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OM GATUKOSTNADSUTREDNINGEN 

Syfte med gatukostnadsutredningen 
I samband med ny detaljplan för Tegelbruket, etapp 11, kommer vägarna byggas ut och 

förstärkas. Enligt plan- och bygglagens (2010:900) 6 kap. 24 § har kommunen beslutat att 

uttag av gatukostnader ska ske för utbyggnaden av allmän plats inom området. 

 

Kostnaderna ska fördelas mellan fastighetsägarna på skälig och rättvis grund. Förutom 

transformatorstationer, tennisbana och båtklubbsverksamhet så består det aktuella 

fördelningsområdet av en enhetlig villabebyggelse och fastigheterna får planmässigt lika 

villkor. 

 

Fördelningsförslaget ansluter till de principer som beslutats i andra förnyelseområden i 

kommunen samt är i linje med antagen gatukostnadspolicy. 

 

OM SAMRÅDET 

Så här har samrådet gått till 
 

Samrådshandlingar 

Stadsbyggnadsförvaltningen upprättade i oktober 2016 ett förslag till gatukostnadsutredning 

för Tegelbruket, etapp 11. Gatukostnadsutredningen omfattade i samrådet 56 enskilda 

fastigheter varav en av dessa kan nybildas, en transformatorstation, en möjlighet till 

etablering av ytterligare en transformatorstation, tennisbana samt viss båtklubbsverksamhet. 

transformatorstationer och båtklubbsverksamhet ligger på fastigheten Brevik 1:1 som ägs av 

Tyresö kommun.  

 

Förslaget har varit ute på samråd under tiden 8 november till och med den 6 december 2016. 

Fyra stycken samrådsmöten med berörda fastighetsägare har hållits under denna tid. 

Förslaget har funnits utställt i Tyresö kommuns entré i Tyresö centrum samt på kommunens 

bibliotek. Gatukostnadsutredningen finns även på kommunens hemsida.  

 

Yttranden 

Inkomna synpunkter på gatukostnadsutredningen redovisas tillsammans med kommunens 

kommentarer nedan. I några fall har liknande yttranden inkommit från flera olika 

fastighetsägare, dessa har samlats till ett svar.  

Följande ändringar har gjorts efter samrådet: 
 

- Efter samrådet har kompletterande geotekniska undersökningar utförts och en 

förprojektering har gjorts. Vägbredder har justerats, vissa ändringar har också gjorts i 

planförslaget. Till följd av detta har gatukostnadsutredningen justerats med nya 

uppgifter om kostnaden för utbyggnaden av allmän plats. 

- Båtklubben har fått ett ändrat andelstal. 

- En till nybildad fastighet och en till transformatorstation är tillagda i 

fördelningsunderlaget. 



GATUKOSTNADSUTREDNING FÖR TEGELBRUKET, ETAPP 11 Mars 2018 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE  Dnr: 2014KSM0978    

                        4 

- Fördelningen av kostnader mellan fastighetsägare och kommun har setts över och 

justerats. 

Lista över yttranden 

 

Inkomna synpunkter Datum 

Fastighetsägare Brevik 1:221 2016-11-12 

Naturvårdsverket 2016-11-18 

Fastighetsägare Brevik 1:621, Solstugan 1:1, 

Solstugan 1:2 och Dyvik 1:2 

2016-11-25 

Fastighetsägare Brevik 1:532, yttrande 1 2016-11-24 

Fastighetsägare Brevik 1:156 2016-11-08 

Tyresönäs Villaägarförening 2016-11-29 

Fastighetsägare Brevik 1:83 2016-11-30 

Fastighetsägare Brevik 1:146 2016-11-30 

Fastighetsägare Brevik 1:621, yttrande 1 2016-12-01 

Tegelbrukets båtklubb 2016-12-02 

Fastighetsägare Brevik 1:137 2016-12-02 samt 

2016-12- 06 

Fastighetsägare Brevik 1:230 2016-12-05 

Fastighetsägare Brevik 1:235 2016-12-05 

Fastighetsägare Brevik 1:533 2016-12-05 

Fastighetsägare Brevik 1:231 2016-12-05 

Fastighetsägare Brevik 1:621, yttrande 2 2016-12-05 

Fastighetsägare Solstugan 1:2 2016-12-05 

Fastighetsägare Brevik 1:640 2016-12-05 

Fastighetsägare Brevik 1:220 2016-12-05 

Fastighetsägare Brevik 1:619 2016-12-05 

Fastighetsägare Dyvik 1:2 2016-12-05 

Fastighetsägare Brevik 1:218 2016-12-06 

Fastighetsägare Brevik 1:153 2016-12-06 

Tyresö Tennisklubb Garantiförening för 

Tegelbruksbanan 

2016-12-06 

Fastighetsägare Brevik 1:150, yttrande 1 2016-12-06 

Fastighetsägare Brevik 1:150, yttrande 2 2016-12-06 

Fastighetsägare Brevik 1:148 2016-12-06 

Fastighetsägare Brevik 1:232 2016-12-06 

Fastighetsägare Brevik 1:222 2016-12-06 

Fastighetsägare Brevik 1:165, yttrande 1 2016-12-06 

Fastighetsägare Brevik 1:165, yttrande 2 2016-12-06 

Fastighetsägare Brevik 1:137 2016-12-05 

Tyresö Tennisklubb 2016-12-05 

Fastighetsägare Brevik 1:228 2016-12-05 

Fastighetsägare Solstugan 1:1, yttrande 2 2016-12-06 

Fastighetsägare Brevik 1:620 2016-12-06 

Fastighetsägare Brevik 1:532, yttrande 2 2016-12-06 
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Ämnesvisa synpunkter och svar 

Uttag av gatukostnader 

Flera synpunker handlar om att Tyresö kommun inte bör ta ut gatukostnader. 

 

Svar: Enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 6 kap. 24 § ff. har kommuner rätt att ta ut 

gatukostnader för iordningställande av allmän platsmark som tillgodoser områdets behov. 

Sedan samrådet har kommunen antagit en gatukostnadspolicy, i vilken det framgår att 

gatukostnad ska tas ut för att finansiera utbygganden av allmän plats. Fastighetsägarna ska 

dock inte stå för den kostnad som anses vara så kallad överstandard, exempelvis trottoar 

samt bussgata. Kostnaden för detta belastar därmed inte fastighetsägarna genom uttag av 

gatukostnad.  

