristiska 
särdrag. Vi har vårdat fastigheten sedan 1998 med mycket varsam hand, eftersom vi 
vill bevara kulturvärdet. Har för närvarande inga planer på tillbyggnad. 
Eftersom en ev förändring i framtiden inte kan göras utan tillstånd från 
byggnadsnämnden anser vi att kmärkning är onödig. Förändringar kommer därför att 
ske varsamt i samförstånd med kommun. 
 
GATUKOSTNADSUTREDNING 
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Undertecknad motsätter sig den totala kostnadsnivån för gata och V/A för etapp11. 
Orättvist högre än tidigare etapper på Brevik. Tex etapp 1 och etapp 9.  
59 % ökning jämfört med etapp 1 och 50 % ökning jämfört med etapp 9. 
Konsument- eller entreprenad prisindex och inflation har inte ökat i närheten av 
denna omfattning. 
Kräver ett tak för kostnaderna. 
 
VI VILL HA VÅRT HEM KVAR!!! 
 
Hoppas på beaktande av ovanstående synpunkter 
 
Svar:  
Vägens breddning sker utifrån bedömd nödvändig vägstandard då fler bor permanent och 
trafikrörelserna ökar. Befintlig mur vilken delvis står på kommunens fastighet bedöms kunna 
behållas vid vägutbyggnaden enligt den förprojektering som är gjord och då fungera som ett L-stöd. 
Inför genomförandet sker en inventering av kringliggande byggnader innan och efter att sprängning 
skett för att säkerställa ifall skador uppstått till följd av sprängningen detta sker utifrån den 
riskanalys som kommer att göras efter att detaljplanen antagits samt innan entreprenadensstart.  
Anläggningsteknik bestäms först vid entreprenadupphandling efter att planen antagits. Men den 
troliga tekniken som kommer att användas är borrning vilket iså fall betyder att risken för skador 
är väldigt liten.  
Kommunen kvarstår i bedömningen om att byggnaden ska hanteras varsamt vid förändring vilket 
beskrivs genom egenskapen k i plankartan.  
Upplägget med att kommunen tar ut gatukostnad för utbyggnad/upprustning av vägar i så kallade 
förnyelseområden är generellt och gäller alla deletapper av utbyggnaden på Brevik för att möjliggöra 
permanentboende. Detta är ett ställningstagande kommunen har möjlighet att göra med stöd av plan 
och bygglagen. I januari 2018 togs en gatukostnadspolicy fram, takpris var inte en del av den. För 
ytterligare svar på synpunkter på gatukostnadsutredning hänvisas till samrådsredogörelse för 
gatukostnad.  
 
 

36. Synpunkt från Brevik 1:664 Gatukostnad  

 
Undertecknade motsätter sig att den totala kostnadsnivån för gata och VA för Etapp 
11 (Tegelbruket) är oskäligt och orättvist högre än för tidigare etapper på Brevik, t.ex. 
Etapp l (Breviks skola mm) och Etapp 9 (Ugglevägen). 
 
Gatukostnaden för Etapp l (Breviks skola mm) förbefintlig fastighet med andelstal 
1,00 var 156 885 kr (enligt Antagandehandling oktober 2008).  
 
Gatukostnaden för Etapp 9 (Ugglevägen) för befintlig fastighet med andelstal 1,00 
var 166 511 kr (enligt Antagandehandling Dnr 2011KSM0459).  
 
För motsvarande fastighet och andelstal för Etapp 11 (Tegelbruket) föreslås ett 
maxtak för gatukostnaden på 250 000 kr. Detta förslag motsvarar 59 % ökning 
jämfört med Etapp l (Breviks skola mm) och 50 % ökning jämfört med Etapp 9 
(Ugglevägen).  
 
Konsumentprisindex, entreprenadprisindex och inflation har inte ökat i närheten av 
denna omfattning under samma tidsperiod. 
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Svar:  
Upplägget med att kommunen tar ut gatukostnad för utbyggnad/upprustning av vägar i så kallade 
förnyelseområden är generellt och gäller alla deletapper av utbyggnaden på Brevik för att möjliggöra 
permanentboende. Detta är ett ställningstagande kommunen har möjlighet att göra med stöd av plan 
och bygglagen. I januari 2018 togs en gatukostnadspolicy fram, takpris var inte en del av den. För 
ytterligare svar på synpunkter på gatukostnadsutredning hänvisas till samrådsredogörelse för 
gatukostnad. 

37. Synpunkt från Brevik 1:667 

Gällande de angivna byggrättigheterna så invänder jag till dess alltför begränsade 

utformning. Vi ska väl få samma bygg rättigheter som etapp 9. Era nya regler för oss 

gör mina tomter mindre värda och en sämre byggrätt , känns orättvist då jag betalar 

minst lika mycket och bor på samma gata. 

 
Svar: Kommunen tillgodoser synpunkten om byggrätt.  
Upplägget med att kommunen tar ut gatukostnad för utbyggnad/upprustning av vägar i så kallade 
förnyelseområden är generellt och gäller alla deletapper av utbyggnaden på Brevik för att möjliggöra 
permanentboende. Detta är ett ställningstagande kommunen har möjlighet att göra med stöd av plan 
och bygglagen. I januari 2018 togs en gatukostnadspolicy fram, takpris var inte en del av den. För 
ytterligare svar på synpunkter på gatukostnadsutredning hänvisas till samrådsredogörelse för 
gatukostnad. Synpunkter för VA-taxa hänvisas till kommunens tekniska kontor.  
 
 

38. Synpunkt från Brevik 1:153 Gatukostnad 

 
Gatukostnad  
I nuvarande utredningsunderlag föreslås takpriset för befintlig fastighet hamna på 
maximalt 250.000 kr. Denna kostnad kan jämföras med etapp 9 där takpriset är 
167.500 kr. Takpriset för etapp 11 blir därmed 50 % högre än för etapp 9.  
 
Enligt uppgift vid samrådsmötet 16/11 fördelas kostnaden för varje etapp i huvudsak 
lika mellan kommun och fastighetsägarna. Av redovisade kostnader vid samma möte 
framgick att fördelningen för etapp 11 inte tillnärmelsevis är lika utan fastighetsägarna 
står för en betydligt större del.  
 
Utan att känna till de fullständiga beräknade kostnaderna för etapp 9 så framstår ändå 
det föreslagna takpriset för etapp 11 som uppseendeväckande högt. En 50 %-ig 
ökning innebär en betydande skillnad som alltså beror på var man råkar bo – med 
några meters avstånd. Detta rimmar illa med regeln om likabehandling av 
kommuninnevånare. Det vore naturligt med en tydligare tillämpning av 
likabehandling.  
 
Att därutöver fördela väsentligt mer än 50 % av hela kostnaden på fastighetsägarna 
blir sammantaget en markant negativ särbehandling av fastighetsägarna i etapp 11. 
 
Sveriges ekonomiska situation kommer att radikalt försämras om något enstaka år. 
(En idag allmänt vedertagen profetia, understruken t.ex. av Mikael Sandström, 
Reinfeldts statssekreterare i Kvartal 2/12.) Möjligheterna att finansiera kostnader har 
redan försvårats med amorteringskrav som bl.a. innebär en ”inlåsningseffekt”. Det 
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förs, på politiker- och myndighetsnivå, diskussioner om lånetak och 
reducerade/borttagna ränteavdrag som ytterligare minskar möjligheterna att bekosta 
ett boende. Det kan med säkerhet fastlås att låne- och finansieringsmöjligheterna 
under de närmaste åren blir radikalt försämrade, med ökade kostnader för 
låntagaren/fastighetsägaren. Redan med gårdagens låneregler med framför allt med de 
kommande kan det bli svårt för den vanliga fastighetsägaren i etapp 11 att bo kvar – 
av ekonomiska skäl.  
 
John Stangdell på Kornknarrsvägen har i en dokumenterad analys visat att byggrätten 
försämras för etapp 11, jämfört med etapp 9. Det blir bakvänt om ökade kostnader 
skall kompletteras med försämrade villkor. Det bör dessutom observeras att det 
viktigaste är att ekonomiskt kunna bo kvar – inte att kunna bygga till.  
 
