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Fastighetskonsekvensbeskrivning 
 
Denna fastighetskonsekvensbeskrivning redovisar övergripande konsekvenserna av 
detaljplaneförslaget för enskilda fastigheter. Beskrivningens syfte är att förtydliga vilka 
konsekvenser detaljplanen får för enskilda fastighetsägare vad gäller släntintrång, 
markintrång, gemensamhetsanläggning, möjlighet till avstyckning och tillfart till den 
avstyckade delen, ledningsrätt och rivningsförbud.  
 
Arealerna i beskrivningen är preliminära, de slutliga arealerna, tillfarter och servitut bestäms 
i samband med lantmäteriförrättning vid genomförandet av detaljplanen. 
 
 
 

Fastighetsbeteckning Möjlighet till 
avstyckning och 
förslag till tillfart till 
styckningslott 
 

Markintrång pga väg, 
servitut för slänt, 
omprövningsförrättnin
g för Bo GA:2, u-
område, q-märkning, 
samt 
gatukostnadsutredning 
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Backeböl 1:5 
 

Fastigheten ges 
tillsammans med 
Backeböl 1:829 
möjlighet till en 
avstyckning. 

Tillfart till 
styckningslotten 
föreslås från Boo 
Strandväg. 

 

För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
 

Backeböl 1:8 
 
 
 
 
 
 
 

 Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
 
Fastigheten berörs av u-
område. Inom u-området 
ska marken vara 
tillgänglig för allmänna 
underjordiska ledningar. 
 
Eventuell ersättning för 
intrång och kommunalt 
övertagande av väg 
avgörs i 
lantmäteriförrättningen.  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av  
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 
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Backeböl 1:91 

 

Fastigheten ges 
möjlighet till 
avstyckning. 

Tillfart till 
styckningslotten 
föreslås från 
Rosbrinken/Törnbrin
ken. 

 

Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 7 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Ersättning för 
släntintrång och avgörs i 
lantmäteriförrättningen.  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
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Backeböl 1:92 

 
 

Fastigheten ges 
möjlighet till 
avstyckning. 

Tillfart till 
styckningslotten 
föreslås från 
Rosbrinken/Törnbrin
ken 

 

Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 8 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Ersättning för 
släntintrång avgörs i 
lantmäteriförrättningen.  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
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Backeböl 1:94 
 

 

 Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 42 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Ersättning för 
släntintrång och avgörs i 
lantmäteriförrättningen.  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
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Backeböl 1:95 

 

 Detaljplanen innebär att 
ca 3 kvm av fastigheten 
planläggs för gata. 
Kommunen kan som 
huvudman för gatan lösa 
in marken och 
fastighetsägaren kan 
begära att marken löses 
in. Markintrånget 
illustreras med blå färg i 
kartbilden till vänster. 
 
Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 13 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Ersättning för mark- och 
släntintrång och avgörs i 
lantmäteriförrättningen.  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
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Backeböl 1:97 

 

 Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 46 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Ersättning för 
släntintrång och avgörs i 
lantmäteriförrättningen 
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
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Backeböl 1:98 

 

 Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 76 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Ersättning för 
släntintrång och avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
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Backeböl 1:99 

 

 Detaljplanen innebär att 
ca 1 kvm av fastigheten 
planläggs för gata. 
Kommunen kan som 
huvudman för gatan lösa 
in marken och 
fastighetsägaren kan 
begära att marken löses 
in. Markintrånget 
illustreras med blå färg i 
kartbilden till vänster. 
 
Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 22 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Ersättning för mark- och 
släntintrång och avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
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Backeböl 1:100 

 

 Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 1 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Ersättning för 
släntintrång och avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
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Backeböl 1:101 

 

 Detaljplanen innebär att 
ca 1 kvm av fastigheten 
planläggs för gata. 
Kommunen kan som 
huvudman för gatan lösa 
in marken och 
fastighetsägaren kan 
begära att marken löses 
in. Markintrånget 
illustreras med blå färg i 
kartbilden till vänster. 
 
Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 13 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Ersättning för mark- och 
släntintrång och avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
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Backeböl 1:105 
 
Markinlösen 
 

 

 Detaljplanen innebär att 
totalt ca 45 kvm av 
fastigheten planläggs för 
gata. Kommunen kan 
som huvudman för gatan 
lösa in marken och 
fastighetsägaren kan 
begära att marken löses 
in. Markintrånget 
illustreras med blå färg i 
kartbilden till vänster.  
 
Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 140 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Ersättning för mark- och 
släntintrång och avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
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Backeböl 1:128 

 
 

 Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 68 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Ersättning för 
släntintrång avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
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Backeböl 1:129 

 

 Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 18 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Ersättning för 
släntintrång avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
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Backeböl 1:131 

 

 Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 30 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Ersättning för 
släntintrång avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
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Backeböl 1:133 
 

 
 

 Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 33 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Ersättning för 
släntintrång avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
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Backeböl 1:138 

 
 

Fastigheten ges 
tillsammans med 
Backeböl 1:139 
möjlighet till en 
avstyckning. Tillfart 
till styckningslotten 
föreslås anläggas från 
Sjöbrinken. 
 
 

Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 69 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Ersättning för 
släntintrång avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
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Backeböl 1:139 

 
 

Fastigheten ges 
tillsammans med 
Backeböl 1:138 
möjlighet till en 
avstyckning. Tillfart 
till styckningslotten 
föreslås anläggas från 
Sjöbrinken. 
 

Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 21 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Ersättning för 
släntintrång avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
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Backeböl 1:142 
 

 

 Detaljplanen innebär att 
ca 52 kvm av fastigheten 
planläggs för gata. 
Kommunen kan som 
huvudman för gatan lösa 
in 
marken och 
fastighetsägaren kan 
begära att marken löses 
in. Markintrånget 
illustreras med blå färg i 
kartbilden till vänster. 
 
Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 55 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Ersättning för mark- och 
släntintrång avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
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Backeböl 1:143 

 

Fastigheten ges 
tillsammans med 
Backeböl 1:144 
möjlighet till 
avstyckning. 

Tillfart till 
styckningslotten 
anordnas direkt från 
Sjöbrinken. 
 
 

Detaljplanen innebär att 
ca 37 kvm av fastigheten 
planläggs för gata. 
Kommunen kan som 
huvudman för gatan lösa 
in marken och 
fastighetsägaren kan 
begära att marken löses 
in. Markintrånget 
illustreras med blå färg i 
kartbilden till vänster. 
 
Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 43 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Ersättning för mark- och 
släntintrång avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
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Backeböl 1:144 

 

Fastigheten ges 
tillsammans med 
Backeböl 1:143 
möjlighet till 
avstyckning. 

Tillfart till 
styckningslotten 
anordnas direkt från 
Sjöbrinken. 
  
 

Detaljplanen innebär att 
ca 25 kvm av fastigheten 
planläggs för gata. 
Kommunen kan som 
huvudman för gatan lösa 
in 
marken och 
fastighetsägaren kan 
begära att marken löses 
in. Markintrånget 
illustreras med blå färg i 
kartbilden till vänster. 
 
Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 80 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Ersättning för mark- och 
släntintrång avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
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Backeböl 1:146 

 

 Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 38 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Ersättning för 
släntintrång avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
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Backeböl 1:147 

 

 Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 4 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Ersättning för 
släntintrång avgörs i 
lantmäteriförrättningen 
 
 
Fastigheten berörs av q-
bestämmelse.  

Bestämmelsen innebär bl 
a att berörda byggnader 
inte får förvanskas eller 
rivas.  
 
Fastighetsägare som 
berörs av bestämmelsen 
kan ha rätt till ersättning 
av kommunen. Rätt till 
ersättning gäller endast 
om den ekonomiska 
skadan som 
bestämmelsen medför är 
betydande i förhållande 
till värdet av den berörda 
delen av fastigheten. 
Frågan om ersättning är 
beroende av i vilket skick 
byggnaden befinner sig i 
vid antagandet av 
detaljplanen.  
 
Berörda fastighetsägare 
ska anmäla anspråk om 
ersättning mot 
kommunen för 
uppkommen skada. 
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Grundregeln är att 
anspråket ska göras inom 
två år från det att planen 
har vunnit laga kraft. 
 

För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
 

Backeböl 1:154 

 

 Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 17 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Ersättning för 
släntintrång avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
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Backeböl 1:247 
 

 

Fastigheten ges 
möjlighet till 
avstyckning. 

Tillfart till 
styckningslott anläggs 
från Ekliden. 
   

Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 62 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Ersättning för 
släntintrång avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
 



  26 (163) 

Backeböl 1:248 

 

Fastigheten ges 
möjlighet till 
avstyckning. 

Tillfart till 
styckningslotten 
anordnas från Ekliden 
 

Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 17 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Ersättning för 
släntintrång avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
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Backeböl 1:249 

 

 Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 52 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Ersättning för 
släntintrång avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
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Backeböl 1:250 

 

 Detaljplanen innebär att 
ca 2 kvm av fastigheten 
planläggs för gata. 
Kommunen kan som 
huvudman för gatan lösa 
in 
marken och 
fastighetsägaren kan 
begära att marken löses 
in. Markintrånget 
illustreras med blå färg i 
kartbilden till vänster. 
 
Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 7 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Ersättning för mark- och 
släntintrång avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
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Backeböl 1:251 

 

 Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 1 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Ersättning för 
släntintrång avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
 

Backeböl 1:252  Fastigheten ges 
möjlighet till 
avstyckning. 

Tillfart till 
styckningslotten 
anordnas som 
skaftväg i nya 
fastighetens ägo eller 
som servitut över 
stamfastigheten. 
  
Servitut för väg och 
ledning kan erfordras. 
 

För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
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Backeböl 1:253  För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
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Backeböl 1:254 Fastigheten ges 
möjlighet till 
avstyckning. 

Tillfart till 
styckningslotten 
anordnas genom att 
ny skaftväg anläggs 
inom fastigheten eller 
som servitut på 
stamfastigheten. 
 
Servitut för väg och 
ledning kan erfordras 
 

För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
 

Backeböl 1:255 

 

 Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 4 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Ersättning för 
släntintrång avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
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Backeböl 1:256 

 

 Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 24 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Ersättning för 
släntintrång avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
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Backeböl 1:257 

 

 Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 8 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Ersättning för 
släntintrång avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
 



  34 (163) 

Backeböl 1:258 

 

 Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 15 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Ersättning för 
släntintrång avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
 



  35 (163) 

Backeböl 1:259 

 

 Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 42 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Ersättning för 
släntintrång avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
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Backeböl 1:260 

 

 Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 53 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Ersättning för 
släntintrång avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
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Backeböl 1:261 

 

 Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 25 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Ersättning för 
släntintrång avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
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Backeböl 1:262 

 

 Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 6 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Ersättning för 
släntintrång avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
 



  39 (163) 

Backeböl 1:263 

 

 Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 25 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Ersättning för 
släntintrång avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
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Backeböl 1:264 

 

 Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 17 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Ersättning för 
släntintrång avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
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Backeböl 1:265 

 

 Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 48 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Ersättning för 
släntintrång avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
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Backeböl 1:266 

 
 
 

 Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 2 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Ersättning för 
släntintrång avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
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Backeböl 1:267 

 

 Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 24 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Ersättning för 
släntintrång avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
 



  44 (163) 

Backeböl 1:269 

 

 Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 1 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Ersättning för 
släntintrång avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
 



  45 (163) 

Backeböl 1:270 

 

 Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 55 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Ersättning för 
släntintrång avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
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Backeböl 1:271 

 

 Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 74 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Ersättning för 
släntintrång avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
 

Backeböl 1:273 

 

 För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
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Backeböl 1:395 
Mot Baggensvägen 

 
 
Mot Sjöbrinken 

 

Fastigheten ges 
möjlighet till tre 
avstyckningar . 

Tillfart till 
styckningslotterna 
anläggs från 
Baggensvägen och 
Sjöbrinken.  
 

Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 54 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Fastigheten berörs av u-
område. Inom u-området 
ska marken vara 
tillgänglig för allmänna 
underjordiska ledningar. 
 
Intrångsersättning avgörs 
i lantmäteriförrättningen. 
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
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Backeböl 1:396 

 

 Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 26 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Ersättning för 
släntintrång avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
 

Backeböl 1:498 
 

 För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
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Backeböl 1:618   
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
 

Backeböl 1:621 

 

Fastigheten ges 
möjlighet till en 
avstyckning.  
 
