
ANTAGANDEHANDLING

DETALJPLAN  FÖR 

NANTESVÄGEN DEL 1 
I SVINNINGE, ÖSTERÅKERS KOMMUN, STOCKHOLMS LÄN

UPPRÄTTAD DEN 12 FEBRUARI 2007 PÅ STADSARKITEKTKONTORET I ÅKERSBERGA

TILL DETALJPLANEN HÖRANDE HANDLINGAR:
- PLANKARTA MED PLANBESTÄMMELSER
- ILLUSTRATIONSPLAN
- PLANBESKRIVNING
- GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
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ANTAGANDEHANDLING

Detaljplan för                                               (blad 1 av 2)

NANTESVÄGEN del 1
i Svinninge, Österåkers kommun, Stockholms län
Upprättad den 12 februari 2007 av Stadsarkitektkontoret, rev 11 maj 2007

Lars Barrefelt
Stadsbyggnadschef

Ebba Ohlén-Carlsson                            Joe Lindström
Planarkitekt SWECO FFNS                  Arkitekt SWECO FFNS

Godkännande

2007-08-28

BN

Antagande

2008-02-04

KF

Laga kraft

2008-03-08

416

100 m40100 20 30 50

- Genomförandebeskrivning
- Planbeskrivning

- Plankarta och planbestämmelser
Till detaljplanen hör:

Användningsgräns
Linje ritad 3 meter utanför planområdets gräns

GRÄNSBETECKNINGAR

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast
angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas
gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

PLANBESTÄMMELSER

PLANKARTA

Genomförandetiden är 15 år från den dag planen vinner laga kraft.

Kommunen är huvudman för allmän plats.
ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

ILLUSTRATIONER

Plankarta, del 1

Tvärsketion 0/480 genom Nantesvägen (skala 1:100 )

Hela planområdet

Orienteringskarta
Allmänna platser

MARKENS ANORDNANDE
Körbar utfart får ej anordnas

Trafik mellan områden

- Illustrationsplan

Skala  1:1000

Kvartersmark
Teknisk anläggning, pumpstation

UTFORMNING AV ALLMÄN PLATS
Föreskriven höjd över nollplanet

Illustrationslinje
Illustrerad gång- och cykelväggc-väg

Illustrerat huvudstråk för dagvattendagvatten

Konnektionslinje

PLANAVGIFT ENL PBL-TAXA UTTAS MED 0 %
AV FULL AVGIFT  INOM PLANOMRÅDET.
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Detaljplan för                                              (blad 2 av 2)

NANTESVÄGEN del 1
i Svinninge, Österåkers kommun, Stockholms län
Upprättad den 12 februari 2007 av Stadsarkitektkontoret, rev 11 maj 2007

Lars Barrefelt
Stadbyggnadschef

Ebba Ohlén-Carlsson                            Joe Lindström
Planarkitekt SWECO FFNS                  Arkitekt SWECO FFNS

Godkännande

2007-08-28

BN

Antagande

2008-02-04

KF

Laga kraft

2008-03-08

416100 m40100 20 30 50

Plankarta, del 2

Hela planområdet

Sektion 1/020, vid Karsvreta träsk (skala 1:100)

- Genomförandebeskrivning
- Planbeskrivning

- Plankarta och planbestämmelser
Till detaljplanen hör:

Användningsgräns
Linje ritad 3 meter utanför planområdets gräns

GRÄNSBETECKNINGAR

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten. Där
beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

PLANBESTÄMMELSER

PLANKARTA

Genomförandetiden är 15 år från den dag planen vinner laga kraft.

Kommunen är huvudman för allmän plats.
ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Konnektionslinje

Illustrationslinje

ILLUSTRATIONER

Illustrerad gång- och cykelväggc-vägKvartersmark

Allmänna platser

MARKENS ANORDNANDE
Körbar utfart får ej anordnas

Trafik mellan områden

Teknisk anläggning, pumpstation Illustrerat huvudstråk för dagvattendagvatten

- Illustrationsplan

Skala  1:1000

UTFORMNING AV ALLMÄN PLATS
Föreskriven höjd över nollplanet

Konnektionslinje

PLANAVGIFT ENL PBL-TAXA UTTAS MED 0 %
AV FULL AVGIFT  INOM PLANOMRÅDET.
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Detaljplan för                                         Blad 1(av 2)