Takpris 

Flera synpunker handlar om att den beräknade gatukostnaden är för hög och att ett takpris på 

250 000 kr bör tillämpas. 

 

Svar: När det gäller storleken på kostnaderna har stadsbyggnadsförvaltningen förståelse för 

att de uppfattas som höga. Denna investering är dock ett nödvändigt led i processen att ge 

området en standard som lämpar sig för permanentbostäder. 

 

I arbetet med den antagna gatukostnadspolicyn utreddes frågan om takpris och politikerna 

beslutade att takpris inte ska tillämpas för uttag av gatukostnad. 

Lån och anstånd 

Flera synpunker handlar om att gatukostnaden är en ekonomisk oro, som kan tvinga vissa att 

sälja sina fastigheter. 

 

Svar: För att ingen ska tvingas sälja av ekonomiska skäl kan fastighetsägare ansöka om ett 

kommunalt gatukostnadslån eller anstånd med gatukostnaden, vilket prövas i varje enskilt 

fall. Gatukostnaden debiteras när området är färdigutbyggt, dvs. när godkänd slutbesiktning 

har skett, i samband med debiteringen kan fastighetsägare ansöka om lån eller anstånd.  Läs 

mer om detta i gatukostnadsutredningen eller på kommunens hemsida. 
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Inkomna synpunkter och svar 
 

Fastighetsägare Brevik 1:221 

 

Jag protesterar mot att individen/Fastighetsägarna skall betala för väg kostnad som beskrivs 

på sidan 99 i kommunens förslag till ny översiktsplan. Enskilda fastighetsägare skall ej 

bekosta byggandet av allmänna kommunalt ägda vägar. Detta skall bekostas genom den 

gemensamma kommunala skatten, ej ur enskilda personers redan beskattade pengar. Att vi 

sedan skall tvingas ta ett lån från kommunen med tillkommande ränta är helt befängt. Det är 

bra att kommunen försöker sänka avgiften, men det räcker tyvärr inte. Kommunen skall, 

genom vår inbetalda skatt, stå för hela kostnaden av väg och vatten utbyggnaden. Villaägarna 

kan stå för inkopplingskostnaden, så som resten av kommunerna. 

 

Vi fick ett informationsbrev tidigare i veckan, där saknades det information om den totala 

kostnaden som vi markägare ska tvingas betala. Jag är ute efter den totala, väg+ 

vatteninkoppling. Sen undrar jag vad som ingår i kostnaderna för vägutbyggnad och vad som 

ingår i VA utbyggnaden. Kommunen behöver redovisa detta innan någonting startas.  

 

Att, som vi tidigare har hört från kommunen, påstå att fastighetens värde ökar är inget 

relevant argument i saken, då detta aldrig kommer kunna realiseras, speciellt inte för de 

boende som älskar Tyresö och inte har för avsikt att flytta. Något som kommunen verkar vilja 

då man lägger denna ocker-kostnad på oss. En kostnad som vi inte har råd att betala. 

 

Svar: I gatukostnaden ingår kostnader för entreprenaden, administration, kommunens 

projektering av gatorna, intern och extern byggledning, projektledning, utsättning, bodar, 

trafikavstängningar, besiktningskostnader, inlösenkostnader mm.  

 

Se även ämnesvisa svar. 

 

Frågor om VA hänvisas till kommunens tekniska kontor. 

 

Naturvårdsverket 

 

Naturvårdsverket avstår från att lämna synpunkter i rubricerat ärende. 

 

Svar: Stadsbyggnadsförvaltningen noterar detta. 

 

Fastighetsägare Brevik 1:621, Solstugan 1:1, Solstugan 1:2 och Dyvik 1:2 

 

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: Se detaljplanens samrådsredogörelse för svar på planfrågor. 
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Fastighetsägare Brevik 1:532, yttrande 1 

 

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. 

 

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 
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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 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 
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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 

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: Gatukostnaderna avser enbart de kostnader som kan härröras till anläggandet av 

vägar. Arbetena utförs i samma entreprenad, men anläggningskostnaderna fördelas på 

anläggande av gata och anläggande av VA. 

 

Frågor om VA hänvisas till kommunens tekniska kontor. 
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Fastighetsägare Brevik 1:156 

 

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 somskall med färjan...... 

 

Detta kan komma att tvinga oss att flytta!!!!!!!!!!!!!! 

 

HÖJ skatten i Tyresö istället så att alla är med och betalar för kommunen gator så som det 

brukar ha varit. 

 

(Eller SÄTT upp en betalstation så att alla som nyttjar gatorna får betala för det...) 

 

Svar: Kostnaderna för den del av Nytorpsvägen som ingår i etapp 11 fördelas inte på 

fastigheterna helt och hållet, kommunen står för den extra kostnad som bussgata samt gång- 

och cykelbana medför. Den kostnad som fördelas är alltså en kostnad motsvarande den för 

en lokalgata.  

 

Se även ämnesvisa svar. 

 

Tyresönäs Villaägarförening 
 

Det är svårt för oss i Villaföreningen att fördjupa oss i de olika etapperna som sker, men vi 

ser och hör en stor oro kring de framtida gatu- VA kostnaderna bland våra medlemmar och 

övriga boende på halvön. 

Vi i villaföreningen arbetar efter konceptet ”Brevik hela livet”, det ska vara möjligt och att 

kunna bo kvar här oavsett om du är pensionär, barnfamilj eller ensamstående. 

I dag är det mycket svårt att planera för kommande kostnader för de boende. 

 

Därför önskar vi i villaföreningen att kommunen redan nu fastställer och kommunicerar 

”takpris” för gatu- och avloppskostnader både för pågående och kommande etapper. 

 

Svar: Se ämnesvisa svar. 

 

Fastighetsägare Brevik 1:83 

 
Fritidsboende nyttjar vägnätet i mindre utsträckning. Etapp 9 har ett lägre andelstal för 

fritidsboende (0,3). Villkoret för Etapp 9 skall av rättviseskäl vara detsamma för Etapp 11.  

 

Trottoar på Tegelbruksvägen kan undvaras. Kostnaderna för väg är redan höga (även med 

föreslaget takpris). Kostnaden ökar dessutom kontinuerligt pga uppräkning med 

Entreprenadindex. På vägen finns många utfarter från hus och garage vilket försvårar snöröjning. 