Sammanfattning:  

- Fördela kostnaderna så att fastighetsägarna får en mindre del, jämfört med 
liggande förslag  

- Sänk takpriset så att det kommer i nivå med etapp 9.  
 
Trottoar på Tegelbruksvägen  
Enligt nuvarande förslag skall trottoar anläggas utmed Tegelbruksvägen. Vad gäller 
Nytorpsvägen – Breviksvägen förefaller detta klokt. För sträckan Nytorpsvägen – 
Fintorpsvägen/Tonstigen tycks det dock vara olämpligt.  
 
Skäl:  

- Trottoar innebär dagvatten som behöver ledas bort (med dagvattenbrunnar). 
Regnvatten innebär idag inget problem för vägen. Det finns inga områden där 
vatten samlas utan dikena tar smidigt hand om det.  

- Under sjutton år som hundägare och boende på gatan har mycket tid 
tillbringats på densamma. Det har aldrig inträffat att någon bilist haft en 
orimligt hög hastighet och klimatet är allmänt hänsynsfullt. Totte har hittills 
överlevt 12,5 år och ingen bilist skulle komma på tanken att tuta på honom, 
däremot saktar de opåkallat in. Han äger helt enkelt vägen. Likaså 15-åriga 
katten Maja mår prima.  

- Trottoar skulle antagligen innebära att vissa bilister kände sig fria att öka 
hastigheten, jämfört med idag, även om 30-gräns skulle införas.  

- Vägen har ingen genomfartstrafik och ett begränsat antal (känna) 
fastighetsägare. Den sociala kontrollen fungerar och den boende som skulle 
tillämpa fri hastighet torde rätt snart bli medveten om det olämpliga i ett 
sådant beteende.  

- Kort sagt: Det fungerar alldeles utmärkt som det är! 
 
Sammanfattning: Slopa trottoaren för Tegelburksvägen mellan Nytorpsvägen och 
Finborgsvägen/Tonstigen  
 
Tomtintrång  
Av tillgängliga kartor är det inte alldeles enkelt att se exakt hur tomten för Brevik 
1:153 kan påverkas men åtminstone ett begränsat intrång kan konstateras. Längs 
gatan och utmed tomtsidorna finns en sedan mång aår, på tomte, uppväxt tujahäck. 
Grävning utmed denna (gatudelen) kan påverka och skada rotsystemet, med eventuell 
följd att häcken förstörs. Hela häcken är minst 175 m lång (har ej mätt) och bortfall 
av gatudelen skulle allvarligt skada upplevelsen av fastigheten och påverka 
marknadsvärdet negativt. Hänsyn bör tas till detta förhållande.  
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Svar: Kommunen tillgodoser synpunkten om byggrätt.  
För att kunna bedöma hur bred yta som krävs för vägen har en förprojektering tagits fram.  
Ersättning för yta och anläggningar som löses in för att vägen ska kunna breddas framgår av 
planbeskrivning samt gatukostnadsutredning. 
Tegelbruket och Trinntorp har angetts i Översiktsplanen som framtida målpunkt och kommunen 
bedömer att gångtrafikrörelserna kan komma att öka utifrån detta. En ökad standard för 
Tegelbruksvägen genom att anlägga trottoar bedöms som en rimlig förberedande åtgärd. 
Överstandarden bekostas av kommunen i uttag av gatukostnad.  
Vägens breddning sker utifrån bedömd nödvändig vägstandard då fler bor permanent och 
trafikrörelserna ökar.  
Upplägget med att kommunen tar ut gatukostnad för utbyggnad/upprustning av vägar i så kallade 
förnyelseområden är generellt och gäller alla deletapper av utbyggnaden på Brevik för att möjliggöra 
permanentboende. Detta är ett ställningstagande kommunen har möjlighet att göra med stöd av plan 
och bygglagen. I januari 2018 togs en gatukostnadspolicy fram, takpris var inte en del av den. För 
ytterligare svar på synpunkter på gatukostnadsutredning hänvisas till samrådsredogörelse för 
gatukostnad.  
Synpunkter för VA-taxa hänvisas till kommunens tekniska kontor.  
 
 

39. Synpunkt från Brevik 1:532  

 
l. Vi motsätter oss bestämt att kostnadsnivån för etapp 11 för gata & VA blivit 
oskäliga och orättvist högre än tidigare etapper t.ex. etapp l och etapp 9 
Gatukostnaden för Etapp l (Breviks skola mm) var 156 885 kr (enligt 
Antagandehandling oktober 2008). Gatukostnaden för Etapp 9 (Ugglevägen) var 166 
511 kr (enligt Antagandehandling Dnr 2011KSM0459). För motsvarande fastighet 
och andelstal för Etapp 11 (Tegelbruket) föreslås ett maxtak för gatukostnaden+VA 
på 3 50 000 kr tillsammanas. Kommunens förslag på 250,000 motsvarar 59 % ökning 
jämfört med Etapp l (Breviks skola mm) och 50 % ökning jämfört med Etapp 9 
(Ugglevägen). Konsumentprisindex, entreprenadprisindex och inflation har inte ökat i 
närheten av denna omfattning under samma tidsperiod. 
 
Arbeta genomgående med RÄTTVISOPRINCIPEN ! Att andra projekt inom 
etapper skulle vara med och betala ska inte påverka vad individer betalar i olika 
etapper eftersom det inte är något de boende har någon som helst kontroll över. 
Kommunen har en hel admin. För att klara ut dessa saker för sig ... det har inte de 
boende ! 
 
2. Vi har ett förslag för etapp ll så att alla kan stanna i sina hem! 
 

l. Kalla saker vid dess rätta namn ... om huvudsakliga avsikten med 
"vägarbete" är att lägga ner 
avloppsrör 2-3 meter djupt, kalla det då en avloppskostnad och inte 
gatukostnad för att kunna ta ut pengarna av individer via planlägen ! 
 
2. Sätt ett rimligt takbelopp för Väg+ VA tillsammans till 350 KKr, 
som gjorts i tidigare etapper. Resten av kostnader får tas ut via 
kommunalskatten då vi återigen inte har någon kontroll 
eller insikt. Det finns heller ingen uppenbar rättvisa i att ta ut 
kostnaderna från en fastighetsägare för något som ska användas i 
hundratals år. 
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3. Tillåt spolfria toalettsystem med 0-utsläpp, för de som finner det 
osmakligt att blanda avföring med dricksvatten. Det finns ingen lag 
som kräver att kommunen ska ombesörja produktion av 
avloppsvatten via WC. Utsläppsfria toaletter kostar ca 1/10 av 
avloppsanknytning och ger tillsammans med markinfiltration av 
gråvatten enligt Havs- och Vattenmyndigheten ett bättre 
miljöskydd ! Detta skulle tillåta många fler familjer som redan har den 
lösningen [möjligen efter uppgradering] att få stanna i sina hem ! 
Eftersom det faller inom miljökravet kan vi inte se något 
hinder for Tyresökommun att inkludera detta i accepterade lösningar. 
Ni har en vittgående kommunal självbestämmanderätt och kan 
uppenbarligen tolka ert regelverk på det sättet istället för att komma 
fram till märkliga regler om att det är bättre att förorena via WC och 
Henriksdals reningsverk än att inte förorena alls. 
 
4. Att ha tvång på system som gör att människor tvingas lämna sina 
hem vid kris är inte acceptabelt. Tyresö bör beskriva och uppmuntra 
enkla system som gör hemmen självförsörjande med enkel 
matlagning och värme (vedspis), vatten (egen brunn med vatten som 
kan kokas om nödvändigt), sanitet (toaletter som inte krävervatten och 
el.). Då Tyresö har varit ett fritidsområde finns det ofta 
nog möjligheter till dessa system och Stockholm var beroende av dessa 
som tillflyktsområden vid kris (strömavbrott pga stormar) och där vi 
nu får lägga till terrordåd och tom krigshot påsenare tid. 

