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Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska 
och tekniska åtgärder som krävs för att på ett samordnat och ändamålsenligt sätt genomföra 
detaljplanen.  Det framgår när, hur och på vilket sätt planen ska genomföras. Det klarläggs även 
vem som är ansvarig för olika delar av genomförandet och vilka ekonomiska förutsättningar som 
finns. 

Genomförandebeskrivningen har ingen självständig rättsverkan. Liksom planbeskrivningen är 
genomförandebeskrivningen endast vägledande vid genomförandet av detaljplanen och ska läsas 
tillsammans med plankartan där de juridiskt bindande planbestämmelserna finns. Detaljplanen 
upprättas enligt reglerna i plan- och bygglagen, ÄPBL 1987:10. 

Organisatoriska frågor 

Tidplan
Detaljplanen upprättas genom normalt 
planförfarande enligt ÄPBL (1987:10). 

För detaljplanen gäller följande tidplan:

Beslut om samråd  Maj 2014
Samråd   Maj-juni 2014
Beslut om utställning Oktober 2016
Utställning  November 2016-

januari 2017
Antagande  4:e kvartalet 2017
Laga kraft 4:e kvartalet 2017
Prel. byggstart  1 - 2 kvartalet 2018

Exploateringsavtal mellan exploatören och 
kommunen kommer att tecknas före antagande 
av detaljplanen. 

När detaljplanen vunnit laga kraft kan ansökan 
om lov och lantmäteriförrättningar enligt 
detaljplanen prövas.  

Uppställningsyta för entreprenörens fordon 
och maskiner ska iordningställas i enlighet 
med gällande vattenskyddsföreskrifter innan 
övrig byggnation av området påbörjas. I 
nästa steg ska en dagvattendamm anläggas 
för omhändertagande av dagvatten. Planering 
och anläggning av uppställningsyta och 
dagvattendamm ska vara helt utförd innan övrig 
byggnation inom planområdet påbörjas. 

Anmälan om dagvattenanläggning ska göras 

Anmälan  om dagvattenanläggning ska göras 
till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 
innan verksamheten planeras att starta och 
åtgärder vidtas. 

Bebyggelseområdet kommer att byggas ut i 
etapper. På grund av trafikbullerproblematiken 
får bygglov för bostäderna i dalgången 
inte ges innan byggnad uppförts inom 
verksamhetsområdet (yta planlagd för kontor, 
handel, småindustri och lager).

Genomförandetid
Genomförandetiden är tio år från den dag 
detaljplanen vinner laga kraft. 

Genomförandetiden avser inte den tid 
det beräknas ta för området att byggas ut 
fullständigt. Med genomförandetid avses 
den tid då fastighetsägarna har en garanterad 
rätt att bygga enligt detaljplanen. Under 
genomförandetiden får detaljplanen inte ändras 
utan att synnerliga skäl föreligger. 

Om detaljplanen behöver ändras eller upphävas 
under genomförandetiden har fastighetsägaren 
rätt till ersättning för förlorande rättigheter 
(exempelvis för förlorad byggrätt). 

Efter genomförandetidens utgång fortsätter 
detaljplanen att gälla, men den kan då ändras
eller upphävas utan att fastighetsägare eller 
rättighetshavare har rätt till ersättning. 

INLEDNING 
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Markägoförhållanden
Fastighetsägare och rättighetshavare 
framgår av den till detaljplanen hörande 
fastighetsförteckningen.

Exploatören äger fastigheterna Björsta 2:23 
och Björsta 2:26. Fastigheterna Björsta 2:35 är 
privatägd. 

Delägande fastigheter av marksamfälligheten 
Björsta S:1 är Björsta 2:26 och Björsta 2:34. 

Huvudmannaskap och 
ansvarsfördelning

Allmän plats
Kommunen är inte huvudman för allmän plats 
inom planområdet, dvs. enskilt huvudmanna-
skap avses gälla. 