Trafiksäkerheten kommer att förbättras avsevärt genom en bättre belysning av vägen. 

Skyddande vegetation behöver finnas som bullerskydd från bilar och tung nyttotrafik. En 

trottoar förstärker inte intrycket av ”skärgårdsmiljö” utan bidrar till ”stadskaraktär”.  

 

Eftersom ett område vid Kalvfjärdens strand (Etapp 9) är planerat för rekreation och bad så är ett 

intilliggande eventuellt upplag för entreprenörer i 10 år helt ologiskt med hänsyn till tung 

trafik på platsen, trafiksäkerheten och slitaget på de nyanlagda vägarna. Vid Tegelbruksvägen slut 

finns även en parkering som är nödvändig inte bara på sommaren för båtklubben utan även på 

vintern när infarterna är igenplogade och framkomligheten till fastigheten omöjlig pga snö. 
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Parkeringen behövs också för att undvika att vägrenar i området ianspråktas som parkering för 

besökande.  

 

I omkringliggande buskage häckar skyddsvärd näktergal.  

 

Sålunda skall kommunen överväga:  

 

• ett lägre andelstal för fastigheter som nyttjas som fritidsboende  

• att fortsätta att nyttja upplag för etapp 9 även för etapp 11.  
 

Svar: Anledningen till att en fastighet i gatukostnadsutredningen för etapp 9 fick ett lägre 

andelstal (0,3) var att den inte var med i detaljplanen och fick således ingen utökad byggrätt likt 

övriga fastigheter i området. På grund av detta hade den inte heller lika stor nytta av 

utbyggnationen som övriga fastigheter. 

 

Se detaljplanens samrådsredogörelse för svar på planfrågor. 

 

Fastighetsägare Brevik 1:146 

 
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.  

 

Enligt den fördjupade översiktsplanen skall kostnad för bef. fastigheter vid lokalvägar bli  

110.000:-. Den skall naturligtvis indexeras. Etapp 9 som pågår nu är kostnaden 167.000:-/  

fastighet. Att etapp 11 budgeteras till 360000:-/fastighet känns orimligt. Är beräkningen  

riktig?  

 

Förslaget att Tegelbruksvägen breddas och får gångbana innebär förändring av vägen till  

genomfartsgata. Kommunen bör därmed stå för halva kostnaden. En kostnad/fastighet i nivå  

med etapp 9 tycker vi är rimligt. 

 

Svar: Beräkningen av gatukostnaderna har setts över och uppdaterats inför 

granskningsskedet, 1 andel motsvarar nu ca 345 000 kr. Denna beräkning utgår från den 

projektering som är gjord samt vad det erfarenhetsmässigt har kostat att bygga ut allmän 

plats inom tidigare etapper.  

 

Enligt den förprojektering som gjorts så sker breddning av Tegelbruksvägen åt båda hållen.  

 

Inför granskningen har kostnadsfördelningen mellan fastighetsägare och kommunen setts 

över. Kostnaden för trottoaren samt för halva gatan läggs på kommunen. Anledningen till att 

halva kostnaden av vägen läggs på kommunen är för att vägen blir dyrare att bygga i och 

med anläggandet av en trottoar och det därav inte är skäligt att den fördelas på 

fastighetsägarna inom området.  Kommunen tar alltså kostnaden för anläggande av 
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gångbanan, inklusive kostnaderna för den markinlösen som behövs på grund av anläggandet 

av gångbanan. 

 

Se detaljplanens samrådsredogörelse för svar på planfrågor. 

 

Fastighetsägare Brevik 1:621, yttrande 1 

 
Undertecknade i fastighet Brevik 1:621 motsätter sig följande förslag: 

 

- 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 två väldigt 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). Förslaget om samfällighet går emot ambitionen om 

kommunalt ombesörjda vägar och VA. 

 

Svar: Se samrådsredogörelsen för detaljplanen för svar på planfrågor. 

 

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.  

 

VA anslutning: I nuläget ser båtklubben inget behov av Va anslutning 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 Va anslutning och behov 

av klubbstuga med en större byggrätt att finnas behov av. Se ovan TBKs önskan om svar på dessa 

frågor från kommunen.  
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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: Andelstalet för båtklubben har setts över och är till granskningen beräknat på 57 

båtplatser.  

 

Projektering av belysning sker vid ett senare tillfälle. 

 

Rätten till muddring hanteras inte i detaljplanen utan prövas i respektive fall.  

 

Se detaljplanens samrådsredogörelse för svar på planfrågor. 

 

Frågor om VA hänvisas till kommunens tekniska kontor. 

 

Fastighetsägare Brevik 1:137 

 

Vi menar att det är orättvist att de som har en något större tomt ska betala 

mer för VA än de andra. Hur kan ni mena att en större tomt leder till större kostnader för 

arbetet? Eftersom de flesta större tomter är långsmala med kortändan mot vägen blir det inte 

mer rör än för en mindre tomt, det kan till och med vara tvärtom! En annan aspekt är att man 

får inte heller bygga ett större boendehus än de med mindre tomter. Detta måste vara något 

som levt kvar sedan gammalt då byggrätterna var kopplade till tomtstorleken på ett helt annat 

sätt. 

 

- Vilka är era sakliga argument och hur kan ni mena att detta upplägg är rättvist? 

 

Svar: Frågor om VA hänvisas till kommunens tekniska kontor. 

 

Se detaljplanens samrådsredogörelse för svar på planfrågor. 

 

Fastighetsägare Brevik 1:230, Brevik 1:235, Brevik 1:533, Brevik 1:621, yttrande 2, 

Solstugan 1:2, Dyvik 1:2, Brevik 1:137 och Solstugan 1:1, yttrande 2 

 

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 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). 
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Konsumentprisindex, entreprenadprisindex och inflation har inte ökat i närheten av denna 

omfattning under samma tidsperiod. 

 

Svar: Gatukostnaderna beror på de specifika förutsättningarna i varje etapp, därför blir 

vissa etapper dyrare än andra. Det kan till exempel bero på markens geologiska 

förutsättningar på vilka och antal verksamheter/fastigheter som finns inom 

fördelningsområdet. 

 

Se även ämnesvisa svar. 

 

Frågor om VA hänvisas till kommunens tekniska kontor. 