NANTESVÄGEN del 1
i Svinninge, Österåkers kommun, Stockholms län
Upprättad den 12 februari 2007 av Stadsarkitektkontoret rev 2007-05-11

Lars Barrefelt
Stadsbyggnadschef

Ebba Ohlén-Carlsson                         Joe Lindström
Planarkitekt SWECO FFNS                Arkitekt SWECO FFNS

Godkännande

2007-08-28

BN

Antagande

2008-02-04
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Laga kraft

2008-03-08

416

100 m40100 20 30 50

- Genomförandebeskrivning
- Planbeskrivning

- Plankarta och planbestämmelser
Till detaljplanen hör:
ILLUSTRATIONSPLAN

Illustrationsplan

- Illustrationsplan

Orienteringskarta

Skala  1:2000
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Detaljplan för                                       Blad 2 (av 2)

NANTESVÄGEN del 1
i Svinninge, Österåkers kommun, Stockholms län
Upprättad den 12 februari 2007 av Stadsarkitektkontoret, rev 2007-05-11

Lars Barrefelt
Stadsbyggnadschef

Ebba Ohlén-Carlsson                         Joe Lindström
Planarkitekt SWECO FFNS                Arkitekt SWECO FFNS

Godkännande

2008-08-28

BN

Antagande

2008-02-04

KF

Laga kraft

2008-03-08

416

100 m40100 20 30 50

- Genomförandebeskrivning
- Planbeskrivning

- Plankarta och planbestämmelser
Till detaljplanen hör:
ILLUSTRATIONSPLAN

Illustrationsplan

- Illustrationsplan

Orienteringskarta

Skala  1:2000
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Detaljplan för NANTESVÄGEN del 1,  
i Svinninge, Österåkers kommun, Stockholms län. 
 

PLANBESKRIVNING 

HANDLINGAR  

Till detaljplanen hörande handlingar: 

Plankarta med bestämmelser 
Illustrationsplan 
Planbeskrivning 
Genomförandebeskrivning 
 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Detaljplaneläggningen av hela Svinninge syftar till att möjliggöra 
omvandling från fritidsboende till permanentboende. Vidare är 
planläggningen en förutsättning för utbyggnad av allmänt VA-system i 
Svinninge. Gällande planer är upprättade med hänsyn till tidigare 
fritidshusanvändning. 

Syftet med detaljplan för Nantesvägen del 1 är att säkerställa ett 
vägområde som har erforderlig standard för sitt ändamål som 
uppsamlingsgata i Svinninge med busstrafik och stadigt ökande 
fordonstäthet. Detaljplanen skall också säkerställa ett område för gång- 
och cykelbana längs med vägens södra sida.  

PLANDATA 

Lägesbestämning 
Nantesvägen ligger i området Svinninge i södra delen av Österåkers 
kommun. Med anledning av att delat huvudmannaskap inte får förekomma 
inom en och samma detaljplan omfattar planförslaget endast 
Nantesvägens vägområde bestående av vägbana, gång- och cykelbana 
samt vägslänter. 

Detaljplan för Nantesvägen del 1 kommer att ha kommunalt 
huvudmannaskap medan kringliggande planer kommer att ha enskilt 
huvudmannaskap. Planområdet omfattar Nantesvägen från korsningen 
med Svinningevägen till korsningen med Svinningeuddsvägen. 
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Areal 
Planområdets areal uppgår till ca 3,1 ha. 

Markägoförhållanden 
Den del av Nantesvägen som omfattas av planområdet ligger på 
fastigheten Svinninge 7:6 som ägs av Svinnninge tomtägarförening och på 
Svinninge 1:3 som ägs av Svinningeudds tomtägarförening UPA. Delar av 
Svinninge 2:134 som ägs av Österåkers kommun berörs i planen. 

Eftersom det befintliga vägområdet är relativt smalt på vissa ställen och 
kommer att behöva breddas berörs, i begränsad omfattning, enskilda 
bostadsfastigheter som gränsar till Nantesvägen. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktliga planer  
Svinninge nämns i gällande översiktsplan från 2006 som ett förnyelse-
område som ska planläggas för permanentbebyggelse samt att området 
avses att försörjas med allmänt VA-system. 