Planområdet är beläget inom landsbygd där an-
gränsande och närliggande bebyggelseområden 
har enskilt huvudmannaskap. Bebyggelsen inom 
orten Björsta/Lidatorp utgör idag en blandning 
av permanent- och fritidhusbebygglese. Vägar 
inom och i anslutning till planområdet har hitills 
haft en annan huvudman än kommunen. Med 
hänsyn till att enskilt huvudmannskap är 
tradition på orten och att huvudmannskapet 
inte bör splittras upp inom området, ska samma 
princip för huvudmannaskap gälla för detta 
detaljplaneområde som för angränsande. Då 
detaljplanen medför en marginell utökning av 
befintlig bebyggelse inom Björsta/Lidatorp, är 
det lämpligt att den tillkommande bebyggelsen 
ges likartade förutsättningar som den befintliga 
bebyggelsen på orten. 

Enskilt huvudmannaskap innebär att ägarna till 
fastigheterna i området blir ansvariga för drift 
och underhåll av allmän plats. Vilka fastighe-
ter det är och de inbördes ansvarsförhållanden 
avgörs inte i detaljplanen utan av Lantmäteriet 
genom en anläggningsförrättning vid detaljpla-
nens genomförande. 

Exploatören (ägaren till Björsta 2:23 och 2:26) är 
ansvarig för utbyggnad av allmän plats: lokalga-
ta, gång- och cykelväg samt nödvändiga åtgärder 
inom naturmark. Exploatören bekostar 
projektering, utbyggnad och iordningsställande

av allmän plats. 

För skötsel av allmän plats ska en eller flera 
gemensamhetsanläggningar inrättas, se Gemen-
samhetsanläggningar nedan.

Kvartersmark
Respektive fastighetsägare bekostar och ansvarar 
för samtliga åtgärder gällande byggande, drift 
och underhåll inom kvartersmark. 

Exploatören svarar för utbyggnad av bullerredu-
cerande åtgärder på kvartersmark. 

Vatten och spillvatten
Planområdet kommer att ingå i kommunens 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten.

Nynäshamns kommuns Va-avdelning är huvud-
man för allmänna vatten- och spillvattenledning-
ar och ansvarar för dess utbyggnad, drift och 
underhåll fram till anvisad förbindelsepunkt. 

Exploatören bekostar utbyggnad av vatten- och  
spillvattenledningar. 

Dagvatten
Planområdet ingår inte i kommunens verksma-
hetsområde för dagvatten. En eller flera gemen-
samhetsanläggningar kommer instället att inrät-
tas för vägdiken och fördröjningsmagasin. 

Exploatören ansvarar för utbyggnad av dag-
vattenanläggningarna och svarar för drift och 
underhåll av anläggningarna fram till dess att en 
samfällighetsförening är bildad. Därefter kom-
mer dagvattenanläggningarna att förvaltas av 
samfällighetsföreningen.  

El, tele etc.
Kraftringen Nät AB är huvudman för elnätet 
och TeliaSonera Skanova Access AB är huvud-
man för telenätet. Respektive huvudman ansva-
rar för ledningarnas utbyggnad, drift och under-
håll fram till leveranspunkten. 
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Tvingas ledingsägare vidta undanflyttningsåtgär-
der eller skydda ledningar för att möjliggöra ex-
ploateringen, ska den part som initierar åtgärden 
även bekosta den. 

Vilken ledningsnätsägare som verkar inom plan-
området bestäms genom avtal mellan ledningsä-
gare och markägare. 

Exploatören bekostar utbyggnaden av el-, tele- 
och fibernät till den nya bebyggelsen. 

Avtal

Kommunen och exploatören
Ett genomförandeavtal ska upprättas mellan 
kommunen och exploatören och ska antas av 
kommunfullmäktige i samband med att de-
taljplanen antas. Detta avtal reglerar närmare 
kostnads- och ansvarsfördelningen mellan kom-
munen och exploatören. 