 

Fastighetsägare Brevik 1:231 

 

De flesta kommuner i Sverige tar inte ut en vägavgift utan endast en VA avgift av sina 

kommuninvånare. Jag skulle gärna vilja veta varför Tyresö kommun inte följer denna praxis. 

 

Vidare, om det nu är så att kommunen känner att den måste ta ut vägavgiften så måste 

kommunen se till att det blir rättvist. Mig veterligen har ingen i kommunen betalat mer än 

200 000 kr, så jag ser inte att vi boende i etapp 1 skall betala mer. På samrådsmötet nämndes 

nämligen 250.000 kr. Detta kan ej anses vara rättvist. 

 

Svar: Gatukostnaderna beror på de specifika förutsättningarna i varje etapp, därför blir 

vissa etapper dyrare än andra. 

 

Se även ämnesvisa svar. 

 

Fastighetsägare Brevik 1:640 

 

1. Busshållplatsen - Kommer den att vara ungefär där den är idag? Ni skriver att 

busshållplatsen är belägen på Nytorpsvägen på ömse sidor om Tegelbruksvägen. Vad 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 föreslår att 

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 för huvudbyggnad. Känns inte acceptabelt! Det sänker värdet på vår fastighet. 

 

3. Komplementbyggnader - I 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. 
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4. Vi önskar att 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 Läns 

museum, föreslås att enskild tomtägare inte bör tillåtas att asfaltera eller hårdgöra ytor 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 två parkeringsplatser 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: Busshållplatsen kommer att ligga kvar på Nytorpsvägen enligt den förprojektering som 

gjorts inför granskningen.   

 

Om tallhäcken är belägen på er fastighet och inte kan behållas på grund av breddning av väg 

så kommer ni att få ersättning för den.  

 

I den administrativa kostnaden ingår kommunens kostnader för projektering, projektledning, 

arbetet med att ta fram dessa handlingar, olika geotekniska utredningar mm. D.v.s. kostnader 

som är kopplade till anläggandet av gatorna men som inte är en del av den entreprenad som 

handlas upp. 20 % är erfarenhetsmässigt en rimlig budgetering av administrativa kostnader i 

projekt som detta. 

 

Se även ämnesvisa svar. 

 

Se detaljplanens samrådsredogörelse för svar på planfrågor. 

 

Frågor om VA hänvisas till kommunens tekniska kontor. 

 

Fastighetsägare Brevik 1:220 

 

I gatukostnadsutredningen står att: citat - De bredare gaturummen innebär ökad kostnad för 

inlösen dvs. ersättning för markinlösen, tomtanläggningar, släntintrång samt 

förrättningskostnader. Kommunen står för anläggningskostnader för gata bredare än en 

lokalgata samt för gång- och cykelbanan för Nytorpsvägen samt för gångbana gällande 

Tegelbruksvägen. Kommunen står även för all kostnad för bredare gaturummet gällande 

kostnad för inlösen. 

 

Trots detta står det sen i kostnadsberäkningen: Inlösenkostnad beräknas totalt uppgå till 

totalt 3 118 775 kr varav 2 660 569 kr tas med i kostnadsunderlaget. I kostnaden för inlösen 

ingår ersättning för markinlösen för allmän platsmark, ersättning för tomtanläggningar, 

intrångsersättningar för släntintrång samt förrättningskostnader. 
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Detta verkar motsätta varandra. Tacksam för svar och förklaring. 

 

Vi motsätter oss den stora skillnaden på gatukostnad mellan etapp 11 och tidigare etapp 9 då 

den har fördubblats. Etapp 9 beräknades den till 166 000 kr medan för etapp 11 beräknas den 

bli 360 000 kr, eller ett möjligt tak på 250 000 kr. 250 000 kr är bara det en 50 % ökning. 

 

Framförallt verkar det väldigt konstigt att vi tvingas köpa något som vi inte vet priset på 

innan det är klart. Totalt stick i stäv med konsumentköplagen som ska trygga våra köp. 

Dessutom att vi som kommuninnevånare får ta alla risker med indexuppräkningen. 

 

Även innehållet i kostnadsförslaget skiljer sig från etapp 11. Exempelvis anger man att; 

”Då kostnadsfördelningen skall syfta till att uppnå rättvisa mellan enskilda fastigheter bör 

kostnaden fördelas så lika som möjligt mellan de blivande villafastigheterna.” 

 

Detta bör gälla även mellan olika etapper, särskilt med tanke på att det bara är 2-3 år mellan 

etapperna. 

 

Inte heller hänsyn till vägföreningsavgiften har tagits i etapp 11. 

”Trots planmässigt lika villkor för planerade villafastigheter bör det beaktas att de befintliga 

fastigheterna har betalat ersättning för de äldre gatorna genom ersättningar till Tyresö 

vägförening, enligt Tyresö ga:3.” 

 

 

Med eventuella senare kompletteringar till denna skrivelse. 

 

Svar: Det har i gatukostnadsutredningen förtydligats vad kommunen står för och vad som 

ingår i de fördelningsbara kostnaderna, dvs. de kostnaderna som fördelas mellan 

fastighetsägarna. All inlösenkostnad som är kopplat till överstandard, vilket är 

inlösenkostnaderna (ex. markinlösen, släntintrång, ersättning för tomtanläggningar samt 

förrättningskostnad) längs med Nytorpsvägen och Tegelbruksvägen. För övriga vägar 

fördelas inlösenkostnaden mellan fastighetsägarna.   

 

Att kostnaderna är högre i denna etapp än i Ugglevägen etapp 9 beror på att kostnaderna 

beräknas utifrån områdets specifika förutsättningar. 

 

Att använda beräknade kostnader i gatukostnadsutredningen är ett sätt att göra kostnaderna 

så kända som möjligt i ett tidigt skede. Enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 6 kap. 27 

§ kan kommunen använda antingen faktiska eller beräknade kostnader som grund för 

betalningsskyldigheten. Genom att använda beräknade kostnader som sedan räknas upp med 

index ges en kostnad i ett så tidigt skede som möjligt. 

 

De nytillkommande fastigheterna betalar 50 % mer än de befintliga fastigheterna (andelstal 

1,5 respektive 1,0). Här har man tagit hänsyn till att befintliga fastigheter har betalat 

ersättning för de äldre gatorna. 
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Fastighetsägare Brevik 1:619 

 
Synpunkter på den föreslagna detaljplanen och gatukostnads-utredningen för etapp 11 -

Tegelbruket från boende på fastigheten Brevik 1:619 – Tonstigen 2. En rad ändringar krävs 

i nuvarande förslag till detaljplan för att vi som fastighetsägare skall bli nöjda.  

