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Bygg- och tekniknämnden 2011-10-25

BTN § 175 Dnr P 2010-1086

Tillägg till detaljplan för FREOÖN 1:1 m fl, Fredöns
fritidshusområde ( 52-1 och P 67-5), Nyköpings kommun
Läge: Marsvikens norra strand

Sökanden: Fredöns samfällighetsförening
c/o Gun Johansson
Krukmakaregatan 5, 3 TR
611 38 NYKÖPING

Fredöns samfällighetsförening har ansökt om att få ändra gällande
detaljplan för Fredöns fritidshusområde. De sökande vill se över gällande
bygg rätter i området.

Uppdragsbeslut togs i i Bygg- och tekniknämnden 2010-10-19 § 148.

All tomtmark är privatägd och den allmänna platsmarken (vägar,
naturområden och bryggor) sköts av samfällighetsföreningen och
vägföreningen. Planområdet omfattar 45 ha, varav ca 15 ha utgörs av
vattenområde. Området är beläget vid Marsvikens norra strand, ca 10 km
söder om Nyköping.

Förslaget är ej förenligt med kommunens översiktsplan, ÖP 2003. I
gällande Översiktsplan från 2003 anges att Fredöns fritidshusområde har
en karaktär som är viktig att bevara samt att byggrätten inte ska utökas. Då
kommunalt vatten och avlopp har dragits in i området har de miljömässiga
förutsättningarna ändrats och behoven på utökade bygg rätter förväntas
ökas samt en ökning av permanentboende inom området. En ny
översiktsplan är under framtagande och i den kommer skrivningen
angående Fredön att ses över utifrån dessa nya förutsättningar.

För Fredön gäller en detaljplan från 1952 med byggrätten att 1/20 av
tomtens yta får bebyggas och 25 kvm för komplementbyggnad men som får
byggas ihop med huvudbyggnaden. Endast en huvudbyggnad och ett uthus
får uppföras. Byggnad får uppföras i högst en våning. Tillåten
byggnadshöjd är 4,4 m för huvudbyggnad och 2,5 m för uthus. Vind får inte
inredas. Det får endast uppföras fristående byggnader för bostadsändamål
avsedda för sommarbruk och tillfälligt begagnande under övriga årstider, sk
sportstugor.

1967 gjordes en mindre ändring för fastigheten Fredön 1:99, från
handelsändamål till bostadsändamål. Fastigheten fick samma
bestämmelser som för detaljplanen P 52-1.

Ändringen genom tillägg av gällande detaljplaner syftar till att generellt
inom planområdet medge en bostadsbebyggelse med byggrätt för
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huvudbyggnad om högst 8 % (byggnadsarea BTA) av landarealen, dock
högst 140 kvm byggnadsarea.

För komplementbyggnad gäller sammanlagt högst 40 kvm.

I-våningshus gäller för området och en byggnadshöjd för huvudbyggnad
tillåts till 4,5 m och för komplementbyggnad 2,5 m (vilket gäller i P 52-1 och
P 67-5). Förbudet mot att inreda vind försvinner genom tillägget. Däremot
sätts förbud mot takkupor in.

Planeringsenheten har på uppdrag av sökande låtit upprätta planhandlingar
daterade 2011-10-04.

Bygg- och tekniknämnden beslutar

att förslag till tillägg till gällande detaljplan för FREDÖN 1:1 m fl, Fredöns
fritidshusområde (P 52-1 och P 67-5), får skickas ut på samråd.

Beslut till:
Sökande
Handläggare
Akten

Handläggare:
Sofia Bergqvist
Planhandläggare
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Plats och tid Stadshuset, B-salen kl 14.00 - 15.00

Ledamöter och ersättare Beslutande
Carl-Åke Andersson (s) ordförande
Oskar Reimer (mp) vice ordförande
Thord Revestam (m) 2:a vice ordförande
Christine Gilljam (s)
Sören Viking (s)
Emmy Widqvist (s)
Håkan Johansson (v)
Kaj Nilsson (m)
Lars Gunnar Gårdö (m)
Torbjörn Engstrandh (fp)
Magdalena Jerlström (c) tj.ers

Ersättare (ej personliga)
Kjell Strömlind (s)
Ingegerd Quisth (s)
Anita Grahn (s)
Jeanette Zetterström Österberg (v)
Marcus Sjöström (kd)

Övriga deltagare Henrik Haugness, Marina Pavlova, Sofia Bergqvist, Martin Larsheim, Helene From,
Magnus Pirholt, Per-Axel Larsson och Jenny Sundqvist

Underskrifter Sekreterare

Ordförande

Justerande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Organ Bygg- och tekniknämnden

Sammanträdesdatum 2011-10-25 Sista dag för överklagande 2011-11-23

Anslag uppsatt den 2011-11-02 Datum för anslags nedtagande 2011-11-24

Protokollet förvaras hos Samhällsbyggnad

Underskrift
Jt--t>, r~1CC&:0QOvV
.~ .
Ewa Olsson
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