 
3. Helipadd vid Båtklubben Tegelbruksvägen. PGA att det ofta sker olyckor då 
personer använder Klövberget för hang-gliding och klättring finns 
det ett behov av en Helipad nere vid Båtklubben i slutet av Tegelbruksvägen mot 
Kalvfjärden. Detta är speciellt väsentligt om det ska göras arbete invid vägen 
Tonstigen som begränsar framkomligheten för utrycknings fordon. En utmärkt cirkel 
med som inte har träd och buskar som stoppar helikopterlandning är viktigt speciellt 
vid mörkerlandning! 
4. Använd inte Båtklubben som upplagsplats ! Tegelbruksvägen är en av de 
barntätaste vägarna i Östra Tyresö och vi behöver Båtklubbens område 
För Punkt 3 och ambulansplats 
5. Tonstigen är extra ömtålig pga rasrisk, inte bara nu utan inom några år. Ingen på 
Tonstigen vill ha en bredare väg som ni ser när ni läser tomtägarnas yttrande. 
Spränger man i eller i Tonstigens närhet bildas sprickor i Berget som suger upp vatten 
genom kapilläreffekten som leder till frostsprängning. Att tala om att vara försiktiga 
och undvika etc. sprängning betyder ingenting i operativa termer. Ingen sprängning i 
Tonstigen är det enda som säkerställer att nya sprickor inta skapas pga vägbygget! 
 
Svar:  
Räddningstjänsten har som remissinstans fått möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget men 
har inte yttrat sig om något behov av yta för landning för helikopter. 
Ersättning för yta och anläggningar som löses in för att vägen ska kunna breddas framgår av 
planbeskrivning samt gatukostnadsutredning. 
Tegelbruket och Trinntorp har angetts i Översiktsplanen som framtida målpunkt och kommunen 
bedömer att gångtrafikrörelserna kan komma att öka utifrån detta. En ökad standard för 
Tegelbruksvägen genom att anlägga trottoar bedöms som en rimlig förberedande åtgärd. 
Överstandarden bekostas av kommunen i uttag av gatukostnad.  
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För att kunna bedöma hur bred yta som krävs för vägen har en förprojektering tagits fram. Vägens 
breddning sker utifrån bedömd nödvändig vägstandard då fler bor permanent och trafikrörelserna 
ökar.  
Anläggningsteknik bestäms först vid entreprenadupphandling efter att planen antagits. Men den 
troliga tekniken som kommer att användas är borrning vilket iså fall betyder att risken för skador 
är väldigt liten. 
Båtklubbens yta och yta för etablering är separerade, båtklubbens yta avses inte användas som 
tillfällig etablering.  
Upplägget med att kommunen tar ut gatukostnad för utbyggnad/upprustning av vägar i så kallade 
förnyelseområden är generellt och gäller alla deletapper av utbyggnaden på Brevik för att möjliggöra 
permanentboende. Detta är ett ställningstagande kommunen har möjlighet att göra med stöd av plan 
och bygglagen. I januari 2018 togs en gatukostnadspolicy fram, takpris var inte en del av den. För 
ytterligare svar på synpunkter på gatukostnadsutredning hänvisas till samrådsredogörelse för 
gatukostnad.  
Synpunkter för VA-taxa hänvisas till kommunens tekniska kontor. 

40. Synpunkt från Brevik 1:148 Gatukostnad 

 
Synpunkter angående samråd över gatukostnader för Tegelbruket etapp 11. 
 

 Dessa kostnader borde inte ligga på enskilda fastighetsägare utan på 
kommunens samtliga invånare såsom det tidigare har varit. Det blir orättvist 
att vi som fastighetsägare i Tegelbruket etapp 11 skall bekosta 
gatukostnaderna då vi tidigare varit med och bekostat gatorna i andra delar av 
kommunen. En sänkning av fastighetsskatten med samma belopp skulle 
kunna vara en lösning eller att man som tidigare tar det på kommunalskatten. 

 

 Tegelbruksvägen renoverades för inte alls så länge sedan och är i gott skick 
till skillnad mot övriga gator i området var på en renovering av gatan känns 
onödig. 

 

 En gångbana på Tegelbruksvägen är inte alls nödvändig då den redan är bred 
och trafiken på denna inte förväntas öka i och med att de flesta fastigheter 
redan är permanent boende, samma gäller för resande till och från båtklubben 
som inte kommer att utökas. 

 

 En breddning av gatan skulle förstöraden skärgårdskaraktär som den har med 
vass i dikena. 

 

 En gångbana skulle öka hastigheten på de bilar som åker på gatan då 
hastigheten redan idag är för hög. Ett förslag är att istället sätta upp 
hastighetsskylt med hastighetsbegränsning på 30-40km/h. 

 

 Gatubelysning är välkommet för att öka tryggheten förboende i området då 
den befintliga är för gles. 

 

 En gångbana på Nytorpsvägen är av yttersta vikt för trafiksäkerheten då den 
vägen är mer trafikerad och även tyngre trafik såsom buss kontinuerligt 
passerar där. 

 
Synpunkter angående upphävande av §113-förordnande för Tegelbruket etapp 
11. 
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 Inga synpunkter. 
 
Synpunkter angående samråd över detaljplan for Tegelbruket etapp 11. 
 

 Minsta tomtstorlek vid nybildande av fastighet bör minskas till 1500 kvm så 
att området kan erbjuda fler boenden i framtiden. Några av tomterna är stora 
och kan med lätthet utan ingripande på miljön med sprängningar osv styckas 
för att kunna erbjuda fler boende i området. En liten förtätning är positivt i 
området då det planeras för ett "centrum" vid Trinntorp. Även stadens tryck 
på ytterområden kan mötas till en viss del. Det finns ca 8 fastigheter som 
skulle kunna vara aktuella för detta längs med Tegelbruksvägen. 

 

 Takvinkeln skall vara densamma som företapp 9 Ugglevägen, dvs 38 grader. 
Samma möjligheter skall gälla då områdena ligger precis bredvid varandra. 

 

 Komplementbyggnaderna skall ha samma byggnadsarea som etapp 9. Inte 
som i förslaget med 20kvm mindre. Samma möjligheter skall gälla då 
områdena ligger precis bredvid varandra.  

 
Svar: Kommunen tillgodoser synpunkten om byggrätt. För ytterligare resonemang se ämnesvisa svar  
Kommunens bedömning om fastighetsstorlek för styckning kvarstår då dess syfte har varit att inte 
öka antalet boende på Brevik och därigenom trafikrörelserna på vägarna. 
Tegelbruket och Trinntorp har angetts i Översiktsplanen som framtida målpunkt och kommunen 
bedömer att gångtrafikrörelserna kan komma att öka utifrån detta. En ökad standard för 
Tegelbruksvägen genom att anlägga trottoar bedöms som en rimlig förberedande åtgärd. 
Överstandarden bekostas av kommunen i uttag av gatukostnad.  
Vägens breddning sker utifrån bedömd nödvändig vägstandard då fler bor permanent och 
trafikrörelserna ökar.  
Upplägget med att kommunen tar ut gatukostnad för utbyggnad/upprustning av vägar i så kallade 
förnyelseområden är generellt och gäller alla deletapper av utbyggnaden på Brevik för att möjliggöra 
permanentboende. Detta är ett ställningstagande kommunen har möjlighet att göra med stöd av plan 
och bygglagen. I januari 2018 togs en gatukostnadspolicy fram, takpris var inte en del av den. För 
ytterligare svar på synpunkter på gatukostnadsutredning hänvisas till samrådsredogörelse för 
gatukostnad.  
Synpunkter för VA-taxa hänvisas till kommunens tekniska kontor. 