 

Punkt 1-6 avser detaljplanen och punkt 5 gatukostnadsutredningen  

 

Övergripande:  

 

Alla nedanstående synpunkter bygger på den fördjupade översiktsplanen, där ett ledmotiv, som 

ofta citeras är att skärgårdskaraktären skall bevaras i området. Vi understryker att vi önskar 

bevara skärgårdskaraktären.  

 

Vi utgår från er försäkran vid samrådsmötet 24 november att stor hänsyn kommer att tas 

till de boendes synpunkter. De boendes synpunkter är viktiga för att komma fram till en 

bra detaljplan.  

 

Vi vill gärna få till stånd en förhandling med kommunen avseende våra 6 punkter nedan 

och då främst det föreslagna intrånget och hur vår intressanta byggnad skall kunna 

bevaras med en varsam utbyggnad, vilket kräver att kommunen bidrar med rimliga regler 

som möjliggör bevarandet av byggnaden.  

 

Vill man verkligen bevara skärgårdskaraktären så går det inte att tro att man med olika 

måttuppgifter på tak, takvinklar och bruttoarea kan bevara skärgårdskaraktären på området. I 

stället bör kommunen samarbeta med fastighetsägare (medborgare) som verkligen vill bevara 

skärgårdskaraktären och där inte alltid verklighetens praktiska mått exakt stämmer med vad en 

teoretisk plan föreskriver. Vi ser på Brevikshalvön massor av hus, som inte ens med god vilja kan 

anses som anpassade till skärgårdskaraktären, men som uppenbarligen följer kommunens 

regelverk.  

 

Vi utgår från att ett sådant samarbete kommer till stånd med oss på Tonstigen 2.  

 

Detta är 6 synpunkter från Fastighetsägarna på Tonstigen 2 – 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  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.  
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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. 
 

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.  
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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  

 

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  
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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:  

 

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.  
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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  

 

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. 
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Svar: Enligt den förprojektering som är gjord så bedöms L-stöd kunna användas där behov 

finns längs Tonstigen, detta för att minska markinlösen.  

 

Gatukostnaderna beräknas inför varje etapp och därför uppstår skillnader i dess storlek, det 

kan till exempel handla områdets specifika förutsättningar samt vilka verksamheter/anta 

fastigheter som finns.  

 

Utbyggnation av områdets vägar är en förutsättning för att fastigheterna ska kunna erhålla 

fullstor byggrätt.  

 

Se även ämnesvisa svar. 

 

Se detaljplanens samrådsredogörelse för svar på planfrågor. 

 

Fastighetsägare Brevik 1:218 

 

Vad avser den beräkning av kostnader som avser gatubyggnad, mm. så anser jag att 

slutsatsen bör vara att kostnaden inte väger upp nyttan av den upprustning som planerats. 

 

Att betala totalt 25,9 miljoner kronor för att rusta denna markanläggning är inte värt givet hur 

få personer som rör sig i området och den upplevda nyttan av de nu föreslagna 

förbättringarna. Gång och cykelbana nyttjas av ett fåtal. Detta är en perifer del av kommunen, 

där många är sommarboende. På sommarhalvåret, då typiskt cykling förekommer bland de 

boende, så finns mycket litet trafik i området. Många permanentboende har då "flytt fältet". 

Istället bor det sommarboende i området, men de är inte så många. 

 

Sammantaget blir belastningen på gator och idag obefintliga trottoarer liten eftersom 

sommarboende och permanentboende inte är på plats samtidigt. 

 

De cyklister som rör sig i området är företrädelsevis tävlings-cyklister. Dessa bör inte nyttja 

trottoarer eftersom de kör för snabbt för att samsas på samma vägbana som gångtrafikanter 

och cyklande barn. 

 

För några år sedan blev det skriverier om att renoveringen av Nyboda skola hade 

kostat Tyresö kommun 300 Mkr. Vad är då det, undrar jag, om vi ställer det till kostnaden om 

25,9 för att renovera en gatsnutt i Östra Tyresö? 

 

Jag tycker inte att Fastighetsägare/Båtföreningen (via kommunen)/den lilla Tennisklubben 

ska stå för delar av utbyggnaden/rustningen av Östra Tyresö för att det ska få standard för 

permanentboende. 

 

Hur har man kommit fram till att kommunen ska stå för cirka 20% av den totala kostnaden? 

Om det är så att Tyresö kommun avser rusta området för att i förlängningen kunna debitera 

kommunalskatt av nyinflyttade permanentboende så bör kommunen, på samma sätt som i 

andra områden i kommunen, stå för den investeringskostnad som gör att permanentboende 

kan komma till sina bostäder på gator som håller standard för Stockholmsområdet. 

 

I den information som tillsänt oss står en kostnad om 250 000 kronor per hushåll. Jag undrar 

hur kommunen kommit fram till att kommuninnevånare som bor i mycket små hus skulle ha 
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råd till att öka sin skuldsättning med en kvarts miljon för att höja gatornas standard i 

området?! 

 

Slutligen några ord om den lilla tennisbanan i området. Den frekventeras inte i någon större 

utsträckning kan vi konstatera som bor där i högsäsong (sommaren). Att denna lilla bana ska 

debiteras mer än 70 tusen kronor för gatuutbyggnad är häpnadsväckande. 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen bör ställa sig frågan; Vad ska kostnaden vara för att ta en 

promenad i Östra Tyresö? Vad ska kostnaden vara för den som önskar nyttja den lilla 

tennisbanan? 

 

Jag förstår väl kommunens önskemål om att hitta medfinansiärer till att rusta kommunen i 

allmänhet, men hur stor förankring har det nu presenterade projektet hos som rör sig i 

området Östra Tyresö? 

 

Jag betalar som sommarboende cirka 2000 kronor i vägavgift i dagsläget. För samma summa 

kan en person ta en charterresa till en annan del av Europa. Är det rimligt att betala mer än 

100 kronor per dag för att några veckor på sommaren kunna nyttja vägarna på Östra Tyresö? 