Program för planområdet 
För hela Svinninge finns ett planprogram godkänt 2005-12-19 av 
kommunfullmäktige som ligger till grund för fortsatt planering. Programmet 
behandlar samtliga kommande detaljplaneområden inom Svinninge med 
utgångspunkt från Svinninge som helhet. Nantesvägen behandlas i 
programmet som en del av uppsamlingsgatan/bussgatan inom Svinninge. 
Standarden för uppsamlingsgatan måste förbättras och kompletteras med 
gång- och cykelväg. I programmet anges vägmått för uppsamlingsgatan. 

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 
Detaljplan för Nantesvägen del 1 ersätter delar av Svinninge 7:1 mfl, dpl 119 
(laga kraft 1961-04-07), delar av byggnadsplan för Svinninge 7:1 mfl dpl 68 
(laga kraft 1955-09-03) samt delar av byggnadsplan för Svartgarn dpl 30 
(laga kraft 1949-04-05).  

Behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan 
För hela Svinninge finns en Översiktlig MKB godkänd 2005-12-19 av 
kommunfullmäktige. I den görs avvägningar för de områden som bedöms 
medföra, respektive de områden som inte bedöms medföra, betydande 
miljöpåverkan. Nantesvägen är en av de planer som inte bedöms medföra 
betydande miljöpåverkan och därmed erfordras ingen separat MKB. 
Planområdet är praktiskt taget i sin helhet redan ianspråktaget för 
vägändamål. Det har sedan bedömningen i den översiktliga MKB:n inte 
framkommit någonting som föranleder ett förändrat ställningstagande. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 

Natur 

Mark och vegetation 
Planområdet består till största delen av asfalterad vägbana samt diken och 
vägslänter. Nantesvägen gränsar till bostadsfastigheter en del med 
skogsliknande karaktär i de mer kuperade delarna och en del mer öppna, 
plana och gräsbevuxna tomter. Planområdet gränsar till Karsvreta träsk 
som är en våtmark som är klassat som Ekologiskt särskilt känsligt område 
(ESKO) i kommunens naturvårdsplan.  

Geotekniska förhållanden 
I den östra delen av Nantesvägen, mellan Svinningevägen och 
Skepparvägen, utgörs marken i planområdet av berg i form av morän, 
gnejs och granit. I de flackare partierna, ungefär från Skepparvägen och 
västerut består marken av sand, torv och lera. 

Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. 

Bebyggelseområden 

Bostäder 
Nantesvägen gränsar på båda sidor till fastigheter med småhus. Norr om 
ligger Svinninge tomtområde och söder om Nantesvägen ligger området 
Trygarn. Öster om Trygarn ligger Karsvreta träsk delvis med bebyggda 
småhustomter upp mot Nantesvägen. 

Offentlig service 
I dagsläget finns endast en förskola i Svinninge och ingen skola. Enligt 
planprogrammet föreslås en förskola vid Karsvreta träsks norra kant, upp 
mot Nantesvägen. 

Inga skolor eller förskolor ingår i planområdet. 



ÖSTERÅKERS KOMMUN    ANTAGANDEHANDLING   4 ( 8 ) 
Stadsarkitektkontoret, planenheten    PLANBESKRIVNING 

2007-02-12  
 rev  2007-05-11 

 
 

 

Friytor 

Naturmiljö 
Inom planområdet ingår ett mindre område som är naturmark och som 
ligger vid Trygarn. 

Ett smalt markområde, som bredast ca 20 meter, som gränsar till 
Karsvreta träsk kommer ingå i planområdet för att ett vägområde med god 
standard ska kunna säkerställas. Området i Karsvreta närmast 
Nantesvägen är klassat som Naturvärdesobjekt enligt 
Skogsvårdsstyrelsen och denna del av Karsvreta träsk är, i programmet 
för Svinninge, utpekat som utredningsområde för bostäder. 
Bostadsfastigheterna kommer inte innefattas i planområdet för 
Nantesvägen.  

Gator och trafik 

Nuläge 
Nantesvägen tillsammans med Björnhammarsvägen, Gränsridarevägen, 
Svartgarnsvägen och Hästängsuddsvägen utgör huvudgata i Svinninge. 
Huvudgatan är också den väg i Svinninge som trafikeras av kollektivtrafik. 
Standarden är idag på många ställen bristfällig med tanke på 
trafikbelastningen. Trafiktätheten är mycket hög i Svinninge, ca 550 bilar 
per 1000 invånare jämfört med genomsnittet för kommunen vilket ligger på 
ca 450 bilar och för länet som helhet ca 400. Enligt trafikberäkningar 
förväntas trafikmängden på lång sikt öka till 2-3 gånger dagens 
trafikmängd. Trafiksäkerheten inom Svinninge är generellt sett låg, framför 
allt för oskyddade trafikanter, och för barn i synnerhet.  