41. Synpunkt från Brevik 1:232 

 
Yttrande över detaljplan och gatukostnadsutredning för Tegelbruket etapp 11 
Föreslagen upplagsplats vid båtklubben bör efter etapp 11 avslutas och återställas till 
allmänheten, ett fortsatt upplag skulle förmodligen driva tung trafik under lång tid 
vilket förstås inte är bra med tanke på säkerhet för gående, boendemiljö mm. 
Bygglov: Vi anser att samma regler skall gälla för etapp 11 som etapp 9, Dom nya 
reglerna försvårar att bygga låga enplanshus i sluttning och många fastigheter berörs 
av detta. Vi vill att vackra hus skall byggas i området och inga lådor med kreativa 
lösningar som inte skänker en tanke på utseende och boendemiljö. 
Gatukostnad: Vi anser att den prognos som finns att tillgå idag är smärtsamt hög och 
tvingar förmodligen många att sälja sina fastigheter. Det föreslagna pristaket på 250 
tkr är trots allt den dyraste gatukostnad som drabbat fastighetsägare av samtliga 
etapper och bör vara högsta nivå.  
Angående gångväg/trottoar på Tegelbruksvägen anser vi att det är mycket bra och 
bör genomföras för allas säkerhet. 
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Svar: Kommunen tillgodoser synpunkten om byggrätt.  
Kommunens bedömning om fastighetsstorlek för styckning kvarstår då des syfte varit att inte öka 
antalet boend epå Brevik och därigenom trafikrörelserna på vägarna.. 
Tegelbruket och Trinntorp har angetts i Översiktsplanen som framtida målpunkt och kommunen 
bedömer att gångtrafikrörelserna kan komma att öka utifrån detta. En ökad standard för 
Tegelbruksvägen genom att anlägga trottoar bedöms som en rimlig förberedande åtgärd. 
Överstandarden bekostas av kommunen i uttag av gatukostnad.  
Upplägget med att kommunen tar ut gatukostnad för utbyggnad/upprustning av vägar i så kallade 
förnyelseområden är generellt och gäller alla deletapper av utbyggnaden på Brevik för att möjliggöra 
permanentboende. Detta är ett ställningstagande kommunen har möjlighet att göra med stöd av plan 
och bygglagen. I januari 2018 togs en gatukostnadspolicy fram, takpris var inte en del av den. För 
ytterligare svar på synpunkter på gatukostnadsutredning hänvisas till samrådsredogörelse för 
gatukostnad. 
Synpunkter för VA-taxa och VA-anläggning hänvisas till kommunens tekniska kontor.  
Yta för båtklubb och yta för etablering är separerade och båtklubbens yta avse sinte användas för 
tillfällig etablering. 
 
 

42. Synpunkt från Brevik 1:222 

Hej. 
Här kommer mina synpunkter gällande den föreslagna detaljplanen för etapp 11.  
 
Det har tagits beslut om att vi i Östra Tyresö skall ha stora tomter. Det är på gott och 
ont. Om vi ska ha stora tomter så borde byggrätten anpassas efter det. Jag vill inte 
gärna ha stora vräkiga hus som inte passar in i vår skärgårdsmiljö men anser att 
liggande förslag är väl snålt tilltaget. Vi har alltför länge bott i alldeles för små hus i 
väntat på denna detaljplan. Liggande förslag missgynnar kvadratiska hus med tanke på 
max byggnadshöjd och takvinkel. En maxhöjd på 8,5 meter gör att det endast går att 
bygga ett tvåplanshus som är långsmalt. Det går inte att ha generös takhöjd och det 
kan inte vara för brett. Max bygghöjd på 6,5 meter på enplanshus ger samma effekt.  
När det gäller komplementsbyggnad räcker inte höjden 3 meter. Ett 40 m2 garage 
med max 3 meters höjd gör att det inte blir någon takhöjd alls. Med de stora tomter vi 
har skulle det också vara lämpligt att ta bort begränsningen att behöva dela upp 60m2 
i två byggnader.  
 
I övrigt ett bra förslag och vi ser fram emot att Östra Tyresö moderniseras och att vi 
får en bra och säker miljö för oss som bor och verkar här.  
 
Svar: Kommunen tillgodoser synpunkte om ökad byggrätt.  
 

43. Synpunkt från Brevik 1:165 

Svar på samråd Etapp 11 från Kornknarrvägen 8, Brevik 1:165  
 
Vägar: 
Nulägesbeskrivning ger en beskrivning som kan uppfattas att området är ett 
sommarstugeområde.  
Verkligheten är att de flesta fastigheter är permanent bebodda, med fungerande vägar 
för oss som bor här. Lägesbeskrivningen undervärderar befintliga vägar, dessa är väl 
underhållna av Tyresö vägförening. Underhållet är utlagt på entreprenad till Tyresö 
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kommun, standarden är tillräcklig för att Tekniska Kontor i dag klarar av att sköta 
underhåll på dessa vägar med den “Dåliga standarden”.  
 
Jag är emot att min nuvarande väg behöver ändras, i allafall om jag måste betala, då 
befintlig väg fungerar att ta sig till och från min fastighet. 
Kan inte förstå att jag ska drabbas av gatukostnader, när jag har en fungerande väg, 
som jag dessutom själv betalat underhållet av i snart 40 år. 
Gatukostnaden som är beräknad till 360 033 kr har på 7 år ökar med 229 % jämfört 
med Inre Brevik Etapp 1 , trots att inflationen under samma tid har varit ca 7 %. 
Var i ligger kostnadsökningen? 
 
Korsningen Kornknarrvägen/Nytorpsvägen, fungerar i dag som jag ser det 
trafiksäkert. Även om det inte finns en stoppskylt, stannar alla. Hastighet just vid 
korsningen är låg på grund av kurvan (öster ut) och krönet (väster ut).  
 
Om korsningen Kornknarrvägen/Nytorpsvägen stängs för biltrafik, kan 
Lövsångarvägen och Kornknarrvägen (med 25 bilar/dygn var) göras mindre då ingen 
genomfart är möjlig. 
Generellt när vägar breddas ökar hastigheten, och det kan väl inte vara trafiksäkert.  
 
Ingen skillnad görs mellan norra och södra delen av Tegelbruksvägen, norra delen är 
genomfartsväg till Nytorpsvägen, södra är för boende i området. Tycker att gångbana 
på 1,8 meter är överdriven, även om planen säger att kommunen står för viss 
breddning, är det mina skattepengar kommunen slösar med. Trafikmängden på 
Kornknarrvägen är beräknad till 25 fordon per dygn och servar ca 15 fastigheter, 
Tegelbruksvägen borde med samma beräkning, om räknar med halva Ugglevägen 
som också använder Tegelbruksvägen för anslutning till Nytorpsvägen (ca 50 
fastigheter)  
 
Alternativ till upphöjda trotoarer, kan ”by-gata” göras. d.v.s endast målad streck för 
att avgränsa gångbanan. Både anläggnings och driftkostnader måste bli mycket lägre. 
 
Jag undrar var Kornknarrsvägen ligger, som nämns på sidan 3 i “Fördelning av 
gatukostnader för Tegelbruket, etapp 11” Dnr: 2014KSM0978.  
 
VA-Anläggning: 
Jag är emot att avlopp dras, då det finns mer miljövänliga och kostnadseffektivare 
lösningar. 
Jag är emot att VA-avgift måste betalas även om man inte ansluter sig. Jag har Clivius 
Multrum som är en bättre lösning både ekonomiskt och miljömässigt.  
Att kommunen kräver detta vid förändring t.ex. Bygglov kan jag acceptera, men inte 
att jag skall påtvingas en sämre lösning, och dessutom betala dyrt för den jämfört med 
andra kommuner. 
 
VA-taxan 2003 var ca 140 000 kr, idag är kostnaden 307 000 kr. Varför har den ökat 
med 220 % när övriga priser endast ökat med ca 15%? Har kommunen ändrat policy 
hur kostnaden skall fördelas över tid? 
 
Kanske inte har att göra med Etapp 11, men varför rekommenderar kommunen 
septitank för avlopp längre ut på Brevik, när det är den absolut sämsta lösningen, för 
både miljö och ekonomiskt. Tjänar Kommunen på slamtömning? 
 
Hälsa: 
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Planen ska genomföras utan fara för människors hälsa, men det gäller bara fysisk 
hälsa. Ingen hänsyn till människors psykiska hälsa. Hur skulle ni personligen känna 
om det inom 5 år kommer en räkning på 667 433 kr, vilket motsvarar 3 årslöner när 
skatten är dragen, det vill säga att hela inkomsten under 3 år går till kommunen, man 
jobbar “gratis” åt kommunen i tre år. Och utöver 667 433 kr får under dessa tre år 
kommunen in 130 150 Kr i kommunalskatt. 
 