 

Om vi därtill lägger ett lån på 250 000 kronor som ska debiteras fastighetsägare i området - 

hur kan en sådan hög kostnad motiveras? Stadsbyggnadsförvaltningen förefaller ha förlorat 

begreppen och verklighetsförankringen. De 250 000 kronor måste ju ställas i proportion till 

den nytta befolkningen i området får för dem. Att kunna gå säkert på fina, breda trottoarer på 

semestern kan inte debiteras med en kvarts miljon kronor! Att bjuda sina permanentboende 

grannar på dylik service till en kostnad för 250 000 kronor, det är en väl generös gåva i 

förhållande till grannarnas upplevda nytta och uppskattning. 

 

Många flyttade permanent till Tyresö för att de önskade ett billigt boende. Jag tror det 

kommer som en kalldusch för dem att få 250 000 kronor mer i lån. Har ni utrett att de som 

bor i Östra Tyresö ens har råd med det? Vad kostar det för kommunen att utreda anstånd för 

de som inte kan betala? Vad kostar det för kommunen att administrera lånen? Många 

sommarboende är pensionärer. Får de anstånd? Ska deras dödsbon betala avgiften sedermera? 

 

I nuläget kostar inte 250 000 kronor så mycket att låna givet det låga ränteläget. Men räntorna 

kan inte beräknas vara så här låga för evigt. I efterhand kan detta projekt komma att klassas 

som ett projekt som fungerade så länge räntorna var låga, men som inte var motiverat i 

efterhand, när räntekostnaderna steg i takt med ett allmänt ökat ränteläge. 

 

Sammanfattningsvis, att ta på sig spenderarbrallorna i lågräntetider och överkonsumera för 

minimal utdelning i form av upplevd servicegrad, det är inte lämpligt, eller ekonomiskt. 

Förslaget att rusta områdets väganläggningar bör förpassas till papperskorgen! 

 

Svar: Tyresö kommun anser att en upprustning av vägnätet i området är en viktig del i 

utvecklingen av Östra Tyresö för att möjliggöra en bebyggelse som lämpar sig för 

permanentboende. 

 

Kommunen står för det som anses vara överstandard, till exempel bussgata samt gång- och 

cykelväg. Vilka kostnader som ska ingå i de fördelningsbara kostnaderna och vad som är 

överstandard har setts över och justerats till granskningen. Justeringen innebär att 

kommunen står för ca 35 % av den totala kostnaden. 
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Alla verksamheter/fastigheter som bedöms generera trafik ges ett andelstal i 

gatukostnadsutredningen.  

 

Se även ämnesvisa svar. 

 

Fastighetsägare Brevik 1:153 

 

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 sam rådsmötet 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 förs, på politiker- och 

myndighetsnivå, diskussioner om lånetak och reducerade/borttagna ränteavdrag som 

ytterligare minskar möjligheterna att bekosta ett boende. Det kan med säkerhet fastslås att 

låne- och finansieringsmöjligheterna under de närmaste åren blir radikalt försämrade, med 

ökade kostnader för låntagaren/fastighetsägaren. Redan med gårdagens låneregler men 

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 
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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 (kända) 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 Tegelbruksvägen 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 många år, på tomten, uppväxt tuja häck. 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. 

 

Svar: I samrådsförslaget för gatukostnadsutredningen för Tegelbruket etapp 11 står 

kommunen för ca 19 % av kostnaderna, motsvarande siffra för den antagna 

gatukostnadsutredningen för Ugglevägen etapp 9 är ca 21 %. I granskningshandlingen har 

andelen som kommunen står för ökat till drygt 35 %. 

  

Vid intrång på privatägd fastighet utgår ersättning för tomtanläggningar (exempelvis en 

tujahäck i fastighetsgräns) enligt Lantmäteriets värderingshandbok för tomtanläggningar. 

Där tas hänsyn till hur anläggningen påverkar fastighetens marknadsvärde. 

Stadsbyggnadsförvaltningen försöker göra så lite intrång som möjligt samtidigt som 

kommunens riktlinjer för vägstandard ska efterlevas i så stor utsträckning som möjligt. Inför 

granskningsskedet är fastigheten Brevik 1:153 belastad med ett släntintrång på 9 

kvadratmeter.  

 

Se även ämnesvisa svar. 

 

Se samrådsredogörelse för detaljplanen för svar på planfrågor. 
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Tyresö Tennisklubb Garantiförening för Tegelbruksbanan 

 

Bakgrund 

Tyresö Tennisklubb Garantiförening för Tegelbruksbanan ("Garantiföreningen") är lagfaren 

ägare till fastigheten Brevik 1:250, "Tennisbanan" . 

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 

VAavgift. Hellre än att "brandskatta" den idrotts- och juniorverksamhet som TTK bedriver 

borde kommunen stödja verksamheten. 
 

Svar: Eftersom fastigheten genererar trafik så ges den ett andelstal i 

gatukostnadsutredningen. 

 

Frågor om VA hänvisas till kommunens tekniska kontor. 

   

Fastighetsägare Brevik 1:150, yttrande 1 

 

V/A 

 

Varförkallas "vägkostnaden"inte avfoppskostnad eftersom huvudanledningen til! att 

vägarnagrävsupp till 2-3 meters djup, ärenbart föratt lägganer avloppsrör-vilketalla 

förstår!Breddningen avväg,vägljus etc. kan görasnärsom helst, men görsnu föratt kamouflera 

V/A-kostnader 

 

Enligt uppgift påetapp -mötefinns det ingen garanti att V/A-kostnaderna inte stiger i pris från 

nuvarande 307.400kr till ???? Kommunen kan inte - ska inte låtafastighetsägarnasvävai 

ovisshet. Det handlar om, om man ärtvingad att flytta eller ej! Det måstefinnas ett rimligt 

pristak! Redan nu vet vi flera familjer som tvingas flytta föratt de inte har rådmed de 

högaavgifterna! Vi varje ny etapp ökar antalet "hlustill SALU" Har ni funderat påvarför?Jo, 

människormed medelinkomst har inte rådatt bo kvar! 

 

Vet ni att i ÅrstaHavsbad kostade V/A 140,00kr-år2016!!! Varförärdet sästor skillnad? 

 

Varförhar kommunen såmängatjänstemänsom arbetar med avloppshantering, närni har lagt ut 

avloppsbyggnationen påSkånska,NCC och Birka?? Slöserimed skattepengar! 

 

Svar: Gatukostnaderna avser enbart de kostnader som kan härröras till anläggandet av 

vägar. Arbetena utförs i samma entreprenad, men anläggningskostnaderna fördelas på 

anläggande av gata och anläggande av VA. 