På Nantesvägen, som i dagsläget är ca 6,5 meter bred men utan vägren 
eller trottoar, möts bussar, lastbilar, personbilar, fotgängare och cyklister 
vilket ur säkerhetssynpunkt inte är önskvärt.  

Planförslag 

Till grund för planförslaget har kommunen låtit genomföra en 
förprojektering av aktuell vägsträcka. Förprojekteringen har haft som 
utgångspunkt att vägbanan ska hålla bredden 6,5 meter vilket är SL´s 
minimikrav för bussar.  

Nantesvägen kommer att förses med separat gång- och cykelbana för att 
förbättra situationen för oskyddade trafikanter. GC-vägen kommer att ha 
en bredd om 2,5-3 meter och kommer att byggas intill körbanan på vägens 
södra sida. I förprojekteringen har även de oskyddade trafikanternas 
situation vid korsningspunkter studerats, framförallt vid korsningen 
Skepparvägen/ Nantesvägen och vid Svinningeuddsvägens utfart.  

Inom planområdet ryms två lägen för busshållplatser, del i korsningen med 
Skepparvägen, dels vid Björnhammarsvägen/ Svinningeuddsvägen.  
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Eftersom en ombyggd och förbättrad Nantesväg kommer att ge upphov till 
intrång på enskilda fastigheter har förprojekteringen studerat alternativa 
utformningar av vägen, framförallt huruvida stödmur eller slänter ska 
användas i branta sektioner och utformning av dessa. Längs hela sträckan 
för Nantesvägen del 1 förordas slänter vid de branta partierna. Den 
slutgiltliga lösningen beslutas dock i genomförandefasen. 

Kollektivtrafik 
Busslinje till Åkersberga och Danderyd trafikerar Nantesvägen och resten 
av huvudgatan. Inom planområdet kommer de befintliga 
busshållplatsernas lägen att justeras och förbättras. Inga nya 
busshållplatser tillkommer inom planområdet. 

Busshållplatserna utgörs av hållplatser med perrong och hållplatsficka.  

Parkering, varumottag, utfarter 
Ingen parkering är tillåten längs med Nantesvägen. 

För att öka säkerheten kommer direktutfarter mot Nantesvägen från 
bostadsfastigheter inte att tillåtas där det är möjligt att åstadkomma utfart 
åt annat håll. 

Utfartsförbud gäller för fastigheter belägna i Trygarn där utfart kan ordnas 
mot Karsvretavägen eller mot Trygarnsvägen. Tidigare har fastigheterna 
Svinninge 2:443, 2:444, 2:447 och 2:445 ordnat infart över kommunens 
mark direkt ut på Nantesvägen.  

Utfartsförbud gäller även vissa fastigheter på Nantesvägens norra sida där 
utfart kan ordnas mot Babordsvägen, Skepparvägen, Fyrvägen, 
Björnkärrsvägen eller Svinningeuddsvägen. 

Störningar  
Enligt bullerberäkningar (Acoustic Control AB, november 2005) kommer 
den ekvivalenta ljudnivån, för de närmast Nantesvägen placerade 
bostadshusen, ligga på 45-50 dBA vid en utbyggnad i Svinninge. Detta 
värde ligger under riktvärdet (55 dBA) om högsta tillåtna ekvivalenta 
ljudnivå i bostadsfasad och vid uteplatser.  
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Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 
Efter detaljplaneläggning kommer successivt hela Svinninge att kopplas till 
det allmänna vatten- och avloppssystemet (innefattande renvatten och 
spillvatten).  

VA-ledningar kommer att dras i Nantesvägens vägområde. 

Inom planområdet kommer att uppföras en avloppspumpstation söder om 
Nantesvägen. 

Dagvatten 
Dagvattnet inom Svinninge ingår inte i kommunens VA-
verksamhetsområde utan leds på de flesta håll i öppna diken. Längs med 
Nantesvägen läggs dock dräneringsledningar på vissa sträckor. 
Dräneringsledningarna har till uppgift att samla upp dagvatten från bla 
vägbanan och gc-vägen.  