Jag kan vara snäll och säga att man för VA-avgiften får man något man har 
användning för, så man bara behöver jobba “gratis” åt kommunen i 1 ½ år.  
I verkliga livet (utanför kommunhuset), får/kan/måste man välja bort saker man inte 
har råd med, här är enda alternativet att sälja och flytta, tror nog det påverkar den 
psykiska hälsan om man blir tvingad.  
 
Karaktär: 
I planbeskrivningen sägs att området skall behålla sin “skärgårds karaktär”, medan det 
i översiktsplanen står “Planen förväntas därmed bidra positivt till stadsbilden”, hur 
tänker ni? För att värna om skärgårdskaraktären, är nuvarande oljegrusbeläggning en 
väl lämpligare yta än asfalt? Och svara inte att “Era vägar” håller bättre, Nytorpsvägen 
börja vittra sönder efter 2 år när ni tog över den. 
 
Även om belysning inte är något som regleras i detaljplanen, har den stor betydelse. 
Önskar delta i utformningen på Kornknarrvägen. Min erfarenhet är att kommunen är 
lite för frikostig med lampor, som exempel kan nämnas området vid Breviks skola. 
 
Planen pekar ut enskilda träd på privata marker som skyddsvärda, samtidig som 
kommunen avverkar träd hur som helst. Som exempel kan nämnas allen av ekar längs 
Finborgsvägen som nu är borta, var är hänsynen till miljön?  
 
 
Byggrätter: 
Varför är takvinkeln minskad på enplanshus från tidigare etapper? 
Den minskade vinkeln innebär mindre inre volym för oss. 
 
Alla tomter är stora jämfört med andra delar i kommunen. Att generellt sätta 
byggrätter efter tomtstorlek är fel. Vissa tomter kan utan vidare bebyggas större utan 
att områdets karaktär ändras, det samma gäller komplementbyggnader.  
 
I tidigare planer är “Mindre växthus på högst 15 kvm” bygglovsbefriade, varför 
saknas det i våran etapp? 
 
Svar: Kommunen tillgodoser synpunkten om byggrätt. 
För att kunna bedöma hur bred yta som krävs för vägen har en förprojektering tagits fram. Vägens 
breddning sker utifrån bedömd nödvändig vägstandard då fler bor permanent och trafikrörelserna 
ökar.  
Tegelbruket och Trinntorp har angetts i Översiktsplanen som framtida målpunkt och kommunen 
bedömer att gångtrafikrörelserna kan komma att öka utifrån detta. En ökad standard för 
Tegelbruksvägen genom att anlägga trottoar bedöms som en rimlig förberedande åtgärd. 
Överstandarden bekostas av kommunen i uttag av gatukostnad.  
Upplägget med att kommunen tar ut gatukostnad för utbyggnad/upprustning av vägar i så kallade 
förnyelseområden är generellt och gäller alla deletapper av utbyggnaden på Brevik för att möjliggöra 
permanentboende. Detta är ett ställningstagande kommunen har möjlighet att göra med stöd av plan 
och bygglagen. I januari 2018 togs en gatukostnadspolicy fram, takpris var inte en del av den. För 
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ytterligare svar på synpunkter på gatukostnadsutredning hänvisas till samrådsredogörelse för 
gatukostnad.  
Synpunkter för VA-taxa hänvisas till kommunens tekniska kontor. 
Byggrätt för växthus ryms inom planens byggrätt samt genom undantagsbestämmelser i PBL (sk 
friggebod och attefallregler) 
Olika intressen avvägs hela tiden. Skyddsvärd natur på privata fastigheter har avvägts mot att 
kunna nyttja fullstor byggrätt, i vissa fall är den bedömda naturvärdesytan reducerad till förmån för 
byggrätten. I fallet med gatumark vägs naturvärdena mot att kunna bygga vägen enligt bedömt  
lämplig standars och trafiksäkerhet. I vissa fall har man valt att ta bort träd till förmån för detta.  
Kommunens bedömning om fastighetsstorlek för styckning kvarstår då dess syfte varit att inte öka 
antalet boende på brevik och därigenom trafikrörelserna på vägarna. 

44. Synpunkt från Brevik 1:459  

Av rättviseskäl skall alla etapper på Brevikshalvön ha samma regler for nybyggnation. 
Det finns ingen rimlig förklaring till varför bestämmelser om byggrätt skall vara olika 
På ett så begränsat geografiskt område. 
 
Kommunen bör slopa bestämmelser om takvinkel och nockhöjd för nyproduktion 
om området skall ha karaktären "skärgårdskänsla". Den tidigare begränsningen saknar 
numera betydelse med större byggrätter. 
 
Angående byggrätter anser vi att tidplanen bör snabbas på. Mycket förvånande med 
stora hus som växer upp i området (och alla dessa permanenta containrar) trots den 
begränsade byggrätten. Olika regler verkar gälla för olika fastighetsägare eller bygger 
vissa svart... Var är tillsynen? Tacksam svar till oss som vill hålla oss till reglerna.  
 
Svar: Kommunen tillgodoser synpunkten om byggrätt.  
 

45. Synpunkt från Brevik 1:1147 

Vi anser att en Gångbana längs Tegelbruksvägen inte ska anläggas. Det är inga 
problem att gå längs med vägen på denna gata. Däremot kan det vara ett bra sätt att 
få bilarna att sakta ner med att sätta upp hastighetsskyltar ex. 30. 
 
Att bygga denna Gångbana skulle ta bort känslan i området och förstöra karaktären. 
Det växer vass i dikena som ger en fin skärgårdskänsla ner mot vattnet/båtklubben. 
På vår tomt längs vägen har vi en anlagd gammal stenmur mot diket, den är vi mkt 
rädda om samt att vi har ett antal (ca 10st) Björkar som växer intill muren. De växer i 
sluttning och suger upp mycket vatten, försvinner dessa riskerar vi att ha en sjö på 
tomten. 
 
Förslaget om en gångbana vid Tegelbruksvägens slut i korsningen mot Nytorpsvägen 
ner till Sjökrogen/badplatsen tycker vi är ett mkt bra förslag. Där är det mer 
trafikerat, så det skulle underlätta för gångtrafikanter. 
  
Detta är en komplettering på tidigare inskickade synpunkter. (Då gällande Gångbana). 
Kostnaderna för detta borde bekostas av kommunens samtliga invånare, inte på 
enskilda fastighetsägare. Vi har bekostat tidigare gatukostnader i kommunen så varför 
ska det vara annorlunda nu. Detta är mycket orättvist. Detta går att lösa genom höjd 
kommunalskatt för boende i Tyresö.  
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Gällande den planerade Gångbanan längs med Tegelbruksvägen och vår tomt skrev 
jag i tidigare brev om synpunkter att vi vill behålla våran gamla stenmur samt våra 11 
björkar då vi riskerar en sjö på tomten om dessa försvinner, om ni överväger att ta 
bort dessa björkar anser vi att ni bekostar den dränering som är nödvändig för att 
kompensera allt vatten som dessa björkar suger upp naturligt. 
Även en bättre gatubelysning är önskvärt då den nuvarande gatubelysningen är i dåligt 
skick. 
 
Synpunkter ang. upphävandeav §113-förordnade Brevik Tegelbruket 
 
Inga synpunkter. 
 
Synpunkter angåendesamråd överdetaljplan för Brevik Tegelbruket etapp 11 
 
Att ändra till minsta tomtstorlek på 1500 kvm vid nybildande av fastighet gör att vi 
kan få fler boende i området. Vilket är positivt för framtiden då området planeras för 
ytterligare förskola samt butiker vid området Trinntorp. Takvinkeln har vi inga 
synpunkter på däremot komplementbyggnader, dessa anser vi ska vara samma som i 
etapp 9, dvs ej 20 kvm mindre som i nuvarande förslag för etapp 11.  
 