Genomförandeavtalet ska innehålla bland annat 
tidplan, ansvarsfördelning, finansiering, exploa-
törens åtaganden, eventuella marköverlåtelse/
marköverföring mellan kommunen och exploa-
tören med mera.  

Exploatören och ledningsägare
Planförslaget innebär dels anläggning av el- och 
teleledningar med tillhörande anordningar, och 
dels anläggning av allmäna vatten- och spillvat-
tenledningar. 

Överenskommelse ska därför ingås mellan 
exploatören och respektive ledningsägare för att 
säkerställa åtaganden vad gäller markupplåtelse, 
kostnader och utförande. 

Trafikverket och kommunen 
Avtal om ombyggnadsåtgärder av väg 545 (ny 
gångbana, belysning, övergångspassage med 
mera) från planområdets södra väganslutning 
till busshållplats Björsta mellan Trafikverket 
och Nynäshamns kommun ska tecknas innan 
detaljplanens antagande. Avtalet reglerar samtliga 
åtgärder som berör Trafikverkets anläggningar. 
Åtgärderna ska bekostas av exploatören enligt 
upprättat genomförandeavtal mellan exploatören 
och Nynäshamns kommun. 
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Avtalet reglerar även att Trafikverket 
ska ges möjlighet att se ritningar över 
fördröjningsmagasinet för dagvatten och ges 
tillfälle att lämna synpunkter på dessa och 
möjlighet att påverka fördröjningsmagasinets 
utformning och anläggande. 

Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsrättsliga frågor berör till exempel 
avstyckning (bilda ny fastighet), marköverföring 
genom fastighetsreglering och bildande av 
gemensamhetsanläggning, ledningsrätt eller 
servitut med mera Lantmäteriet ansvarar för 
fastighetsindelningen och officialrättigheter 
i Sverige. Lantmäteriet genomför efter 
ansökan fastighetsrättsliga åtgärder genom 
lantmäteriförrättning. Vanligtvis görs detta efter 
att detaljplanen vunnit laga kraft. 

Kommunen har en initiativ rätt att söka    
förrättning för att exempelvis genomföra en 
detaljplan. Fastighetsrättsliga frågor inom 
kvartersmark sker på initiativ av fastighets-
ägarna själva. 

Fastighetsbildning
Detaljplanen medför att nedanstående 
fastighetsbildningsåtgärder behövs för att  
fastigheterna och deras gränser ska överens-
stämma med detaljplanen.

Allmän plats
Följande mark är utlagd som allmän plats i 
planförslaget och ska genom fastighetsreglering 
bilda en lämplig fastighet ägd av exploatören 
och sedermera en samfällighetsförening:
• Del av fastigheten Björsta 2:23 (figur nr 

1 i fastighetskonsekvenskartan för allmän 
plats).

• Del av fastigheten Björsta 2:26 (figur nr 
2-4 i fastighetskonsekvenskarta för allmän 
plats).

• Del av samfälligheten Björsta S:1 (figur nr 
5 i fastighetskonsekvenskarta för allmän 
plats).
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Exploatören ska ansöka om fastighetsbildning så 
att fastighetsgränser och markanvädning stäm-
mer överens med planförslaget. 

Kvartersmark
Inom planområdet kommer nya fastigheter bil-
das för kvartersmarken. 

Följande fastigheter och samfälligheter kommer 
att bidra med mark för bostadsbebyggelse, verk-
samhetsområdet och tekniska anläggningar:
• Fastigheten Björsta 2:23 (figur nr 1-3 i fastig-

hetskonsekvenskarta för kvartersmark).
• Fastigheten Björsta 2:26 (figur nr 4-16 och 

18-21 i fastighetskonsekvenskarta för kvar-
tersmark).

• Samfälligheten Björsta S:1 (figur 17 i fastig-
hetskonsekvenskaratn för kvartersmark).

