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Vad är en detaljplan? 

En detaljplan regleras av Plan- och bygglagen (PBL) och
omfattar oftast ett större kvarter eller några fastigheter.
Detaljplanens syfte är att göra avvägningar mellan olika
intressen och ta ställning till hur ett område ska 
användas.

Detaljplanen kan till exempel reglera om marken ska
användas till bostäder, skola, industri eller park, men
också var gator ska anläggas, hur höga byggnaderna får
vara och hur mycket av fastigheten som får bebyggas.
Detaljplanen består alltid av en plankarta och en
planbeskrivning där plankartan är ett juridiskt bindande
dokument och planbeskrivningen innehåller en
beskrivning av de avvägningar och ställningstaganden 
som gjorts när planen tagits fram.

Planprocessen
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Planbeskrivning
Syfte och avgränsning 
Syftet med planändringen är att upphäva planbestämmelsen 
u, som innebär att mark skall vara tillgänglig för allmänna 
underjordiska ledningar, för en del av planområdet. Planom-
rådet är beläget cirka 900 meter sydost om Rönninge station. 

Planhandlingar
Planhandlingarna omfattar denna planbeskrivning och plan-
karta.

Planuppdrag
Plan- och exploateringsenheten har via delegation från bygg- 
och miljönämnden initierat att upprätta ändring av detaljplan 
för Kv. Fiskarudden m.fl. 

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan för området är Detaljplan för Kv. Fiska-
rudden m.fl., plan 80-29. Detaljplanen vann laga kraft 1996-
09-12 och möjliggör för friliggande småhus. I detaljplanen 
finns det en u-bestämmelse som medger att marken skall 
vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar.

Syftet med u-området var att reservera en yta där kommu-
nen skulle anlägga kommunala VA-ledningar. När kommunen 
byggde ut det kommunala VA-nätet, uppförde kommunen 
inga ledningar inom det reserverad u-området. Kommunen 
la VA-ledningarna på den kommunala vägfastigheten Utt-
ringe 1:935, den samfällda vägen Uttringe S:32 och över 
fastigheten Fiskarudden 10. 

Utdrag ur gällande detaljplan, 83-12
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Planförslag
Planförslagets syfte, bakgrund och 
huvuddrag 

Planändringen innebär att bestämmelsen u, tas bort inom 
en del av planområdet. Övriga planbestämmelser inom 
detaljplanen, detaljplan för Kv. Fiskarudden m.fl. 80-29, 
fortsätter att gälla oförändrat.

Planbestämmelsen u utgör en begränsning för de berörda 
fastigheterna, då det innebär ett markreservat i planom-
rådet. Då inga ledningar uppförts eller planeras anläggas 
inom berörd del av planområdet, anser kommunen det 
lämpligt att upphäva planbestämmelsen inom berörda 
delar. Till följd av upphävd planbestämmelse u, är även 
egenskapsgräns och egenskapsyta (upphävd prickmark)
upphävd inom delar av planområdet.

Översiktsplan
Gällande översiktsplan för Salems kommun 2030
antogs av Kommunfullmäktige i juni år 2018. Planändring-
en bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan.

Berörda fastigheter
Fastigheter som berörs av planändringen är följande:
Bergudden 5
Fiskarudden 8
Fiskarudden 15 
Fiskarudden 5
Fiskarudden 7
Fiskarudden 6
Fiskarudden 5
Fiskarudden 16
Fiskarudden 17 
Fiskarudden 3

Upphävda bestämmelser

Följande bestämmelser upphör att gälla 
inom delar av planområdet, enligt illustra-
tion nedan. 

Inom grönt område upphävs u-område. 
inom grått område upphävs u-område och prickmark. 
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Genomförandebeskrivning
Inga genomförandefrågor bedöms uppstå till följd av 
planändringen. 

Detaljplanen är upprättad i enlighet med plan- och
bygglagen, PBL 2010:900 med standardförfarande i dess
lydelse fr o m den 2 januari 2015.

Ekonomiska frågor 
Planarbetet finansieras av plan- och exploateringsenheten 
på Salems kommun.

Medverkande tjänstepersoner 
Planhandlingarna är upprättade av exploateringsingenjör 
Sonia Khan i samråd med planarkitekter Cecilia Törning 
och Johanna Henningsson.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Sonia Khan
Exploateringsingenjör 

Sofia Friberg
Plan- och exploateringschef 


