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Planområde



Bakgrund

 Område för fritidshus till permanentboende

 Mer trafik och slitage på vägarna

 Mer vatten tas ur privata brunnar och avloppsmängderna ökar

 Hård belastning på grundvattnet

 Vattenkvalité i Kalvfjärden och Erstaviken uppnår inte 

miljökvalitetsnormerna



Framtida resultat

 Minska belastningen på miljön 

 Säkra vattentillförseln; mängd och kvalitet

 Säkrare; Gång-, Cykel och Bilvägar

 Tillgänglighet

 Större byggrätter

 Bevara naturvärden och områdets karaktär



Styrande dokument

 2017: Tyresö 2035 översiktsplan 

 2018: Strategi för Östra Tyresö

 Utbyggnad med kommunalt huvudmannaskap

 Minsta fastighetsstorlek 3 000 kvm

 Byggrätter för permanentboende



Byggrätter

(Strategi Östra Tyresö)

BYA 200 kvm; nockhöjd 6,5 meter

BYA 150 kvm; nockhöjd 7,5 meter

BYA 120 kvm; nockhöjd 8 meter



Detaljplan

 Vad är en detaljplan?

 Reglerar bebyggelse och markanvändning 

 Består av en plankarta och en planbeskrivning

 Hur ser planprocessen ut?



Under planarbetet

 Säkerställa kvalitéer

 Konflikter mellan olika intressen 

 Trafiksäkerhet och framkomlighet

 Naturvärden

 Buller 

 Dagvatten

 Byggbarhet

 Placering av VA –anslutningspunkter

 Intrång och slänter



Planavgift och bygglovsavgift

 Planavift och bygglovsavgift för utökad byggrätt tas ut i samband med 

bygglovsansökan 

 Taxa beslutad av kommunfullmäktige

 Planavgift baseras på ökning av bruttoarea

 Avgift för lov baseras på ärendetyp





Gatukostnader

 Politiskt beslut att ta ut gatukostnader 

 Utbyggnad av gator i området betalas av fastighetsägarna

 Regleras i Plan- och bygglagen

 Överstandard skattefinansieras t ex bussgator och cykelbanor

 Underhåll av gata övertas av kommunen



Gatukostnadsutredning

 Parallellt med detaljplaneprocessen

 Reglerar hur kostnaderna för gator ska fördelas

 Redovisar vilka kostnader varje fastighetsägare ska betala



Karta över fördelningsområde - exempel



Andelstal

Fastighet Andelstal

Befintlig bostadsfastighet 1,00

Nybildad bostadsfastighet 1,50

Transformatorstation 

(E-område) 

0,16



Debitering

 Beräknade kostnader justeras med index

 Efter vunnit laga kraft och slutbesiktning

 Betalning inom 60 dagar efter utskickad faktura

 Möjlighet finns att ansöka om lån eller anstånd



Processen för gatukostnadsutredning



FASANEN 1:31

Markfrågor

 Markinlösen

 Släntintrång (servitut)

 Omprövning av 

gemensamhetsanläggning

 Tillköp av mark



Två separata utredningar





Vatten och avlopp

 För miljön och säkrad vattentillgång

 Kommunen drar ledningar till fastighetsgränsen

 Kommunen tar fram förslag till förbindelsepunkter, fastighetsägaren 

väljer önskad punk

 Från förbindelsepunkt till huset ansvarar fastighetsägaren själv för 

nedläggning av ledningar

 Fastighetsägare kan tidigast ansluta till VA-systemet när hela 

området är utbyggt



 Utbyggnad av VA betalas av fastighetsägarna inom planområdet 

när hela området är utbyggt

 VA-kostnaden är uppdelad i två delar;

1. Anläggningsavgift

Engångskostnad

Styrs av kommunens VA taxa vid debiteringstillfället

Avgiften varierar beroende på fastighetens storlek

2. Brukningsavgift

Återkommande avgift

Beräknads utifrån vattenförbrukningen

Vatten- och avloppskostnad



Vatten- och avloppskostnad

När och hur betalas avgifterna?

 Anläggningsavgift faktureras när anläggningen är slutbesiktigad och 

kan betalas direkt eller lån för VA

 Brukningsavgift betalas kvartalsvis via faktura 



Grov tidplan

 Samråd: kvartal 4 2022

 Granskning: kvartal 4 2023

 Antagande: kvartal 2 2024

 Start detaljprojektering: kvartal 2 2024

 Start produktion: kvartal 2 2025



Vad händer nu i startskedet

 Utredningar tas fram:

 Geoteknisk utredning

 Naturvärdesinventering

 Dagvattenutredning

 Bullerutredning

 Trafikutredning

 Inmätning för kartunderlag

 Inventering av fastighetsgränser

 Förprojektering för vägar och pumpstationer



För mer information

Prenumerera på webbsidan för detaljplanen:

www.tyreso.se/entitevagen

Läs om anslutning och taxa för vatten och avlopp, gatukostnad, 

planavgift och bygglovsavgift

http://www.tyreso.se/entitevagen


Chatta in dina frågor