Följande fastighetsbildning föreslås:
• E-område för återvinningsstation och sop-

hantering föreslås tillhöra samma fastighet 
som allmän platsmark (figur nr 18-19 i fastig-
hetskonsekvenskartan för kvartersmark).

• E-område för transformatorstationen före-
slås bilda en ny fastighet (figur nr 20 i fastig-
hetskonsekvenskarta för kvartersmark). 

• E-område för dagvattendamm föreslås bilda 
en ny fastighet (figur nr 21 i fastighetskon-
sekvenskarta för kvartersmark) eller tillhöra 
samma fastighet som allmän platsmark 
(Björsta 2:23).

Fastighetsbildning enligt ovan kan ske även om 
parterna inte är överens efter prövning av Lant-
mäterimyndigheten som prövar åtgärden enligt 
fastighetsbildningslagen.

Ersättning för nödvändig marköverföring kan 
läggas till grund för ansökan om fastighetsbild-
ning. Om överenskommelse om ersättning inte 
kan träffas kan Lantmäterimyndigheten besluta 
om ersättning

Gemensamhetsanläggningar
En gemensamhetsanläggning är en anläggning 
som är gemensam för flera fastigheter, ofta 
vägar eller vatten- och spillvattenledningar. I ge-
mensamhetsanläggningen deltar flera fastigheter 
och varje deltagande fastighet bekostar drift och 
underhåll enligt andelstal. 

För de nytillkommande medför detaljplaneför-
slaget att en eller flera gemensamhetsanläggning-
ar behöver bildas för att tillgodose fastigheternas 
behov av exempelvis tillgång till in- och utfart. 

Följande gemensamhetsanläggningar är tänkta 
att inrättas:
1. Gemensamhetsanläggning för allmän plats; 

lokalgata, gång- och cykelväg, parkering samt 
naturområde.

2. Gemensamhetsanläggning på kvartersmark 
för retur-/återvinningsstation. 

För fastigheterna Björsta 2:17, Björsta 2:23 och 
Björsta 2:35 kan det bli aktuellt att ansluta sig 
till gemensamhetsanläggning för väg, med syfte 
att tillgodose fastigheternas behov av tillgång till 
utfart. Gemensamhetsanläggningarna kommer 
att förvaltas av en eller flera samfällighetsför-
eningar. I anläggningsförrättning enligt anlägg-
ningslagen beslutas deltagande fastigheter och 
andelstal för gemensamhetsanläggningarnas 
utförande och drift.

Servitut och ledningsrätt
Servitut är att på ett visst bestämt sätt använda 
en annan fastighet. Det kan till exemple röra sig 
om rätten att ta väg eller nyttja en brunn på en 
annan fastighet. Ett servitut kan också innebära 
att den andra fastighetens ägare förbinder sig att 
inte använda sin fastighet på visst sätt. Servitut 
kan därmed vara postitiva eller negativa. 

43



Dp 861, laga kraft den 20 november 2017                                 dnr. 2005. 0227 
Detaljplan för Björsta 2:23 och 2:26 m.fl., Nynäshamn

Servitutsförhållandet gäller alltid mellan fastighe-
ter. Annars benämns rättigheten som ett arrende 
eller nyttjanderätt. 

Det finns två huvudtyper av servitut; avtalsservi-
tut (avtal upprättas) och officialservitut (myndig-
hetsbeslut).

Ledningsrätt är en servitutsliknande rättighet 
som kan upplåtas till förmån för både en juridisk 
person eller fastighet. Ledningsrätt är precis som 
namnet antyder en rätt att använda någon annas 
mark för ledningsändamål. 

Ledningsrätt kan upplåtas för ledningar för 
allmäna ändamål, exempelvis data- och telekom-
munikationsledning samt vatten- och avlopps-
ledningar. Ledningsrätt kan endast bildas av 
lantmäterimyndigheten. 

