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Detaljplanens huvudsakliga syfte är att begränsa den lokala 
miljöbelastningen och möjliggöra för permanentboende 
genom att bygga ut kommunalt vatten och spillvatten, ta 
hand om dagvatten samt rusta upp vägar i området. Vidare 
är syftet att möjliggöra för en successiv förtätning genom 
avstyckningar samtidigt som värdefull vegetation inom 
området bevaras.

Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen. 
Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande 
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Planen 
hanteras enligt reglerna om utökat planförfarande i plan- och 
bygglagen (2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015.

Under SAMRÅDSTIDEN den 20 februari - 5 april 
2019 kommer planförslaget vara uppsatt i Nacka Stadshus, 
Granitvägen 15. Planförslaget finns även tillgängligt på 
biblioteken i Nacka Forum och Orminge centrum.

Information om planförslaget finns även på Nacka kommuns 
hemsida www.nacka.se/fagelstigen

Välkomna till öppet hus i Nacka Stadshus, 
utställningshallen, Granitvägen 15, den 12 mars 
2019 kl. 17.30-19.30. På det öppna huset kommer 
representanter från kommunen att närvara och svara på 
frågor kring planförslaget. Ingen föranmälan krävs.

Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas 
skriftligen och ska senast inkomma den 5 april 
2019.

Synpunkter kan lämnas:

Via e-post    registrator.plan@nacka.se 
   Ange KFKS 2018/683 i ämnesraden. 
Via brev      Nacka kommun, Planenheten, 
   KFKS 2018/683 
         131 81 Nacka

Insända synpunkter blir offentliga handlingar och person-
uppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen 
(GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: 
www.nacka.se/personuppgifter-planering

Frågor om planförslaget ställs till planarkitekt  
Magnus Bohman, 08-718 80 97, e-post magnus.bohman@
nacka.se, eller till exploateringsingenjör Jonas Nylander, 08-
718 92 58, e-post jonas.nylander@nacka.se

PLANOMRÅDET

Planområdet omfattar området kring Fågelstigen i den centrala delen av 
Boo, strax norr om Orminge trafikplats, och berör 35 bostadsfastigheter. Be-
byggelsen på de privata fastigheterna utgörs av friliggande enbostadshus på 
en till två våningar, med en karaktär av både fritids- och permanent boende-
standard. Bostadsfastigheternas storlek varierar mellan cirka 900–2200 kva-
dratmeter. Området är kuperat och upplevs som grönt då uppvuxna träd på 
de privata fastigheterna i många delar dominerar över bebyggelsen. Vägarna 
består huvudsakligen av smala grusvägar med bevuxna diken.

BAKGRUND OCH HUVUDDRAG

Området vid Fågelstigen är ett tidigare fritidshusområde där de flesta fast-
igheterna saknar anslutning till kommunalt vatten och spillvatten. I takt 
med Stockholmsregionens tillväxt har området blivit mer permanentbosatt. 
När tidigare fritidshusområden blir mer permanentbebodda medför det ett 
ansvar för kommunen att bland annat se till att påverkan på miljön från en-
skilda avloppsanläggningar minskar samt att nödvändig infrastruktur byggs 
ut och byggrätter ses över. 

Att planlägga området vid Fågelstigen är en del i kommunens långsiktiga ar-
bete med så kallad förnyelseplanering vilket innebär att kommunalt vatten 
och avlopp (VA) anläggs i äldre fritidshusområden så att området kan fung-
era för permanentboende. Området ska planeras enligt kommunens arbets-
modell för förnyelseplanering med ett långsiktigt hållbart perspektiv, vilket 
innebär kommunalt huvudmannaskap för vägar, natur- och parkmark. 

Utbyggnad av VA-ledningar ska ske så att alla bostadsfastigheter kan anslu-
tas. Vägarnas standard behöver förbättras för att uppfylla de krav som ställs 
i ett område för permanent boende gällande bärighet, framkomlighet, tra-
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fiksäkerhet och omhändertagande av dagvatten. Vägarna Fågelstigen, Sparv-
stigen och Skogsgläntans väg kommer att rustas upp och överföras till kom-
munen som blir ny huvudman. Utbyggnaden av allmänna vägar finansieras 
genom uttag av gatukostnadsersättning enligt kommunens riktlinjer. Paral-
lellt med detaljplanen tas en gatukostnadsutredning fram. VA-utbyggnaden 
finansieras med anläggningsavgifter. 

Planförslaget möjliggör en fortsatt omvandling från fritidshus till perma-
nentboende och en förtätning av bostäder genom avstyckningar. För de 
flesta av fastigheterna tillåts en minsta fastighetsstorlek på 700 kvadratmeter, 
i likhet med angränsande bostadsområde. Syftet är att möjliggöra en succes-
siv bebyggelseutveckling där förtätning kan ske i den takt som fastighetsä-
gare önskar. Tillkommande bebyggelse ska anpassas till förutsättningarna på 
platsen och väntas efter planförslagets genomförande utgöras av friliggande 
villor samt enstaka radhus och parhus. Totalt beräknas cirka 20 nya bostäder 
kunna tillkomma. Planförslaget omfattar även bestämmelser bland annat 
vad gäller skydd av värdefull vegetation samt omhändertagande av dagvatten 
inom bostadsfastigheter och på allmän platsmark.
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