Svar: Kommunen tillgodoser synpunkten om byggrätt.  
Kommunens bedömning om fastighetsstorlek för styckning kvarstår. 
Tegelbruket och Trinntorp har angetts i Översiktsplanen som framtida målpunkt och kommunen 
bedömer att gångtrafikrörelserna kan komma att öka utifrån detta. En ökad standard för 
Tegelbruksvägen genom att anlägga trottoar bedöms som en rimlig förberedande åtgärd. 
Överstandarden bekostas av kommunen i uttag av gatukostnad.  
Upplägget med att kommunen tar ut gatukostnad för utbyggnad/upprustning av vägar i så kallade 
förnyelseområden är generellt och gäller alla deletapper av utbyggnaden på Brevik för att möjliggöra 
permanentboende. Detta är ett ställningstagande kommunen har möjlighet att göra med stöd av plan 
och bygglagen. I januari 2018 togs en gatukostnadspolicy fram, takpris var inte en del av den. För 
ytterligare svar på synpunkter på gatukostnadsutredning hänvisas till samrådsredogörelse för 
gatukostnad. Yta för båtklubb och yta för etablering är separerade, båtklubbens yta avses inte 
användas som tillfällig etablering. 
 

46. Synpunkt från Brevik 1:532  

Tonstigen 6 ska inte ansluta till avlopp då vi har en anläggning som bättre 
tillfredsställer behovet av vattentjänster än det kommunala centrala avloppet bättre än 
de vattentjänster som kommunen erbjuder. Bättre i vårt fall betyder att vi inte släpper 
ut någon förorening från toalett och bara en obetydlig mängd från BDT (bad, disk 
och tvätt) enligt Havsmyndigheten. "Bättre" betyder också bättre för oss användare 
då vårt system inte behöver spolning för att bli sanitärt bättre än ett WC inga otrevliga 
synintryck som man kan ha i andra torra toaletter och i WC som inte har perfekt 
vatten och hålls ren med borste. Bättre då det i motsats till ett WC inte sprider lukt i 
badrummet som bl.a attraherar flugor och andra insekter som dras mot en 
luktgradient, dvs mot källan. Eftersom processkammaren står under ett lägre än 
ambient lufttryck kommer någon lukt inte ut annat än vid ventilationskanalens utlopp 
över husets taknock Den ventilator vi använder oss av tillåter inga insekter att passera 
ner till processtanken. Badrummet är därför luktfritt när man anländer, när man 
använder toaletten och man lämnar aldrig någon lukt efter sig till nästa användare av 
toalett och badrum. 
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Men "bättre" är huvudsakligen i betydelsen "betydligt bättre för hälsa och miljö". 
Processen finns beskriven på websidan www.kloktoalett.se men jag kan ge en kort 
beskrivning här också. I stort sett alla sjukdomsalstrande organismer (patogener) 
kommer från avföringen då urin är steril och steriliserande. (Gamla tiders fältläkare 
tvättade sår med hästurin. Det är ytterst sällan att en urinvägsinfektion blir så grav att 
urinen innehåller bakterier och även om den kan ha några bakterier har de sällan 
någon överlevnadskapacitet i urin. Urinen passerar också igenom en filter-process 
som naturligt nitrifierar den och därför innehåller ammoniumnitrat som är en gammal 
metod för sterilisering och konservering av mat. Julskinkor kurerades av en 
"nitratlake" och används fortfarande av matindustrin. Så i behållare samlas avföring 
med en filterbädd under sig gör vätskan luktfri, "bakteriefri" enligt USAs norm för 
badbart vatten (mindre än 200 organismer per 100 ml vatten) Om man kan sänka ner 
sin kropp i vattnet kan man med sannolikt hantera vätskan som också är en utmärkt 
näringslösning för växter). På så sätt innesluter man alla potentiellt skadliga 
sjukdomsorganismer som inte släpps ut i vatten vilket är betydligt bättre än vad våra 
centrala reningsverk kan lova. Den organiska avföringen krymper under 
kompostering och får stanna i process under decennier. Systemen CompostEra har 
dimensionerats för en maximal uppehållstid av 40 år men den kan avbrytas 
tidigare. Det är flera skäl för att dimensionera systemen för långtidskompostering. 
Många fastighetsägare vill inte ha något underhåll av sina toalettsystem och på detta 
sätt är service och underhåll inte behövlig ... det rör sig mest om att kunna erbjuda 
hjälp om någon behöver hjälp med frågor. 
 
Några kommuner har sagt att de som passeras av avloppet fortfarande måste betala 
för det?? Vi kräver inte att de som har en tågbana som passerar deras fastighet måste 
betala för den även om de inte åker tåg? Betalar vi för flyg som passerar över vårt 
hus... ? Åter andra har sagt att nästa ägare av huset kanske vill ha ett WC. Då är det ju 
upp till nästa ägare att köpa in sig på den uppkopplingen när den dagen kommer. De 
som kan tänkas ärva vårt hus kommer inte heller att vilja ha en WC och om de 
vill ... köp ett och ansök om anslutning. Att behandla oss som om vi inte är normala i 
vad vi uppskattar är ju lite absurt. 
 
Tyresö kommun har ju också uttryckt åsikten att förorenaren ska betala. Då bör man 
ju också acceptera normen att de som INTE förorenar, inte behöver betala ... det 
vore både logiskt och ligga i linje med att vi ska stödja återvinning av närsalter för ett 
bättre jordbruk och en bättre resurshushållning. KlokToalett beskriver t.ex en lösning 
på den antagna bristen på Fosfor. På detta sätt kan Fosfor inte "ta slut" då det 
återvinns. Det har även föreslagits från Tyresös avloppschef Bertil Eriksson att alla då 
måste använda samma reningsteknik ... jag har undersökt det och det finns inget stöd 
för något sådant i någon lagstiftning ... d.v.s. varken planlagar, miljöbalken eller LAV 
har något att invända mot ett system som varken har utsläpp eller inte skapar 
olägenheter från förvaring av avfall ... man kan ju t.ex. säga att hela avloppssystemet 
är en enda gigantisk avfallsförvaring som är i rörelse och som ventileras till 
omgivningen. Stöd för detta finns i LAV Lagen om vattentjänster2006:412: som 
angivits i Juridiken. 
 
Va-huvudmannen (kommunen) kan emellertid inte med stöd av LAV tvinga en 
Fastighets ägare att ansluta sig till en allmän va-anläggning, inte ens om 
förbindelsepunkten är upprättad.  
 
Det är dock mycket svårt för fastighetsägaren att slippa betala avgifterna. Om en 
fastighet ingår i verksamhetsområdet till vilket ett antal vattentjänster är knutna och 
huvudmannen har upprättat en förbindelsepunkt som också har blivit förmedlad, är 
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fastighetsägaren skyldig att betala anslutningsavgifter, och andra avgifter enligt taxan. 
Detta gäller om inte fastighetsägaren kan tillgodose sitt behov bättre genom en egen 
anläggning. 
 
Andra småanläggningar som har utsläpp har inte möjlighet att mäta sig med 
anläggningar som har översyn 24/7 men KlokToalett har inget utsläpp och det är inte 
ens sagts att något tillstånd behövs för detta. 
 
När det gäller dricksvatten ser rättspraxis lite annorlunda ut då det inte är helt ovanligt 
att fastighetsägare med egen brunn faktiskt har ett bättre dricksvatten än vad 
huvudmannen har. Fastighetsägaren får då bevisa detta genom att visa resultat från 
vattenprover samt visa att det är god tillgång på det egna vattnet. Kan fastighetsäga- 
ren visa detta kan huvudmannen inte kräva några avgifter för den vattentjänsten. 
Juridiken ... sid 99 
 
Det vanligaste argumentet FÖR att inget kan vara bättre än ett kommunalt 
reningsverk, är att ex.vis Henriksdal och Käppala har personal på plats 24/7/365. 
Men det förutsätter att andra system kräver underhåll och service för att fungera. 
KlokToalett® har inget skötselbehov och om ingen är där kommer fortfarande inget 
att släppas ut! Vad kan vara bättre än att inte släppa ut något och att ändå ha tillgång 
till ren växtnäring för framtida återvinning?  
 