Tillfart till 
styckningslotten 
föreslås från 
Rosbrinken/Törnbrin
ken 
 

Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 42 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Ersättning för 
släntintrång avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
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Backeböl 1:624  För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
 

Backeböl 1:668 
  

 Som en följd av 
ombyggnad av gatan kan 
en mindre del av 
fastigheten behövas för 
slänt. Eventuellt 
släntintrång omfattar 
mindre än 2 kvm  
 
Ersättning för 
släntintrång avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
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Backeböl 1:669  Som en följd av 
ombyggnad av gatan kan 
en mindre del av 
fastigheten behövas för 
slänt. Släntintrånget 
omfattar mindre än 1 
kvm  
 
Ersättning för eventuellt 
släntintrång avgörs i 
lantmäteriförrättning 
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
 

Backeböl 1:670  För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
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Backeböl 1:762 

 

 Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 57 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Ersättning för 
släntintrång avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
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Backeböl 1:763 

 

 Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 10 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Ersättning för 
släntintrång avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
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Backeböl 1:764 
 

 

Fastigheten ges 
möjlighet till 
avstyckning. 

Tillfart till 
styckningslott anläggs 
från Baggensvägen. 
 
 

Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 16 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Ersättning för 
släntintrång avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
 

Backeböl 1:765 Fastigheten ges 
möjlighet till 
avstyckning. 

Gemensam infartsväg 
föreslås tillsammans 
med avstyckning från 
Backeböl 1:766. 
 
Servitut för tillfart 
och ledning till 
styckningslotten 
förutsätts. 

För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
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Backeböl 1:766 Fastigheten ges 
möjlighet till 
avstyckning. 

Gemensam infartsväg 
föreslås tillsammans 
med avstyckning från 
backeböl 1:765. 
 
Servitut för tillfart 
och ledning till 
styckningslotten 
förutsätts. 

Som en följd av 
ombyggnad av gatan kan 
en mindre del av 
fastigheten behövas för 
slänt. Släntintrånget 
omfattar mindre än 1 
kvm. 
 
Ersättning för eventuellt 
släntintrång avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
 



  56 (163) 

Backeböl 1:767 

 

Fastigheten ges 
möjlighet till 
avstyckning. 

Tillfart till 
styckningslott 
samordnas med 
befintlig servitutsväg 
på Backeböl 1:147 
alternativt nyanläggs 
inom stamfastigheten. 
 
Servitut för tillfart 
och ledning till 
styckningslotten 
förutsätts. 

Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 2 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Ersättning för 
släntintrång avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
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Backeböl 1:774 

 

Fastigheten ges 
möjlighet till 
avstyckning. 

Infart till 
styckningslotten 
anläggs från 
Baggensvägen. 
 

Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 120 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Ersättning för 
släntintrång avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
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Backeböl 1:777 

 

 Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 62 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Ersättning för 
släntintrång avgörs i 
lantmäteriförrättning. 
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
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Backeböl 1:795 

 

 Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 8 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Ersättning för 
släntintrång avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
 

Backeböl 1:799   
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
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Backeböl 1:816 

 

 Detaljplanen innebär att 
ca 52 kvm av fastigheten 
planläggs för gata. 
Kommunen kan som 
huvudman för gatan lösa 
in marken och 
fastighetsägaren kan 
begära att marken löses 
in. Markintrånget 
illustreras med blå färg i 
kartbilden till vänster. 
 
Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 166 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Ersättning för mark- och 
släntintrång avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
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Backeböl 1:818 
 
 
 

 Fastigheten berörs av q-
bestämmelse.  

Bestämmelsen innebär bl 
a att berörda byggnader 
inte får förvanskas eller 
rivas.  

Fastighetsägare som 
berörs av bestämmelsen 
kan ha rätt till ersättning 
av kommunen. Rätt till 
ersättning gäller endast 
om den ekonomiska 
skadan som 
bestämmelsen medför är 
betydande i förhållande 
till värdet av den berörda 
delen av fastigheten. 
Frågan om ersättning är 
beroende av i vilket skick 
byggnaden befinner sig i 
vid antagandet av 
detaljplanen.  

Berörda fastighetsägare 
ska anmäla anspråk om 
ersättning mot 
kommunen för 
uppkommen skada. 
Grundregeln är att 
anspråket ska göras inom 
två år från det att planen 
har vunnit laga kraft. 

 

För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
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Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
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Backeböl 1:819 
 
 
 
 

 Fastigheten berörs av q-
bestämmelse.  

Bestämmelsen innebär bl 
a att berörda byggnader 
inte får förvanskas eller 
rivas.  

Fastighetsägare som 
berörs av bestämmelsen 
kan ha rätt till ersättning 
av kommunen. Rätt till 
ersättning gäller endast 
om den ekonomiska 
skadan som 
bestämmelsen medför är 
betydande i förhållande 
till värdet av den berörda 
delen av fastigheten. 
Frågan om ersättning är 
beroende av i vilket skick 
byggnaden befinner sig i 
vid antagandet av 
detaljplanen.  

Berörda fastighetsägare 
ska anmäla anspråk om 
ersättning mot 
kommunen för 
uppkommen skada. 
Grundregeln är att 
anspråket ska göras inom 
två år från det att planen 
har vunnit laga kraft. 

 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
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Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
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Backeböl 1:820 
 
 
 
 
 

 Fastigheten berörs av q-
bestämmelse.  

Bestämmelsen innebär bl 
a att berörda byggnader 
inte får förvanskas eller 
rivas.  

 

Fastighetsägare som 
berörs av bestämmelsen 
kan ha rätt till ersättning 
av kommunen. Rätt till 
ersättning gäller endast 
om den ekonomiska 
skadan som 
bestämmelsen medför är 
betydande i förhållande 
till värdet av den berörda 
delen av fastigheten. 
Frågan om ersättning är 
beroende av i vilket skick 
byggnaden befinner sig i 
vid antagandet av 
detaljplanen.  

Berörda fastighetsägare 
ska anmäla anspråk om 
ersättning mot 
kommunen för 
uppkommen skada. 
Grundregeln är att 
anspråket ska göras inom 
två år från det att planen 
har vunnit laga kraft. 

 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
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Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
 

Backeböl 1:821 
 
 
 

  
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
 

Backeböl 1:822 
 
 
 

 För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
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Backeböl 1:828 

 

 
 

Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 4 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster  
 
Ersättning för 
släntintrång avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
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Backeböl 1:829 

 
 
 

Fastigheten ges 
möjlighet till en 
avstyckning inom 
Backeböl 1:829. För 
den styckningslotten 
föreslås gemensam 
tillfart anordnas med 
stamfastigheten från 
Boo Strandväg såsom 
skaftväg eller via 
servitut. 
 
Fastigheten ges även 
möjlighet till en 
avstyckning 
tillsammans med del 
av Backeböl 1:5. För 
denna styckningslott 
föreslås tillfart 
anordnas från Boo 
Strandväg. 
 
Servitut för väg och 
ledning kan erfordras. 

Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 104 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Ersättning för 
släntintrång avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Gustavsvik 
 



  69 (163) 

Bo 1:8 
 

Fastigheten ges 
möjlighet till 
avstyckning. Tillfart 
till styckningslotten 
anläggs från 
Baggensvägen med 
servitut över 
stamfastigheten. 
 
Servitut för ledning 
förutsetts även till 
styckningslotten. 
 

Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
 
Ersättning avgörs i 
lantmäteriförrättningen.  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av  
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 

Bo 1:9 
 
 

Fastigheten ges 
möjlighet till 
avstyckning. 

Tillfart till 
styckningslott anläggs 
från Baggensvägen 
med servitut över 
stamfastigheten. 
 
Servitut för väg och 
ledning krävs över 
stamfastigheten. 
 

Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
Ersättning avgörs i 
lantmäteriförrättningen.  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av  
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 
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Bo 1:10 
 
 

Fastigheten ges 
möjlighet till 
avstyckning. 

Infart till 
styckningslott anläggs 
från Baggensvägen 
med servitut över 
stamfastigheten. 
 
Servitut för väg och 
ledning förutsätts. 

Som en följd av 
ombyggnad av gatan kan 
en mindre del av 
fastigheten behövas för 
slänt. Släntintrånget 
omfattar mindre än 1 
kvm  
 
Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
 
Ersättning för eventuellt 
intrång och kommunalt 
övertagande av vägar 
avgörs i 
lantmäteriförrättningen.  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av  
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 
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Bo 1:11 
 

 
 

Fastigheten ges 
möjlighet till 
avstyckning. 

Infart till 
styckningslott anläggs 
från Baggensvägen. 
 
 

Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 32 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
 
Ersättning för 
släntintrång och 
kommunalt övertagande 
av vägar avgörs i 
lantmäteriförrättningen.  
 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 
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Bo 1:12 
 

 
 
 
 

Fastigheten ges 
möjlighet till 
avstyckning. 

Tillfart till 
styckningslott anläggs 
från Baggensvägen. 
 

Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 5 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Fastigheten berörs av u-
område. Inom u-området 
ska marken vara 
tillgänglig för allmänna 
underjordiska ledningar. 
 
Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
 
Ersättning för intrång 
och kommunalt 
övertagande av vägar 
avgörs i 
lantmäteriförrättningen.  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av  
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 
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Bo 1:22 
  

 
 
 

 Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 2 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
 
Ersättning för intrång 
och kommunalt 
övertagande av vägar 
avgörs i 
lantmäteriförrättningen.  
 
Fastigheten berörs av q-
bestämmelse. 

Bestämmelsen innebär bl 
a att berörda byggnader 
inte får förvanskas eller 
rivas.  

 

Fastighetsägare som 
berörs av bestämmelsen 
kan ha rätt till ersättning 
av kommunen. Rätt till 
ersättning gäller endast 
om den ekonomiska 
skadan som 
bestämmelsen medför är 
betydande i förhållande 
till värdet av den berörda 
delen av fastigheten. 
Frågan om ersättning är 
beroende av i vilket skick 
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byggnaden befinner sig i 
vid antagandet av 
detaljplanen.  

 

Berörda fastighetsägare 
ska anmäla anspråk om 
ersättning mot 
kommunen för 
uppkommen skada. 
Grundregeln är att 
anspråket ska göras inom 
två år från det att planen 
har vunnit laga kraft. 

 

För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av  
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 
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Bo 1:30 

 
 

 Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 38 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
 
Ersättning för intrång 
och kommunalt 
övertagande av vägar 
avgörs i 
lantmäteriförrättningen.  
 
Fastigheten berörs av q-
bestämmelse.  

Bestämmelsen innebär bl 
a att berörda byggnader 
inte får förvanskas eller 
rivas.  

 

Fastighetsägare som 
berörs av bestämmelsen 
kan ha rätt till ersättning 
av kommunen. Rätt till 
ersättning gäller endast 
om den ekonomiska 
skadan som 
bestämmelsen medför är 
betydande i förhållande 
till värdet av den berörda 
delen av fastigheten. 
Frågan om ersättning är 
beroende av i vilket skick 
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byggnaden befinner sig i 
vid antagandet av 
detaljplanen.  

 

Berörda fastighetsägare 
ska anmäla anspråk om 
ersättning mot 
kommunen för 
uppkommen skada. 
Grundregeln är att 
anspråket ska göras inom 
två år från det att planen 
har vunnit laga kraft. 

 

För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av  
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 
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Bo 1:33 
 
 

 Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
Ersättning avgörs i 
lantmäteriförrättningen 
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av  
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 



  78 (163) 

Bo 1:39 
 

 

 Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 1 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Fastigheten berörs av u-
område. Inom u-området 
ska marken vara 
tillgänglig för allmänna 
underjordiska ledningar. 
 
Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
 
Ersättning för intrång 
och kommunalt 
övertagande av vägar 
avgörs i 
lantmäteriförrättningen.  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av  
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 



  79 (163) 

Bo 1:41 
 
 

 Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 8 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Fastigheten berörs av u-
område. Inom u-området 
ska marken vara 
tillgänglig för allmänna 
underjordiska ledningar. 
 
Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
 
Ersättning för intrång 
och kommunalt 
övertagande av vägar 
avgörs i 
lantmäteriförrättningen.  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av  
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 

Bo 1:48 
 
 

 Fastigheten planläggs för 
fyr. 
 



  80 (163) 

Bo 1:53 

 
 

 Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 22 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
Ersättning avgörs i 
lantmäteriförrättningen.  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av  
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 



  81 (163) 

Bo 1:55 

 

 Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 35 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
 
Ersättning för 
släntintrång och 
övertagande av väg 
avgörs i 
lantmäteriförrättning. 
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av  
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 



  82 (163) 

Bo 1:56 
 
 
 

 Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
Ersättning avgörs i 
lantmäteriförrättningen. 
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av  
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 

Bo 1:57 
 
 

 Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
Ersättning avgörs i 
lantmäteriförrättningen. 
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av  
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 



  83 (163) 

Bo 1:58 

 
 

  
Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 28 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats.  
 
Ersättning för 
övertagande av väg och 
släntintrång avgörs i 
lantmäteriförrättning. 
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av  
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 



  84 (163) 

Bo 1:59 

 

 Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 60 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
 
Ersättning för 
släntintrång och 
övertagande av väg 
avgörs i 
lantmäteriförrättning. 
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av  
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 



  85 (163) 

Bo 1:61 

 

 Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 17 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
 
Ersättning för 
släntintrång och 
övertagande av väg 
avgörs i 
lantmäteriförrättningen.  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av  
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 



  86 (163) 

Bo 1:64 
 
 

 Enligt detaljplanen 
föreslås 
gemensamhetsanläggning 
för utfart bildas för Bo 
1:64 och styckningslott 
från Bo 1:608 och 1:990. 

Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
Ersättning avgörs i 
lantmäteriförrättningen. 

 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av  
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 



  87 (163) 

Bo 1:67 

 

 Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 6 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
 
Ersättning för 
släntintrång och 
övertagande av väg 
avgörs i 
lantmäteriförrättningen.  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av  
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 



  88 (163) 

Bo 1:68  Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
Ersättning avgörs i 
lantmäteriförrättningen. 
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av  
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 



  89 (163) 

Bo 1:69 

 

 Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 6 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
Ersättning för 
släntintrång och 
kommunalt övertagande 
av väg avgörs i 
lantmäteriförrättning. 
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av  
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 



  90 (163) 

Bo 1:73 
 

 

Fastigheten ges 
möjlighet till 
avstyckning. 

Tillfart till 
styckningslotten 
anordnas från 
Lotsvägen 
 

Detaljplanen innebär att 
ca 4 kvm av fastigheten 
planläggs för gata. 
Kommunen kan som 
huvudman för gatan lösa 
in marken och 
fastighetsägaren kan 
begära att marken löses 
in. Markintrånget 
illustreras med blå färg i 
kartbilden till vänster. 
 
Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 44 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
 
Ersättning för mark- och 
släntintrång samt 
kommunalt övertagande 
av vägar avgörs i 
lantmäteriförrättningen.  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 



  91 (163) 

Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 

Bo 1:74 
 

 

Fastigheten ges 
möjlighet till 
avstyckning.  
 
Tillfart till 
styckningslotten 
föreslås från 
Lotsvägen-. 
 

Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 17 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
 
Ersättning för 
släntintrång och 
kommunalt övertagande 
av väg avgörs i 
lantmäteriförrättningen. 
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av  
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 



  92 (163) 

Bo 1:75 
 

Fastigheten ges 
möjlighet till 
avstyckning. 

Tillfart till 
styckningslott 
anordnas från 
Lotsvägen 
 

Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
Ersättning för 
övertagande av väg 
avgöras i 
lantmäteriförrättning. 
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av  
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 



  93 (163) 

Bo 1:76 
 

Fastigheten ges 
möjlighet till 
avstyckning. 

Tillfart till 
styckningslotten 
anordnas från 
Lotsvägen 
 

Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
Ersättning för 
övertagande av väg 
avgörs i 
lantmäteriförrättningen. 
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av  
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 



  94 (163) 

Bo 1:77 

 

 Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 17 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
 
Ersättning för 
släntintrång och 
kommunalt övertagande 
av väg avgörs i 
lantmäteriförrättning. 
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av  
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 



  95 (163) 

Bo 1:78 

 

 Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 40 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
 
Ersättning för 
släntintrång och 
kommunalt övertagande 
av väg avgörs i 
lantmäteriförrättning. 
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 



  96 (163) 

Bo 1:79  Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
 
Ersättning för 
övertagande av väg 
avgörs i 
lantmäteriförrättningen. 
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av  
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 



  97 (163) 

Bo 1:80  Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
 
Ersättning för 
övertagande av väg 
avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av  
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 



  98 (163) 

Bo 1:81 

 

 Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 10 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
 
Ersättning för 
släntintrång och 
övertagande av väg  
avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av  
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 



  99 (163) 

Bo 1:88 

 

 Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 23 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
 
Ersättning för 
släntintrång och 
övertagande av väg  
avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av  
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 



  100 (163) 

Bo 1:98  Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
Ersättning avgörs i 
lantmäteriförrättningen.  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 



  101 (163) 

Bo 1:100 

 

 Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 42 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
 
Ersättning för 
släntintrång och 
övertagande av väg  
avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av  
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 



  102 (163) 

Bo 1:141 

 

 Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 10 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Fastigheten berörs av u-
område. Inom u-området 
ska marken vara 
tillgänglig för allmänna 
underjordiska ledningar. 
 
Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
 
Ersättning för intrång 
och övertagande av väg 
avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av  
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 
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Bo 1:213  
 

 

Fastigheten ges 
möjlighet till 
avstyckning. 

Tillfart till 
styckningslott      
anläggs från 
Lotsvägen. 
 

Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 18 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
 
Ersättning för 
släntintrång och 
övertagande av väg 
avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av  
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 
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Bo 1:246 

 

 Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 32 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
 
Ersättning för 
släntintrång och 
övertagande av väg  
avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av  
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 
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Bo 1:247 
 

Ny infart anläggs från 
Ekliden. 
 

Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
Ersättning för 
övertagande av väg  
avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av  
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 
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Bo 1:250 
 
 

Fastigheten ges 
möjlighet till en 
avstyckning. Tillfart 
till styckningslotten 
föreslås anordnas från 
Lotsvägen genom en 
skaftväg tillsammans 
med avstyckning från 
Bo 1:251. 
 
Servitut för tillfart 
och ledning kan 
erfordras  

Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
Ersättning för 
övertagande av väg  
avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av  
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 
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Bo 1:251 Fastigheten ges 
möjlighet till en 
avstyckning. Tillfart 
till styckningslotten 
föreslås anordnas från 
Lotsvägen genom en 
skaftväg tillsammans 
med avstyckning från 
Bo 1:250. 
  
Servitut för tillfart 
och ledning kan 
erfordras 

Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
Ersättning för 
övertagande av väg  
avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av  
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 
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Bo 1:252 
 

Fastigheten ges 
möjlighet till en 
avstyckning. Tillfart 
till styckningslotten 
föreslås anläggas från 
Lotsvägen med 
servitut eller skaft 
över stamfastigheten. 
 
Servitut för tillfart 
och ledning kan 
erfordras 
 

Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
Ersättning för 
övertagande av väg  
avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av  
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 
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Bo 1:253  Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
Ersättning för 
övertagande av väg  
avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av  
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 
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Bo 1:254  Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövingsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
Ersättning för 
övertagande av väg  
avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av  
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 
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Bo 1:287  
 

 

Fastigheten ges 
möjlighet till en 
avstyckning.  
 
Tillfart till 
styckningslotten 
föreslås från 
Lotsvägen. 
 

Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 28 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
 
Ersättning för 
släntintrång och 
kommunalt övertagande 
av väg  
avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av  
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 
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Bo 1:298 

 

Fastigheten ges 
möjlighet till 
avstyckning. 