 

VA-frågor hänvisas till kommunens tekniska kontor. 
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Fastighetsägare Brevik 1:150, yttrande 2 

 

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 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/ 
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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 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: Att kostnaderna är högre i denna etapp än i Ugglevägen etapp 9 beror på att 

kostnaderna beräknas utifrån områdets specifika förutsättningar. 

 

De nytillkommande fastigheterna betalar 50 % mer än de befintliga fastigheterna (andelstal 

1,5 respektive 1,0). Här har man tagit hänsyn till att befintliga fastigheter har betalat 

ersättning för de äldre gatorna. 

 

I Plan- och bygglagen (2010:900) 6 kap 27 § framgår det att kommunen antingen kan beslut 

att ta ut de faktiska kostnaderna eller de beräknade kostnaderna. Kommunen har beslutat att 

ta ut de beräknade kostnaderna om inte de faktiska kostnaderna skulle understiga dessa. De 

beräknade kostnaderna är de som framgår av gatukostnadsutredningen.  

 

Se detaljplanens samrådsredogörelse för svar på planfrågor. 

 

Frågor om VA hänvisas till kommunens tekniska kontor. 

 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/detaljplanens-genomforande/gatukostnader/
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Fastighetsägare Brevik 1:148 

 

Synpunkter angående samråd över gatukostnader för Tegelbruket etapp 11. 

 

• Dessa kostnader borde inte ligga på enskilda fastighetsägare utan på kommunens 

samtliga invånare så som 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 varpå 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 förstöra den 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 för boende 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 så som buss kontinuerligt passerar där. 

 

Synpunkter angående upphävande av § 113-förordnande för Tegelbruket etapp 11. 

 

• Inga synpunkter. 

 

Synpunkter angående samråd över detaljplan för 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 för etapp 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: Se ämnesvisa svar.  

 

Se detaljplanens samrådsredogörelse för svar på planfrågor. 
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Fastighetsägare Brevik 1:232 

 

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. 

 

Svar: Se ämnesvisa svar. 

 

Se detaljplanens samrådsredogörelse för svar på planfrågor. 

 

Fastighetsägare Brevik 1:222 

 

Här kommer mina synpunkter gällande gata och väg på Tegelbruksvägen. Jag tycker absolut 

att Tegelbruksvägen skall ha trottoar. Tegelbruksvägen är en hyggligt hårt trafikerad väg 

periodvis. Trafik till båtklubben och till fastigheter på Tegelbruksvägen, Tornstigen, 

Ugglevägen , Grankällevägen och Finborgsvägen. Jag vill ha en trygg och säker miljö för 

barn och vuxna. Tegelbruksvägens trottoar skulle då fint ansluta till Nytorpsvägens gång och 

cykelbana. Det skulle bli en trygg väg för de barn som går och cyklar till skolan. Anses 

hastigheten vara för hög kan man ju hantera det på flera sätt.  

 

När det gäller kostnaden för vägen känns det väl naturligt att vår kostnad rimligtvis 

storleksmässigt står i paritet med de tidigare områdenas kostnader. 

 

Svar: Se ämnesvisa svar. 

 

Se samrådsredogörelsen för detaljplanen för svar på planfrågor. 

 

Fastighetsägare Brevik 1:165, yttrande 1 

 

Nulägesbeskrivningen 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, utan dessa är väl 

underhållna av Tyresö vägförening. Underhållet är utlagt på entreprenad till Tyresö kommun, 

standarden är tillräcklig för att Tekniska Kontor i dag klarar av att sköta underhåll på dessa 

vägar. 
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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, och låtit samtliga Tyresöbor åka på.  

 

Det behöver ingen ”ny” väg! 

 

Varför inte bara rusta upp befintlig väg? 

 

Gatukostnaden som är beräknad till 360 033 kr, har på 7 år ökat med 229 % jämfört med Inre 

Brevik Etapp 1, trots att inflationen under samma tid har varit ca 7 %.  

 

Var i ligger kostnadsökningen? 

 

Fördelning inlösenkostnader: Om kommunen löser in mark och betalar fastighetsägaren för 

denna, och i nästa stund kräver fastighetsägaren på denna kostnad, jag kallar det för stöld. 

Dessutom måste fastighetsägaren betala “vinstskatt “ på marken kommunen stulit!  

 

 

Förklara det rimliga i att vi måste betala för att “ge” kommunen mark? 

 

I utredningen anges kostnader utan moms, på möte sas det att det inte är någon moms på 

gatukostnader. Gäller det också samtliga kostnader?  

 

Kommunen ger bygglov för områden utanför det etapp 11 omfattar, med ökad trafik som 

följd. Bitar av Nytorpsvägen och Tegelbrukvägen kommer i första hand nyttjas av dem som 

bor längre ut på Brevik, Varför ska den kostnaden drabba oss lokalt? 

 

Har det gjorts något arbetet med att begränsa kostnaden för vägar? 

 

Vad ingår och hur är kostnaderna fördelade i Anläggningsarbetet? 

 

Vad ingår och hur är kostnaderna fördelade i Administrativa kostnader? 

 

När kommunen ändå skall gräva ner avlopp under vägar och återställa dessa, kan inte 

merkostnaden för att höja standarden bli så hög. Eller omfattar kostnaden även att rör grävs 

ner? 

 

Gatukostnad kan inte stämma överens med medborgarnas lika värde. 

 

Att särbehandla och beröva 57 fastigheter på 360 033 kr, vad är nästa steg, höja skatten för 

oss ute på Brevik? 

 

För att kunna betala 360 033 kr, med en lön på 30 000 kr /mån går hela inkomsten till 

kommun under 1 ½ år, under denna tid får kommunen ytterliga 72 000 kr i vanlig 

kommunalskatt. 

 

Trodde slaveri var avskaffat i Sverige. 

 



GATUKOSTNADSUTREDNING FÖR TEGELBRUKET, ETAPP 11 Mars 2018 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE  Dnr: 2014KSM0978    

                        32 

Skulle kostnaden spridas på samtliga invånare i Tyresö blir det under 500 kr, och eftersom en 

etapp varar under 5 -7 år, blir det under hundralappen, eller använda 1 % av skattintäkterna, 

delat över 5 år blir det 2 promille. istället för att tvinga folk från sina bostäder. 