1. Krisberedskap ? I nuläget när Kommunen tvingar på oss centrala system för VA 
skulle vi inte kunna stanna i vara hem vid t,ex, en storm med långvarigt eller avsiktlig 
strömavbrott eller oavsiktlig vatten förgiftning. Då har de flesta inte några möjligheter 
att värma husen få vatten. Det är otäckt lätt för en terrorist att förgifta vårt 
kommunala vatten och spränga en kraftledning från Norrland. Likaså 
klimatförändring leder till flera stormar som kan bryta elen. Det är inte ens långsökt 
att vi kan hamna i en krigssituation. Därför är självförsörjning ännu viktigare idag än 
någon annan tid. 
 
2. Vägkostnader ??? Varför kallas vägkostnader inte avloppskostnader eftersom 
huvudanledningen till att vägarna grävs upp till 2 meters djup är enbart för att lägga 
ner avloppsrör... vägljus, breddning och cykel, och gångvägar etc kan göras när 
som helst avlopp måste ner i vägen när avlopps-domino-spelet utförs! Eftersom det 
då är primärt för avloppet som ni gräver i vägen blir det en avloppskostnad. Fredrik 
Saweståhl blev upprörd när jag sa att kommunen lurar oss att tro att det bara har med 
vägen att göra! Vad kan man annars kalla det när man leds att tro en sak och det 
handlar om en annan? 
 
3. Det leder till frågan om Avloppskostnader. Varför tillåts inte toalettsystem som inte 
släpper ut några föroreningar. Jag vet att inte alla vill ha andra system än WC + 
avlopp då det involverar ombyggnad eller tillbyggnad av hus men många har redan 
utsläppsfria komposteringstoaletter som inte förorenar och gråvatten-system som 
Havsmyndigheten säger att de inte utgör något hot mot Östersjön, och egen brunn .,, 
varför debiteras alla som inte vill ha WC för avloppskostnader med WC och varför är 
avloppskostnader inte uppe till diskussion i den här etappen? Det är en viktig fråga då 
huvudskälet till det ni avser att göra i Etapp 11 är de facto en avloppskostnad och inte 
en vägkostnad (bara för att ni kallar den vägkostnad se ovan)? 
 
Är det för att vägar går under planlägen där kommunen får ta ut kostnaden av 
personer medan avloppet går under Vattenljänstlagen LAV 2006:412 där 
Kommunerna inte får ta ut infrastruktur-kostnaden från individer men gör det ändå 
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genom ett kryphål i lagen, som kan täppas till??? 
 
4. När beslut fattas i kommunstyrelsen vilt vi se vilka som röstar för/emot vad så vi 
kan rösta bättre ! Det är oacceptabelt att Ks är en grå massa i molnet som vi inte får 
veta var de står för i beslutsfrågor. Det är av den anledningen som jag har ställt 
Fredrik S, ansvarig som Ks ordförande.. en grupp svarar inte på frågor och är inte 
ansvarig. 
Fredrik S tycker inte om det så varför inte göra frågorna som röstas om, öppna för 
insyn ? Vi tycker det är fegt av Ks medlemmar att inte stå för sina åsikter. 
 
5. Vi har redan haft frågan om upplag nere vid båtklubben upp och fick efter vår egen 
forskning fram att kommunen hade mörkat data om det planerade asfalts-upplagets 
giftighet men hade dessa data i sitt arkiv. Varför ska vi lita på kommunen 
nu?? 
 
6. Om ni vill göra något för de boendes säkerhet bör ni anlägga ett antal "helipads" så 
att ambulance helikoptrar kan landa exempelvis nere vid båtplatsen 
Tegelbruksvägenvid Kalvfjärden . .behöver inte vara någon stor yta bara utan träd 
och höga buskar omkring en klar markering. Detta vore ju extra nödvändigt om vägar 
runtikring inte är öppna för traffik. 
 
7. Varför sägs det att etapp 11 har 56% sommarstugor när antalet sommarboende är 
kanske 10% ? Är det att de som bor i husen året runt är skatt-skrivna någon 
annanstans eller?  
 
Svar:  
Synpunkter för VA-taxa och VA-anläggning hänvisas till kommunens tekniska kontor.  
Ytan för etablering avses inte hantera asfaltsupplag. 
Detaljplanen kan inte hantera hur det politiska beslutssystemet fungerar. Synpunkt vidarebefordras 
till politisk styrning. 
Andelen permanent bosatta kan variera över tid. Men inriktningen om att Brevik över tid ska få 
detaljplaner som medger permanentboende är ett beslut som tagits i samband med kommunens 
översiktsplan och baseras på olika underlag. Ett av dessa är statistik som visar på en trend med 
ökat permanent boende. 
Upplägget med att kommunen tar ut gatukostnad för utbyggnad/upprustning av vägar i så kallade 
förnyelseområden är generellt och gäller alla deletapper av utbyggnaden på Brevik för att möjliggöra 
permanentboende. Detta är ett ställningstagande kommunen har möjlighet att göra med stöd av plan 
och bygglagen. I januari 2018 togs en gatukostnadspolicy fram, takpris var inte en del av den. För 
ytterligare svar på synpunkter på gatukostnadsutredning hänvisas till samrådsredogörelse för 
gatukostnad. 
 

47. Synpunkt från Brevik 1:150 

Inom etapp 11 är det 56 fastigheter, av dessa fastigheter är det 5-6 stycken som är 
fritidshus. Övriga är permanent boende. Hur kan det komma sig att gatukostnaden 
för Ugglevägen (etapp 9) är 166.511kr och Tegelbruksvägens 
(etapp 11) gatukostnad beräknas bli 360.033kr? Mer än dubbelt så mycket! 
Anslutningsavgiften för V/A har som sagt ökat orimligt från den första 
utbyggnadsetappen på Brevikshalvön till det nu aktuella, trots noll inflation! Om det 
beror på att kommunen ändrat sin debiteringsprincip så strider det mot kravet på 
likabehandling av kommuninnevånarna! Detta protesterar jag starkt mot! Det är 
skandal att det är så stor skillnad mellan två närliggande etapper, mer än 100%. Även 
om ni sätter ett tak på 250.000kr är det för mycket, det är våra pengar och våra hem 
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ni hanterar! I mitt fall ett hem jag haft i 44 är och tänkt att det skulle förbli det i 
ytterligare 10-15 är! Men det verkar inte som om det kan bli det. 
 
Vem av er i nämnden kan lägga upp 557.400kr+ x antal kronor förkostnad att få V/A 
upp till huset. Enl. uppgift tar en gravare 2000kr löpmetern för att lägga ner rör. Utan 
banklån!) Många här har nått sitt 
Lånetak, p gr av renovering etc. många pensionärer kan ha problem att få låna i bank) 
Är det meningen att vi ska flytta? Frågan är VART! I Storstockholm med en akut 
bostadsbrist blir det svårt! Eller är det meningen att kommunen vill att 
medelinkomstinvånare SKA flytta, så att mer välbeställda kan flytta hit? 
Mer skattpengar till kommunen!?! 
 
Utdrag frånetapp 9 
"Då kostnadsfördelningen skall syfta till att uppnå rättvisa mellan enskilda fastigheter 
bör kostnaden fördelas så lika som möjligt mellan de blivande villafastigheterna." 
Antar att detta bör gälla även mellan olika etapper, särskilt med tanke på att det bara 
är 2-3 år mellan etapperna! 
 
"Trots planmässigt lika villkor för planerade villafastigheter bör det beaktas att de 
befintliga fastigheterna har betalat ersättning för de äldre gatorna genom ersättningar 
till Tyresövägförening, enligt Tyresö ga:3." 
Detta gäller alla fastigheter inom etapperna. 
Märkligt att ni inte sänt ut alla handlingar gällande etapp 11 eller i varje fall informerat 
om (prop.93/94:178 sid. 71) att inte allt är med, och att man kan hitta det på 
hemsidan (?) eller få det efter påtryckning (!) från kommunen! Bland annat saknas: 
-geoteknisk undersökning, riskbedömning ,projektunderlag 
-planbeskrivning tillhörandedetaljplan företapp 11 
-behovsbedömning 
Den geotekniska undersökningen som är gjord är undermålig- riktigt dåligt 
Det är löjeväckande att ni pratar om "att bevara områdets karaktär" Hela detta fina 
område förstörs systematiskt, ekar sågas ner, bokdungar reduceras, täta snår där fåglar 
häckar mejas ner utan någon känsla för naturen, gatorna breddas (Fast att det inte 
behövs nu) Då pratar vi inte om bussgator! Nästa steg är att tomterna tillåts styckas 
till 1000-1200 kvm, sen har vi ett nytt Trollbäcken, fast mer exklusivt med sjönära 
tomter. Att vi boende ska betala kommunens infrastruktur införde kommande 50-70 
åren känns inte riktigt rättvist! 
 