Inverkan på befintliga rättigheter
Planförslaget innebär att ett flertal rättigheter 
påverkas av planförslaget:

• Officialservitut för avlopp till förmån för 
fastigheten Björsta 2:35 belastande fastig-
heten Björsta 2:26. Servitutet bör upphävas 
och ersätts med kommunalt vatten och 
avlopp. Akt 0192-89/40.1.

• Officialservitut för väg till förmån för fast-
igheten Björsta 2:26 belastande fastigheten 
Björsta 2:17. Servitutet bör upphävas och 
ersättas med deltagande i gemensamhetsan-
läggning för väg. Akt 01-ÖSM-308.

• Officialservitut för väg till förmån för fa-
stugheten Björsta 2:35 belastande fastigheten 
Björsta 2:26. Servitutet bör upphävas och 
ersättas med deltagande i gemensamhetsan-
läggning för väg. Akt 0192-89/40.2.

• Officialservitut för väg till förmån för fast-
igheten Björsta 2:23 belastande fastigheten 
Björsta 2:26. Servitutet bör upphävas och 
ersättas med deltagande i en gemensamhets-
anläggning för väg. Akt 01-ÖSM-369.

• Officialservitut för vattentäkt och gångväg 
till fömån för fastigheten Björsta 2:23 belas-
tande Björsta 2:26. Servitutet bör upphävas. 
Akt 01-ÖSM-465. 
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• Ledningsrätt för vatten och avlopp till för-
mån för för nynäshamns kommun belastan-
de fastigheten Björsta S:1 och Björsta 2:26. 
Ledningsrättens omfattning och lokalisering 
bör omprövas. Akt 0192-02/7.

Under planprocessen har sådana rättigheter han-
terats som är registrerade i fastighetsregistret och 
som har kommit till kommunens kännedom. 

Observera att rättigheter som har bildats genom 
avtal inte behöver vara inskrivna i fastighetsre-
gistret för att vara giltiga. Sådana avtalsrättighe-
ter har hitillsinte varit kända under planproces-
sen, men kan komma att uppvisas av berörd 
part. 

Nytillkomna rättigheter
Inom de områden som i detaljplanen är reseve-
rade för ett visst ändamål gäller inte automatiskt 
någon rättighet till följd av att detaljplanen har 
vunnit laga kraft. Upplåtelsen inom ett sådant 
markreservat måste ske vid lantmäteriförrättning 
eller genom skriftlig överenskommelse mellan 
berörda parter.

Följande rättigheter bör skapas:
• Inom fastigheten Björsta 2:26 (E-område) 

bör det skapas en rättighet för transforma-
torstation tillhörande Ellevio AB.

• Inom u markerat område på fastigheten 
Björsta 2:26 (verksamhetsområdet) finns 
befintlig ledning tillhörande TeliaSonera Ska-
nova Access AB. Denna bör skyddas med en 
ledningsrätt.

• Ledningsrätt för nya elledningar tillhörande 
Ellevio AB.

• Ledningsrätt för nya teleledningar tillhöran-
de TeliaSonera Skanova Access AB.

Ersättning för servitut eller ledningsrätt bestäms 
i första hand genom förhandling mellan berörda 
fastighetsägare respektive mellan fastighetsägare 
och ledningsägare. Överenskommelse om ersätt-
ning kan läggas till grund för ansökan om 

bildande av servitut genom lantmäteriförrättning 
eller upplåtelse av ledningsrätt. Om överens-
kommelse om ersättning inte kan träffas beslutar 
Lantmäteriet om ersättning. 
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Ansökan om lantmäteriförrättning
Exploatören ska bekosta och ansöka om fastig-
hetsbildning beträffande den allmänna platsmar-
ken, fastighetsbildning inom kvartersmark samt 
inrättande och upphävande av servitut. 

Omprövning och inrättande av ledningsrätt söks 
av berörd ledningsägare.

Tekniska frågor

Gator 
Lokalgatorna kommer inte asfalteras.  