Större dagvattenstråk passerar under Nantesvägen på tre ställen; 1) vid 
Nantesvägens början, vid Svinningevägen 2) i förlängningen av 
Skepparvägen 3) Karsvreta träsks inlopp, ca 100 väster om infarten till 
Svinningeuddsvägen. Under Nantesvägen leds dagvattnet genom 
dagvattentrummor. I samband med vägombyggnad av Nantesvägen 
måste dagvattenstråkens kapacitet och höjdläge utredas. 

Karsvreta Träsk 

Karsvreta Träsk omfattas av två markavvattningsföretag från 1937 
respektive 1944. Dessa två företag är i praktiken samma då 1937 års 
torrläggningsföretag inte genomfördes innan utsatt tid (1940). 1944 beslöts 
att handlingarna från 1937 skulle användas som underlag till 
torrläggningen. Båtnadsområdet för företaget omfattar 17 ha vilket i 
praktiken innefattar Karsvreta Träsk. Kommunens bedömning är att 
torrläggningsföretaget aldrig har blivit genomfört.  

Aktuell detaljplan för Nantesvägen berör inte båtnadsområdet för ovan 
nämnt torrläggningsföretag. Genomförandet av upprustad Nantesvägen 
kommer dock att innebära något förhöjda vattenflöden till Karsvreta Träsk 
då den hårdgjorda ytan ökas. Kommunens bedömer dock att denna 
ökning är marginell. 
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För Karsvreta Träsk finns ett vattenföretaget från 1944, dess båtnadsområde 
berör dock inte planområdet. 

El 
E.On Sverige Nät AB ansvarar genom nätkoncession för elförsörjningen i 
Svinninge. Befintligt nät försörjs via 20 kV ledningar från 
mottagningsstationen i Täljö till olika befintliga nätstationer i Svinninge. En 
successiv utbyggnad och komplettering av nätet har redan påbörjats och 
kommer att anpassas till föreslagen utbyggnad (se Svinninge planprogram 
2005-12-19). 

Planområdet gränsar på södra sidan till en relativt ny nätstation. 
Högspänningsledningar kommer att löpa längs med Nantesvägen från 
Svinningevägen fram till Skepparvägen. Dessa ledningar kommer att 
markförläggas tillsammans med VA-ledningar och andra eventuella 
ledningar. 
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Administrativa frågor 
Vid ombyggnad av Nantesvägen krävs på vissa ställen inlösen av delar av 
privata fastigheter. Vilka fastigheter som preliminärt berörs framgår av 
genomförandebeskrivningen. Underliggande planer upphävs i samband 
med att denna detaljplan antas. 

Detaljplanen ges en genomförandetid av 15 år efter laga kraft. 

Kommunen ska vara huvudman för allmän plats. 

Genomförandefrågorna behandlas vidare i genomförandebeskrivningen. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

Detaljplanen har upprättats på Österåkers kommuns stadsarkitektkontor 
av planarkitekt Viveka Larsson och Ebba Ohlén-Carlsson SWECO FFNS 
Arkitekter AB. Genomförandebeskrivningen har upprättats av lantmätare 
Mikael Åklint vid kommunens exploateringsenhet.  

 
 
 
STADSARKITEKTKONTORET I ÖSTERÅKERS KOMMUN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lars Barrefelt 
Stadsbyggnadschef   
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Detaljplan för NANTESVÄGEN del 1,  
i Svinninge, Österåkers kommun, Stockholms län. 
 
 
 
1. Organisatoriska frågor 
 
Detaljplanen omfattar Nantesvägen mellan Svinningevägen och Svinningeudds-
vägen i direkt anslutning till det parallellt framtagna detaljplaneförslaget för Svin-
ninge Tomtområde. Detaljplanen upprättas för att möjliggöra de ombyggnader 
som erfordras till följd av den pågående förnyelseplaneringen av hela Svinninge-
området. 
 
Detaljplanens genomförandetid är 15 år från det att planen antas genom beslut 
som vinner laga kraft. 
 
En övergripande förutsättning för kommunfullmäktiges antagande av detaljplanen 
och det kommunala huvudmannaskapet (se nedan) är att Österåkersvatten AB 
erhåller koncession för överföringsledning för avloppsvatten från Svinninge till 
Margretelunds reningsverk. Ett sådant beslut väntas hösten 2007. 
 