Artikel Nyfors 
http://centrumforrattvisa.se/nyheter/tyresobor-slipper-betala-gatukostnader/ 
 
Skulle vilja ha ett svar på det! Hur kommer det sig att kommunen ger med sig i vissa 
fall och nonchalerar andra? Är starkt emot att kommunen har planer att göra området 
runt båtklubben till massa upplag! Kommunen har ett 10-årigt tillstånd att ha upplag 
korsningen Finborgsvägen/Nötskrikevägen och man brukar kunna få dispens för 
ytterligare 5 år! Utnyttja det! Det vore förödande att förstöra ytterligare 
område!  
 
Ingen gång och cykelväg utefter Tegelbruksvägen, det som kommer att hända är att 
hastigheten på vägen ökar(jmf Nytorpsvägen, där många nu kör 70 km/timme) Som 
Fredrik Saweståhl sa på ett samrådsmöte att man skulle ha 30 skyltar är bara löjligt! 
Breda vägar inbjuder till att köra för fört! 
Vidare medför en trottoar behov av att leda undan dagvatten genom brunnar och rör, 
vilket ökar risken för stopp, vattenpölar, isbildning, underhåll m m. Dagens lösning 
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med diken på båda sidor är en mer hållbar lösning ur såväl praktiskt- som 
klimatperspektiv. 
 
Varför ska Tegelbruksvägen bli så mycket bredare än t.ex. Finborgsvägen 
Vägsträckan är även synnerligen utsatt för rådjur och hjortar till följd av de rågångar 
från Klövberget. Dessa djur använderinte trottoarer. 
Angående Tegelbruksvägen, det är en svacka i vägen vid tennisbanan, hur ska 
vattensamlingen där hanteras om ni gör gång/cykelväg. Brunnar som fördyrar bygget. 
Har man enbart körväg rinner vattnet av automatiskt! 
Jag skulle vilja ha ut handlingar gällande tidigare kostnadsberäkningar och nuvarande 
Kostnadsberäkningar för vägkostnader. Enligt Dido'n 6 kap. 27 # har man rätt att ta 
del av tidigare kostnader för jämförelse för arbeten 1980/81:165 sid 28. 
 
I Planbeskrivningen Etapp 11 står det att ni ämnar stänga av uppfarten från 
Kornknarrvägen till Nytorpsvägen, det innebär att Tegelbruksvägen kommer att 
trafikeras mer av trafikanter som ej bor utefter Tegelbruksvägen. Frågan är då: ska vi 
betala för er trafikomläggning? Tegelbruksvägen 32 (Brevik 1:150) har sin brunn 
precis vid tomtgränsen mot Tegelbruksvägen- där kan ni inte ta mark för att bredda 
vägen, eftersom då försvinner allt vatten från fastigheten! Skadestånd/ersättning 
väntar kommunen då! 
PBL 2011, brunn, hus, infart mm har man rätt till ersättning 4 kap§9 och 14 kap §3. 
Tegelbruksvägen 30, har sitt garage precis vid tomtgränsen mot Tegelbruksvägen. 
 
Svar:  
Tegelbruket och Trinntorp har angetts i Översiktsplanen som framtida målpunkt och kommunen 
bedömer att gångtrafikrörelserna kan komma att öka utifrån detta. En ökad standard för 
Tegelbruksvägen genom att anlägga trottoar bedöms som en rimlig förberedande åtgärd. 
Överstandarden bekostas av kommunen i uttag av gatukostnad.  
Vägens breddning sker utifrån bedömd nödvändig vägstandard då fler bor permanent och 
trafikrörelserna ökar.  
Upplägget med att kommunen tar ut gatukostnad för utbyggnad/upprustning av vägar i så kallade 
förnyelseområden är generellt och gäller alla deletapper av utbyggnaden på Brevik för att möjliggöra 
permanentboende. Detta är ett ställningstagande kommunen har möjlighet att göra med stöd av plan 
och bygglagen. I januari 2018 togs en gatukostnadspolicy fram, takpris var inte en del av den. För 
ytterligare svar på synpunkter på gatukostnadsutredning hänvisas till samrådsredogörelse för 
gatukostnad. Synpunkter för VA-taxa och VA-anläggning hänvisas till kommunens tekniska 
kontor.  
Yta för båtklubb och yta för etablering är separerade, båtklubbens yta avses inte användas för 
tillfälliga etablering. Även ytan vid korsningen Finborgsvägen/Nötskrikevägen bedöms kunna 
nyttjas för denna utbyggnad av allmän plats.   
 
 

Gruppyttranden 

48. Synpunkt från  

Brevik 1:621  

Solstugan 1:1 

Solstugan 1:2  

Dyvik 1:2 
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Undertecknade motsätter sig förslaget att fastigheterna Brevik 1:621, Solstugan 1:1, 
1:2 och Dyvik 1:2 ska inrätta gemensamhetsanläggning för väg och VA. Förslaget 
innebär orimlig osäkerhet, komplexitet och samordning på både kort 
(investeringskostnader) och lång sikt (administration, drift och underhåll). Förslaget 
om samfällighet går emot ambitionen om kommunalt ombesörjda vägar och VA. 

Svar: vägen föreslås bli en gemensamhetsanläggning medan VA-anläggningen byggs ut i kommunal 

regi. För ytterligare resonemang se ämnesvisa svar. 

 

Övriga enskilda 

49. Synpunkt från Tyresö Tennisklubb Garantiförening för 

Tegelbruksbanan, Brevik 1:250  

 
Garantiföreningen har genom ett evigt avtal gratis ställt tomten till Tyresö 
Tennisklubbs (TTK) förfogande för tennisspel.  
På tomten bedrivs bara idrottsverksamhet som inte har behov eller nytta av 
vägförbättring eller kommunalt VA. Bl. a. har Tennisklubben omfattande barn- och 
juniorverksamhet och barnen disponerar minst två gratistimmar varje vardag. 
Garantiföreningen har inga andra tillgångar än tennisbanetomten och inga inkomster. 
Eventuell gatu- och VA-kostnad kommer därför att belasta TTK som inte har 
möjlighet att betala så stora summor. 
 
Våra synpunkter 
Vi protesterar mot att kommunen avser att belasta tomten med gatukostnadsavgift 
och VA-avgift. Hellre än att "brandskatta" den idrotts- och juniorverksamhet som 
TTK bedriver borde kommunen stödja verksamheten. 
 
För Tyresö Tennisklubb Garantiförening för Tegelbruksbanan 
 
Svar:  
Gatukostnadsutredning görs parallellt med planarbetet och regleras egentligen inte genom 
detaljplaneprocessen. Upplägget med att kommunen tar ut gatukostnad för utbyggnad/upprustning 
av vägar i så kallade förnyelseområden är generellt och gäller alla deletapper av utbyggnaden på 
Brevik för att möjliggöra permanentboende. Detta är ett ställningstagande kommunen har möjlighet 
att göra med stöd av plan och bygglagen. För ytterligare svar på synpunkter på 
gatukostnadsutredning hänvisas till samrådsredogörelse för gatukostnad.  
Anslutningsavgiften regleras inte genom detaljplaneprocessen och PBL utan via lagen om allmänna 
vattentjänster. I Tyresö kommun tillämpas en taxa för engångskostnad vid nyanslutning till det 
kommunala VA-nätet samt löpande nätavgift. Taxan tas ut i samband med bygglov. 
Byggrätt tas bort ur planförslaget. 
   
 
 
 