Vatten och spillvatten
Vatten- och spillvattenledningarna ska byggas 
ut enligt upprättad va-plan 2014-03-17, diarie-
nummer 2005.0227/214-41.20140422. Genom 
planområdet går allmänna vatten- och spillvat-
tenledningar som berörs av exploateringen och 
kommer därför delvis läggas om och anpassas 
till detaljplanen. Nya ledningar ska placeras i 
lokalgatan. Vatten och spillvattenutbyggnaden 
kräver inte någon ny pumpstation. Vid behov 
finns möjlighet att ansluta sig till pumpstationen 
utanför planområdets gräns.  

Dagvatten
Dagvatten från tak och parkeringsplatser/upp-
farter inom bostadstomterna längs med västra 
sidan av Cikadavägen ska avledas till vägdiken 
för att inte riskera avrinna mot lägre liggande 
bebyggelse. 

Fördröjningsmagasin för dagvatten kommer 
utformas som en damm. Dagvattendammens 
dimensionering, det vill säga hur stor fördröj-
ningsvolym som krävs, och hur dagvattnet är 
tänkt att renas har redovisats av exploatören i 
tillhörande dagvattenutredning. 

Diken och dagvattendamm ska anläggas med 
tätduk. Ytorna runt dagvattendammen bör 
utformas så att det är möjligt att lägga upp 
eventuell sediment där. En skötselplan för 
dagvattendammen ska finnas och överlämnas till 
den samfällighetsförening som kommer förvalta 
dagvattendammen. För att minimera risken för 
förorening av grundvattnet under byggskedet, 
till exempel dieselutsläpp, ska parkeringsplatsen

vid områdets entré användas som uppställnings-
yta för fordon och maskiner. Uppställningsytan 
ska vara tät (asfalt eller duk) med invallning/
uppsamlingsmöjlighet av olja, diesel med mera. 
Under byggskedet är det viktigt att kontrollera 
grundavttnets kvalité. Ett provtagningsprogram 
ska därför tas fram om länsstyrelsen kräver det. 

Vid byggnation av parkeringsplatser och vägar 
ska dagvattenhanteringen utformas så att föro-
reningarna i vattnet avskiljs. En oljeavskiljare ska 
därför installeras vid dagvattendammen. 

El, tele, bredband
Installationer för att tillgodose områdesför-
sörjning av el, tele och bredband kommer att 
projekteras och förläggas till bostädernas läge. 
Ledningarna ska placeras i det tillkommande 
vägnätet.

TeliaSonera Skanova Access AB önskar att så 
långt som möjligt behålla befintliga teleanlägg-
ningar i nuvarande läge för att undvika olägen-
heter och kostnader som uppkommer i samband 
med flyttning.  
 
Befintliga luftledningar för el finns till fastighe-
terna Björsta 2:17, 2:23 och 2:35. Dessa ersätts 
med markkabel i det tilkommande vägnätet. 

Störningskydd 
Den nya bebyggelsen kommer att vara expone-
rad av trafikbuller från riksväg 73 och Nynäs-
banan. Detta ställer krav på bullerreducerande 
åtgärder enligt genomförs bullerutredning år 
2011 (Rapport nr 555281 B).

För att begränsa bullernivåerna för bostäder på 
de sydligaste fastigheterna mot väg 73 uppförs 
en byggnad på den södra delen av det planerade 
bostadsområdet. Bygglov för bostäderna i dal-
gången får inte ges innan denna byggnad upp-
förts. Se vidare i planbeskrivningen s. 23.

En precisering av kraven för bullerskydd finns i 
planbestämmelserna. 
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Ekonomiska frågor

Kommunalekonomiska konsekvenser
Planförslaget innebär inte några kommunaleko-
nomiska konsekvenser. Kommunen har inte 
kostnader för utförande och drift för allmän 
plats eller andra anläggningar inom planområdet. 

Driftkostnader avseende vatten-, spillvattenan-
läggningar finansieras genom den kommunala 
va-taxan. 