 

Argumentet att fastigheterna stiger i värde: 

 

Är det en garanti från kommun? och står kommunen för förlusten om värdet sjunker? 

 

Eventuell värdeökning är ett fiktivt värde och kan ej användas att betala gatukostnad med. 

 

Eventuell värdeökning kommer att beskattas vid försäljning. 

 

Mervärde av att åka på en ny väg, anser jag vara obefinntligt. 

 

Hur lyder kommunens motivering av 6 kap PBL 24 § när enskilda fastighetsägare skall betala 

för trafiksäkerhetshöjande åtgärder? 

 

Hur lyder kommunens motivering av 6 kap PBL 24 § när enskilda fastighetsägare skall betala 

för infrastruktur? 

 

Hur motiverar kommunen att uttag av gatukostnader är dyrare och med högre andelstal än 

jämförbara kommuner runt Stockholm?  

 

Är det sant att Fredrik Saweståhl sagt “De är rika där ute”... “de skall få betala. Jag skiter i 

vad det kostar dom. Miljön är viktigare”? 

 

Svar: Gatukostnaden är områdesspecifik. Detta innebär att kostnaderna i denna utredning 

har beräknats utifrån de faktiska förutsättningarna som råder, exempelvis hur mycket berg 

som behöver sprängas och schaktas, dikes- och släntåtgärder mm. Gatukostnadsutredningen 

är i linje med den gatukostnadspolicy som har antagits efter samrådet. 

 

Kostnaderna fördelas mellan fastigheterna i området. Eftersom Nytorpsvägen samt del av 

Tegelbruksvägen får en standard som tjänar fler än de boende i området(så kallad 

överstandard) tar kommunen kostnaderna för denna överstandard. Vad som är överstandard 

framgår av gatukostnadsutredningen.  

 

I gatukostnadsutredningen delar vi upp kostnadsposterna enligt följande: 

anläggningskostnad (Främst entreprenadkostnad för gata inkl. belysning samt byggledning), 

administrativa kostnader (Ex. projektledning, projektering, beräkning samt framtagande av 

kalkyl, geoteknik utredning samt undersökning, riskanalys etc) samt inlösenkostnad 

(markinlösen, släntintrång, förrättningskostnad etc.) I dessa kostnadsposter ingår inga 

kostnader förknippade med kommunalt VA, dessa kostnader tas ut genom VA-taxan. 

 

Se även ämnesvisa svar. 
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Fastighetsägare Brevik 1:165, yttrande 2 

 

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 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) <100 fordon/dygn. I trafik-PM anges att 

trafiken på Tegelbruksvägens södra del uppskattas till 400 fordon, det innebär att 

båtklubbarna skulle generera 300 bilar/dygn fast än dessa endast använd halva året. Dessa 

uppskattningar kan inte stämma. 

 

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. 
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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: 

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? 
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Svar: Gatukostnaderna beräknas efter varje områdes specifika förutsättningar, därför kan 

kostnaderna variera i olika etapper. 

  

Belysning längs vägarna kommer vara liknande den i Ugglevägen. 

 

Se ämnesvisa svar. 

 

Frågor om VA hänvisas till kommunens tekniska kontor. 

 

Se detaljplanens samrådsredogörelse för svar på planfrågor. 

 

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 för klubbstuga/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: Ingen justering av tennisbanans andelstal har skett till granskningen. 

 

Frågor angående VA hänvisas till kommunens tekniska kontor. 

 

Se detaljplanens samrådsredogörelse för svar på planfrågor. 

 

Fastighetsägare Brevik 1:228 

 

Vi emot sätter oss den kostnadsfördelning som anges. Vi anser att det är kommunens ansvar 

att bekosta vägnätet ute på Brevikshalvön precis som för andra delar i Tyresö kommun. 

 

Vi emot sätter oss även specifikt den fördelning mellan fastigheter beroende på gatornas 

längd och omfång och vilken insyn vi får i administrativa kostnader. 

Alla fastighetsägare ombeds bekosta olika mycket beroende på din gatuadress. Detta känns 

som om det kan bli reaktioner på att någon kör lite väl mycket på just deras väg…….hur kan 

vi lösa detta? Blir det då bommar som gäller? Hur kommer ni att lösa detta problem som 

säkerligen uppstår. 

 

Svar: I gatukostnaden ingår kostnader för entreprenaden, administration, kommunens 

projektering av gatorna, intern och extern byggledning, projektledning, utsättning, bodar, 

trafikavstängningar, besiktningskostnader, inlösenkostnader mm.  

 

Den mark som i en detaljplan är utlagd som allmän plats är tillgänglig för allmänheten, 

ingen begränsning i åtkomst finns.  

 

Se även ämnesvisa svar. 

 

Fastighetsägare Brevik 1:620 

 

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 komun 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. 
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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 

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. 

 

Svar:  

Befintlig mur bedöms kunna behållas vid vägutbyggnaden enligt den förprojektering som är 

gjord och då fungera som ett L-stöd. 

 

Gatukostnaderna beräknas specifikt för varje etapp och beror på områdets specifika 

förutsättningar. 

 

Innan arbeten med väg och VA påbörjas genomförs en riskanalys och berörda fastigheter 

besiktigas och om det behövs sätts vibrationsmätare upp. 

 

Se detaljplanens samrådsredogörelse för svar på planfrågor.  

 

Frågor om VA hänvisas till kommunens tekniska kontor. 

 

Fastighetsägare Brevik 1:532, yttrande 2 

 

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 
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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. 

 

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! 
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Svar: Att kostnaderna är högre i denna etapp än i tidigare etapper beror på att kostnaderna 

beräknas utifrån områdets specifika förutsättningar. 

 

De nytillkommande fastigheterna betalar 50 % mer än de befintliga fastigheterna (andelstal 

1,5 respektive 1,0). Här har man tagit hänsyn till att befintliga fastigheter har betalat 

ersättning för de äldre gatorna. 

 

Gatukostnaderna avser enbart de kostnader som kan härröras till anläggandet av vägar. 

Arbetena utförs i samma entreprenad, men anläggningskostnaderna fördelas på anläggande 

av gata och anläggande av VA. 

 

Se även ämnesvisa svar. 

 

Se detaljplanens samrådsredogörelse för svar på planfrågor. 

 

Frågor om VA hänvisas till kommunens tekniska kontor. 

 