Angöring till 
styckningslotten 
anordnas via lokalgata  
Hasselvägen 
 

Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 4 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
 
Ersättning för 
släntintrång och 
kommunalt övertagande 
av väg  
avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av  
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 
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Bo 1:353  Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
Ersättning för 
övertagande av väg 
avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av  
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 
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Bo 1:355, ”exploateringsområdet” 
 
 

 

Nya infarter anläggs 
från Baggensvägen, 
Drabantvägen och 
Galärvägen. 
 

Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 5 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
 
Ersättning för 
släntintrång och 
kommunalt övertagande 
av väg  
avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 
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Bo 1:356 

 

Fastigheten ges 
möjlighet till två 
avstyckningar. Tillfart 
föreslås från 
Galärvägen. 
 
 

Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 3 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Fastigheten berörs av u-
område. Inom u-området 
ska marken vara 
tillgänglig för allmänna 
underjordiska ledningar. 
 
Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
 
Ersättning för intrång 
och kommunalt 
övertagande av väg  
avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av  
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 
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Bo 1:380  Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
Ersättning för 
övertagande av väg 
avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av  
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 
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Bo 1:381  
 

 

Fastigheten ges 
möjlighet till 
avstyckning. 

Tillfart till 
styckningslotten  
anläggs från 
Baggensvägen. 
 

Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 21 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
 
Ersättning för 
släntintrång och 
kommunalt övertagande 
av väg  
avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av  
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 
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Bo 1:509 

 

 Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 18 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
 
Ersättning för 
släntintrång och 
kommunalt övertagande 
av väg  
avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av  
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 
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Bo 1:510  Fastigheten ges 
möjlighet till 
avstyckning. 

Tillfart till 
styckningslott  anläggs 
från Lotsvägen. 
 

Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
Ersättning avgörs i 
lantmäteriförrättningen. 
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av  
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 
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Bo 1:512 

 

 Detaljplanen innebär att 
ca 26 kvm av fastigheten 
planläggs för gata.  
Kommunen kan som 
huvudman för gatan lösa 
in marken och 
fastighetsägaren kan 
begära att marken löses 
in. Markintrånget 
illustreras med blå färg i 
kartbilden till vänster.   
 
Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
 
Ersättning för 
markintrång samt 
kommunalt övertagande 
av vägar avgörs i 
lantmäteriförrättningen.  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 
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Bo 1:513 
 

 

 Detaljplanen innebär att 
ca 0,2 kvm  av fastigheten 
planläggs för gata.  
Kommunen kan som 
huvudman för gatan lösa 
in marken och 
fastighetsägaren kan 
begära att marken löses 
in. Markintrånget 
illustreras med blå färg i 
kartbilden till vänster.   
 
Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 16 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
 
Ersättning för mark- och 
släntintrång samt 
kommunalt övertagande 
av vägar avgörs i 
lantmäteriförrättningen.  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
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Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 

Bo 1:514 
 
 

 Som en följd av 
ombyggnad av gatan kan 
en mindre del av 
fastigheten behövas för 
slänt. Eventuellt 
släntintrång omfattar 
mindre än 1 kvm  
 
Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
 
Ersättning för 
släntintrång och 
kommunalt övertagande 
av väg  
avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av  
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 
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Bo 1:515 

 

 Detaljplanen innebär att 
ca 24 kvm av fastigheten 
planläggs för gata. 
Kommunen kan som 
huvudman för gatan lösa 
in 
marken och 
fastighetsägaren kan 
begära att marken löses 
in. Markintrånget 
illustreras med blå färg i 
kartbilden till vänster.  
 
Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 44 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
 
 
Ersättning för mark- och 
släntintrång samt 
kommunalt övertagande 
av vägar avgörs i 
lantmäteriförrättningen.  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
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fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av  
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 
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Bo 1:516 

 

 Detaljplanen innebär att 
ca 12 kvm av fastigheten 
planläggs för gata. 
Kommunen kan som 
huvudman för gatan lösa 
in marken och 
fastighetsägaren kan 
begära att marken löses 
in. Markintrånget 
illustreras med blå färg i 
kartbilden till vänster. 
 
Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 43 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
 
Ersättning för mark- och 
släntintrång samt 
kommunalt övertagande 
av vägar avgörs i 
lantmäteriförrättningen.  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av  
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Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 
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Bo 1:608 
 

Fastigheten ges 
möjlighet till 
avstyckning. 

Tillfart till 
styckningslotten 
anordnas från 
Lotsvägen. 
 

Detaljplanen innebär att 
ca 37 kvm av fastigheten 
planläggs för gata. 
Kommunen kan som 
huvudman för gatan lösa 
in marken och 
fastighetsägaren kan 
begära att marken löses 
in. Markintrånget 
illustreras med blå färg i 
kartbilden till vänster. 
 
Enligt detaljplanen 
föreslås 
gemensamhetsanläggning 
för utfart bildas för Bo 
1:64 och styckningslott 
från Bo 1:608 och 1:990. 

Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
 

Ersättning för 
markintrång samt 
kommunalt övertagande 
av vägar avgörs i 
lantmäteriförrättningen.  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av  
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Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 

Bo 1:661  Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
Ersättning för 
övertagande av väg 
avgörs i 
lantmäteriförrättningen. 
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av  
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 
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Bo 1:662 
 

Fastigheten ges 
möjlighet till en 
avstyckning.  
 
Tillfart föreslås från 
Drabantvägen genom 
skaftväg/servitut för 
stamfastigheten. 
 

Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
Ersättning för 
övertagande av väg  
avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av  
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 
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Bo 1:663  Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
Ersättning för 
övertagande av väg  
avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av  
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 
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Bo 1:664  Som en följd av 
ombyggnad av gatan kan 
en mindre del av 
fastigheten behövas för 
slänt. Eventuellt 
släntintrång omfattar 
mindre än 1 kvm  
 
Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
 
Ersättning för 
släntintrång och 
kommunalt övertagande 
av väg  
avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av  
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 
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Bo 1:665 

 

 Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 47 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
 
Ersättning för 
släntintrång och 
kommunalt övertagande 
av väg  
avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av  
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 
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Bo 1:666 

 

 Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 35 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
 
Ersättning för 
släntintrång och 
kommunalt övertagande 
av väg  
avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 
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Bo 1:667 

 

 Detaljplanen innebär att 
ca 67 kvm av fastigheten 
planläggs för gata. 
Kommunen kan som 
huvudman för gatan lösa 
in marken och 
fastighetsägaren kan 
begära att 
marken löses in. 
Markintrånget illustreras 
med blå färg i kartbilden 
till vänster. 
 
Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
 
Ersättning för 
markintrång och 
övertagande av väg 
avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 
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Bo 1:668 

 

 Detaljplanen innebär att 
ca 7 kvm av fastigheten 
planläggs för gata. 
Kommunen kan som 
huvudman för gatan lösa 
in marken och 
fastighetsägaren kan 
begära att 
marken löses in. 
Markintrånget illustreras 
med blå färg i kartbilden 
till vänster. 
 
Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
 
Ersättning för 
släntintrång och 
kommunalt övertagande 
av väg  
avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 
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Bo 1:676  Fastigheten berörs av u-
område. Inom u-området 
ska marken vara 
tillgänglig för allmänna 
underjordiska ledningar. 
 
Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
 
Eventuell 
intrångsersättning samt 
ersättning för 
övertagande av väg 
avgörs i 
lantmäteriförrättning. 
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 
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Bo 1:677 

 
 

 

 

 

 Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 7 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Fastigheten berörs av u-
område. Inom u-området 
ska marken vara 
tillgänglig för allmänna 
underjordiska ledningar. 
 
Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
 
Ersättning för intrång 
och kommunalt 
övertagande av väg  
avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 
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Bo 1:678  Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
Ersättning för 
övertagande av väg 
avgörs i 
lantmäteriförrättningen. 
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 
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Bo 1:679  Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
Ersättning för 
kommunalt övertagande 
av väg avgörs i 
lantmäteriförrättningen.a
vgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 
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Bo 1:690 

 

 Detaljplanen innebär att 
ca 17 kvm av fastigheten 
planläggs för gata. 
Kommunen kan som 
huvudman för gatan lösa 
in marken och 
fastighetsägaren kan 
begära att 
marken löses in. 
Markintrånget illustreras 
med blå färg i kartbilden 
till vänster. 
 
Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
 
Ersättning för 
markintrång samt 
kommunalt övertagande 
av vägar avgörs i 
lantmäteriförrättningen.  
 
Förgenomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 
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Bo 1:691  Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 2 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
 
Ersättning för 
släntintrång samt 
kommunalt övertagande 
av vägar avgörs i 
lantmäteriförrättningen.  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 
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Bo 1:692 

 
 

 

 

 Detaljplanen innebär att 
ca 4 kvm av fastigheten 
planläggs för gata. 
Kommunen kan som 
huvudman för gatan lösa 
in marken och 
fastighetsägaren kan 
begära att 
marken löses in. 
Markintrånget illustreras 
med blå färg i kartbilden 
till vänster. 
 
Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
 
Ersättning för 
markintrång samt 
kommunalt övertagande 
av vägar avgörs i 
lantmäteriförrättningen.  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 
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Bo 1:693 

 

 Detaljplanen innebär att 
ca 11 kvm av fastigheten 
planläggs för gata. 
Kommunen kan som 
huvudman för gatan lösa 
in marken och 
fastighetsägaren kan 
begära att 
marken löses in. 
Markintrånget illustreras 
med blå färg i kartbilden 
till vänster. 
 
Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 19 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster 
 
Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
 
Ersättning för mark- och 
släntintrång samt 
kommunalt övertagande 
av vägar avgörs i 
lantmäteriförrättningen.  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
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Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 
 

Bo 1:700 

 

 Detaljplanen innebär att 
ca 19 kvm av fastigheten 
planläggs för gata. 
Kommunen kan som 
huvudman för gatan lösa 
in marken och 
fastighetsägaren kan 
begära att 
marken löses in. 
Markintrånget illustreras 
med blå färg i kartbilden 
till vänster. 
 
Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
 
Ersättning för 
markintrång samt 
kommunalt övertagande 
av vägar avgörs i 
lantmäteriförrättningen.  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 
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Bo 1:867 

 

Fastigheten ges 
möjlighet till 2 
avstyckningar. 

Tillfart till 
styckningslotterna 
anordnas från 
Riddarstigen och 
Baggensvägen  
 
 

Detaljplanen innebär att 
ca 46 kvm av fastigheten 
planläggs för gata. 
Kommunen kan som 
huvudman för gatan lösa 
in marken och 
fastighetsägaren kan 
begära att marken löses 
in. Markintrånget 
illustreras med blå färg i 
kartbilden till vänster. 
 
Fastigheten berörs av u-
område. Inom u-området 
ska marken vara 
tillgänglig för allmänna 
underjordiska ledningar. 
 
Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
 
Ersättning för intrång 
samt kommunalt 
övertagande av vägar 
avgörs i 
lantmäteriförrättningen.  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 
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Bo 1:868 
 

 

Fastigheten ges 
möjlighet till 
avstyckning. 

Tillfart till 
styckningslotten  
anläggs från 
Lotsvägen. 
 
 

Detaljplanen innebär att 
ca 79 kvm av fastigheten 
planläggs för gata. 
Kommunen kan som 
huvudman för gatan lösa 
in marken och 
fastighetsägaren kan 
begära att 
marken löses in. 
Markintrånget illustreras 
med blå färg i kartbilden 
till vänster. 
 
Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 31 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster 
 
Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
 
Ersättning för mark- och 
släntintrång samt 
kommunalt övertagande 
av vägar avgörs i 
lantmäteriförrättningen.  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
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Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 
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Bo 1:916 

 

Fastigheten ges 
möjlighet till 
avstyckning. 

Tillfart till 
styckningslott anläggs 
från Baggensvägen. 
 
Fastigheten ges 
möjlighet att reglera 
in del av kommunens 
intilliggande fastighet 
Bo 1:608. Ersättning 
för marken bestäms i 
lantmäteriförrättning 
eller genom 
överenskommelse 
med kommunen. 

Detaljplanen innebär att 
ca 62 kvm av fastigheten 
planläggs för gata. 
Kommunen kan som 
huvudman för gatan lösa 
in 
marken och 
fastighetsägaren kan 
begära att marken löses 
in. Markintrånget 
illustreras med blå färg i 
kartbilden till vänster 
 
Fastigheten berörs av u-
område. Inom u-området 
ska marken vara 
tillgänglig för allmänna 
underjordiska ledningar. 
 
Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
 
Ersättning för intrång 
samt kommunalt 
övertagande av vägar 
avgörs i 
lantmäteriförrättningen.  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 
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Bo 1:920 

 

 Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 16 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Fastigheten berörs av u-
område. Inom u-området 
ska marken vara 
tillgänglig för allmänna 
underjordiska ledningar. 
 
Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
 
Ersättning för intrång 
och kommunalt 
övertagande av väg  
avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 
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Bo 1:921 

 

 Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 16 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster 
 
Fastigheten berörs av u-
område. Inom u-området 
ska marken vara 
tillgänglig för allmänna 
underjordiska ledningar. 
 
Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
 
Ersättning för intrång 
och kommunalt 
övertagande av väg  
avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 
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Bo 1:923 

 

 Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 29 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster 
 
Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
 
Ersättning för 
släntintrång och 
kommunalt övertagande 
av väg avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
Fastigheten berörs av q-
bestämmelse.  

 

Bestämmelsen innebär bl 
a att berörda byggnader 
inte får förvanskas eller 
rivas.  

 

Fastighetsägare som 
berörs av bestämmelsen 
kan ha rätt till ersättning 
av kommunen. Rätt till 
ersättning gäller endast 
om den ekonomiska 
skadan som 
bestämmelsen medför är 
betydande i förhållande 
till värdet av den berörda 
delen av fastigheten. 



  152 (163) 

Frågan om ersättning är 
beroende av i vilket skick 
byggnaden befinner sig i 
vid antagandet av 
detaljplanen.  

 

Berörda fastighetsägare 
ska anmäla anspråk om 
ersättning mot 
kommunen för 
uppkommen skada. 
Grundregeln är att 
anspråket ska göras inom 
två år från det att planen 
har vunnit laga kraft. 

 

För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 
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Bo 1:939 

 

 Detaljplanen innebär att 
ca 9 kvm av fastigheten 
planläggs för gata. 
Kommunen kan som 
huvudman för gatan lösa 
in marken och 
fastighetsägaren kan 
begära att marken löses 
in. Markintrånget 
illustreras med blå färg i 
kartbilden till vänster. 
 
Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 42 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster 
 
Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
 
 
 
Ersättning för mark- och 
släntintrång samt 
kommunalt övertagande 
av vägar avgörs i 
lantmäteriförrättningen.  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
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fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 
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Bo 1:984 
 

 

Fastigheten ges 
möjlighet till en 
avstyckning.   
 
Tillfart till 
styckningslotten 
föreslås från 
Lotsvägen 
 

Detaljplanen innebär att 
ca 49 kvm av fastigheten 
planläggs för gata. 
Kommunen kan som 
huvudman för gatan lösa 
in marken och 
fastighetsägaren kan 
begära att 
marken löses in. 
Markintrånget illustreras 
med blå färg i kartbilden 
till vänster. 
 
Detaljplanen innebär att 
del av fastigheten ska 
vara tillgänglig för 
vägslänt. Släntintrånget 
omfattar ca 32 kvm och 
illustreras med grön 
markering i kartbilden till 
vänster. 
 
Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
 
Ersättning för mark- och 
släntintrång samt 
kommunalt övertagande 
av vägar avgörs i 
lantmäteriförrättningen.  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
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Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 

Bo 1:986 
 
 
 

 Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
 
Ersättning för 
övertagande av väg 
avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 
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Bo 1:990 

 
 

Fastigheten ges 
möjlighet till 
avstyckning. 

Tillfart till 
styckningslotten  
anläggs från 
Lotsvägen. 
 
 

Detaljplanen innebär att 
ca 15 kvm av fastigheten 
planläggs för gata. 
Kommunen kan som 
huvudman för gatan lösa 
in marken och 
fastighetsägaren kan 
begära att marken löses 
in. Markintrånget 
illustreras med blå färg i 
kartbilden till vänster. 
 
Enligt detaljplanen 
föreslås 
gemensamhetsanläggning 
för utfart bildas för Bo 
1:64 och styckningslott 
från Bo 1:608 och 1:990. 

 

Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
 

 

Ersättning för 
markintrång samt 
kommunalt övertagande 
av vägar avgörs i 
lantmäteriförrättningen.  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
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fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 

Bo 1:1050 

 

 Detaljplanen innebär att 
ca 2 kvm av fastigheten 
planläggs för gata. 
Kommunen kan som 
huvudman för gatan lösa 
in marken och 
fastighetsägaren kan 
begära att marken löses 
in. Markintrånget 
illustreras med blå färg i 
kartbilden till vänster. 
 
Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
 
Ersättning för 
markintrång och 
kommunalt övertagande 
av väg avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 
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Bo 1:1066 
 
 

Fastigheten ges 
möjlighet till 
avstyckning. 

Tillfart till 
styckningslotten 
anordnas genom 
skaftväg över Bo 
1:353 enligt befintligt 
servitut alternativt 
anordnas tillfart från 
Hasselvägen efter 
överenskommelse om 
servitut över Bo 
1:697. 
 
Servitut för väg och 
ledning kan erfordras. 
 

Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
 
Ersättning för 
kommunalt övertagande 
av väg avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 
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Bo 1:1071  Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
 
Ersättning för 
övertagande av väg 
avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 
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Bo 11:3  Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
 
Ersättning för 
kommunalt övertagande 
av väg avgörs i 
lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 

Bo 26:1 
 

 
 

För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av  
Gatukostnadsutredning 
Gustavsviks gård 
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Bo 26:2  Fastigheten berörs av u-
område. Inom u-området 
ska marken vara 
tillgänglig för allmänna 
underjordiska ledningar. 
 
Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
 
Ersättning för 
kommunalt övertagande 
av väg och eventuell 
intrångsersättning avgörs 
i lantmäteriförrättningen  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 
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Bo 33:1 

 

 Detaljplanen innebär att 
ca 43 kvm av fastigheten 
planläggs för gata. 
Kommunen kan som 
huvudman för gatan lösa 
in 
marken och 
fastighetsägaren kan 
begära att marken löses 
in. Markintrånget 
illustreras med blå färg i 
kartbilden till vänster. 
 
Fastigheten ingår i Bo 
GA:2 och berörs av 
omprövningsförrättning 
för kommunalt 
övertagande av väg som 
enligt detaljplanen 
utpekas som allmän plats. 
 
 
Ersättning för mark- och 
släntintrång samt 
kommunalt övertagande 
av vägar avgörs i 
lantmäteriförrättningen.  
 
För genomförande av de 
vägombyggnadsåtgärder 
och utförande av 
parkanläggningar som 
planeras enligt 
detaljplanen kommer 
kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning av 
fastighetsägarna. 
Fastigheten berörs av 
Gatukostnadsutredning 
Mjölkudden-Galärvägen 

 
 