Planekonomi
Planläggningsavtal har upprättats mellan ex-
ploatören (fastighetsägaren till Björsta 2:26 och 
2:23) och kommunen angående kostnaderna för 
upprättande av detaljplan för området. Planav-
gift kommer därmed inte tas ut vid bygglov. 

Kostnader för 
gemensamhetsanläggningar
Blivande samfällighetsförening kommer inte 
belastas av kostnader för utbyggnaden av allmän 
plats, retur- och återvinningsstation samt dag-
vattenanläggning. Exploatören svarar för denna 
kostnad. 

Kostnader för drift och underhåll för gemen-
samhetsanläggningar kommer att tas ut av delta-
gande fastigheter i gemensamhetsanläggningen 
enligt de andelstal som beslutas av Lantmäteriet 
i anläggningsförrättningen. Exploatören svarar 
för drift och underhåll fram tills att en samfällig-
hetsförening är bildad. 

Fastighetsägarna till Björsta 2:17, 2:23 och 
Björsta 2:35 får andelstal för deltagande i ge-
mensamhetsanläggningar. Andelstal fastställs av 
Lantmäteriet. 

Fastighetsbildning
Förrättningskostnaderna beror på tidsåtgången 
och gällande förrättningstaxa. 

Teknisk försörjning
Utbyggnad och drift av teknisk försörjning (VA, 
el och tele) finansieras av anslutnings- och 
brukaravgifter. För uppgift om kostnad för 
anslutning till respektive ledningsnät kontakta 
ledningshavarna.

Störningsskydd
Kostnader för bullerskyddsskärm vid de plane-
rade bostäderna i områdets norra del närmast 
väg 73 tillfaller den/dem som bebygger fastighe-
terna.

Rivning av befintlig byggnation
Exploatören får utgifter för eventuell rivning av 
befintliga byggnader inom planområdet. 



Dp 861, laga kraft den 20 november 2017                                dnr. 2005. 0227 
Detaljplan för Björsta 2:23 och 2:26 m.fl., Nynäshamn

7

Hur berör detaljplanen dig?

Konsekvenser för berörda fastighetsägare och rättighetshavare med flera redovisas i tabell nedan. För 
mer information hänvisas till avsnittet Fastighetsrättsliga frågor i genomförandebeskrivningen.

8

       

Fastigheter Avstår mark Erhåller mark Rättighet   
upphör/bildas/omprövas

Björsta 2:17  Nej Nej Fastigheten blir
deltagande i ny   
gemensamhets-
anläggning.  
 

Björsta 2:23 Nya fastigheter 
och allmän platsmark.

Nej Fastigheten blir deltagande i ny 
gemensamhetsanläggning.
Servitut för väg upphör. 
Servitut för vattentäkt och 
gångväg upphör. 

Björsta 2:26 Nya fastigheter och
allmän platsmark. 

Ja Ledningsrätt för el och Tele 
bildas. 
Servitut för väg upphör. 
Ledningsrätt för VA omprövas. 

Björsta 2:35 Nej Nej Fastigheten blir deltagande i ny 
gemensamhetsanläggning.  
Servitut för avlopp upphör. 
Servitut för väg upphör. 

Björsta S:1 Nya fastigheter och 
allmän platsmark. 

Nej -

Nynäshamns
kommun 

- - Ledningsrätt för VA omprövas.

Kraftringen Nät AB - - Ledningsrätt för elledning bildas. 

TeliaSonera Skanova 
Access AB

- - Ledningsrätt teleledning bildas.

       
Tabell 1. Konsekvenser för fastighetsägare, rättighetshavare med flera. Observera att fråogr om rättigheter och 
om upplåtelse av mark prövas och beslutas slutligen av Lantmäteriet.      

Nynäshamns kommun
Kommunstyrelseförvaltningen 
Mark och Exploatering
Sandra Zachrisson
sandra.zachrisson@nynashamn.se
08-520 682 59