 
1.2 Ansvarsfördelning & huvudmannaskap 
 
Huvudmannaskap allmän plats (vägar/grönområden) 
 
Kommunen föreslås bli huvudman för Nantesvägen som i detaljplaneförslaget ut-
läggs som allmän plats (gata).  
 
Dagvatten 
Planområdet är för sin dagvattenhantering beroende av avrinning via angränsande 
områden vilket kan kräva någon form av framtida samfällighet. 
 
1.3 Avtal 
 
Nantesvägen förvaltas idag av vägverket. För att reglera kommunens övertagande 
av huvudmannaskapet skall ett avtal tecknas mellan Österåkers kommun och 
vägverket innan detaljplanen antas.   
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2.  Fastighetsrättsliga frågor 
 
Österåkers kommun får i och med den nya detaljplanen rätt att lösa in privatägd 
mark som enligt detaljplaneförslaget behövs för Nantesvägens ombyggnad. Nan-
tesvägen kommer att i hela sin sträckning förses med gång- och cykelbana vilket 
medför intrång på flera fastigheter. Följande fastigheter berörs;  
 
Fastighet Area för inlösen Fastighet Area för inlösen
Svinninge 1:128 ca 108 m2 Svinninge 3:26 ca 80 m2

Svinninge 1:256 ca 105 m2 Svinninge 3:27 ca 120 m2

Svinninge 8:1 ca 1120 m2 Svinninge 3:28 ca 40 m2

Svinninge 1:146 ca 1160 m2 Svinninge 3:23 ca 100 m2

Svinninge 1:137 ca 40 m2 Svinninge 1:169 ca 285 m2

Svinninge 7:12 ca 140 m2 Svinninge 1:218 ca 10 m2

Svinninge 3:33 ca 190 m2 Svinninge 1:135 ca 40 m2 
Svinninge 3:34 ca 125 m2 Svinninge 1:134 ca 55 m2

Svinninge s:19 ca 115 m2 Svinninge 1:136 ca 40 m2

 
Tabellen finns illustrerad som karta i ”illustration markintrång” som bifogas hand-
lingarna. 
 
Kommunen kommer att med berörda fastighetsägare teckna överenskommelse 
om fastighetsreglering avseende den mark som erfordras för vägens ombyggnad. 
 
Nantesvägen är i dagsläget belägen på fastigheterna Svinninge 7:6 tillhörande 
Svinninge Tomtägareförening och Svinninge 1:3 tillhörande Svinningeudds Tomt-
ägareförening. Från föreningarna övertar kommunen marken på de delar av fas-
tigheterna Svinninge 7:6 och Svinninge 1:3 som berörs av planen.  
 
3. Ekonomiska frågor 
 
Kommunen svarar efter övertagandet av huvudmannaskapet för kostnaden för 
iordningställandet av Nantesvägen. Ombyggnad av aktuell vägsträcka mellan 
Svinningevägen och Svinningeuddsvägen inklusive gc-bana och busshållplatser är 
kostnadsberäknad till ca 11, 5 miljoner kr (SWECO VBB 2007.01.15).  
 
 
ÖSTERÅKERS KOMMUN 
Kommunstyrelsens kontor 
Exploatering/teknik/mät 
 
 
 
Tommy Bokell      Mikael Åklint    
Exploateringschef     Lantmätare 
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Godkännande

2007-08-28

BN

Antagande

2008-02-04

KF

Laga kraft

2008-03-08

416

Användningsgräns
Linje ritad 3 meter utanför planområdets gräns

GRÄNSBETECKNINGAR

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast
angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas
gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

PLANBESTÄMMELSER

Genomförandetiden är 15 år från den dag planen vinner laga kraft.

Kommunen är huvudman för allmän plats.
ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

ILLUSTRATIONER

Allmänna platser

MARKENS ANORDNANDE
Körbar utfart får ej anordnas

Trafik mellan områden

Kvartersmark
Teknisk anläggning, pumpstation

UTFORMNING AV ALLMÄN PLATS
Föreskriven höjd över nollplanet

Illustrationslinje
Illustrerad gång- och cykelväggc-väg

Illustrerat huvudstråk för dagvattendagvatten

Konnektionslinje

PLANAVGIFT ENL PBL-TAXA UTTAS MED 0 %
AV FULL AVGIFT  INOM PLANOMRÅDET.
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