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Nacka kommun
Konmunfullmiiktige
13I 81 NACKA

6verklaganden i frega om detaliptan fdr Gravlingsberg och

S6der Gidvlingsberg, Boo, Nacka kommun

BESLUT

L?insstyrelsen avvisar bverklagandena frAn Torc Kellquist' Berit Kellquist' Bertil

Damberg, Karin Norman och Olle Niisman'

Lensstlrelsen avsler Per Lindgrens dverklagande'

Detta beslut far dvelklagas hos Regeringen enligt bilaga

OVERKLAGAT BESLUT

Komrnunfullmiiktige i Nacka kommun antog den 12 december 2005 detaljplan fdr

Grevlingsberg och Soder Gliivlingsberg, Boo'

OVERKI-AGANDEN

Antasandebeslutet har iiverklagats av Per Lindgren Kummelniis 6:2-4' som rill

ritia-tot iin,.fun tfu,figr har anfdrt i huvudsak fbljande Fitrbindelsen mellan ..
Sroreirden och sidstugorna vid vattnet ar utlagd som gengvag SJdstugoma Kaver

i""fr"a.rf*fL d.fl alrfor lir rert till ensraka fordonsuansponer med gods till och

ita" tt*o"tu noO"lindig. Tidigare tillets pa vegen trafik till och frAn sjdstugorna'

Detalipianen bcir komPlerleras med fijreskift om att gangviigen tar nyqasav mo-

;;i;;;;Et it""tp";er av gods rill och fren sjdstusoma vagen bdr ocksA k-

mlirkas diirfdr att d;n er en viktig del av ollllede|s karakfi!'

Antaqandebesluter har dverklagats aven av Tore Kellquist och Berit Kellquist ,
i<i-?r"'f"i.lf rg. sertrl Dam"berg' Kummelnes 11575, samt Karin Norman och

Olle Nesman, Kummelniis l:389 och 1:693'

MOTIVERING

Kummelniis 1:618, 1:575, 1:389 och 1r693 a! beliigna utanfdr planonuadet och pA

sAdant avstand darifren art fasttghetemas iigare inte sisom sakegare eller eljelt

kantillelklinnasriittattovelklagaantagandebeslutet'Llinsst,,relSenplovaldarIor
antagandebeslutet endast i anledning av Lindgrens talan'
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Frin bebyggelsen i Kummelniis 6:2-4 har genom naturomride lagts ut €n gangviig

nonut tili iianden. Gergviigen utgdr allmrin platsmark. Gingviigen har en langd

av cirka 220 m och skall enligt genomfiirandebeslsivnirgen ruslas upp till en

bredd av 2,5 rn med stbdkant pe varje sida samt diken och slitlager av grus' Med

hiinsyn till det begansade behovet av trafik till sjdstugoma vid stranden och mot

bakgrund av den itarkt lutande teriingen fer den kategoriseling av gAogvligen

soniftamger av detaljplanen anses vara godtagbar' Skyddsbestammelse k fdr

gAngviigen sasdm viirdefull miljd med serskilda skdtselfdreskdfter kan iote anses

iara-noivilndig. Glngv:igen ?ir inte avsedd fiir motorfordonsftafik eller cykeltrafik

och zir dad6r e;ligt viighafiklagstiftningen inte att anse som viig utan som teniing

Ansdkan om tillsdnd att kdra med motordlivet fordon pA gangviigel PrtiYas av

IiinsslFelsen med stod av teriingkdmingslagstiftningen.

Enligt 13 kap 8 $ plan- och bygglagen skall lensstyrelsen antingen fastst?illa eller

uooliau" 
-ti*und"b"sluter 

i diss helhet, men om kommunen har medgett det fer

biilutet upphiuas i en viss del eller iindras pe annat siitt, och utan kommunens

medgivandi f6r zindringar av nga betydelse gdras. Lindgrcns yrkande om iind-

ringar av detaljplanen iir inte av nga betydelse och medges inteieiler av kom-

mLinen, vilketinnebiir att liinssllrelsen inte kan bifalla ,rkandet Med anledning

av Lindgrens overklagande provar lansstyrelsen diirfdr om planen i dess helhet

kan godias eller inte. Vid denna Prdvning anser liinsstyrelsen att det.som.Lindgren

har;nJitrt till stod fdr sin talan inte utgdr skal att upphdva det ovelklagade anta-
gandebeslutet.

E:A-l,,'!^*p, , .,\ iBoGCarrsson f fu&,(. p,^,4,
Fredrik Denecke

KOPIA
Tole Kellquist, Badhusv?igen 5, 132 37 SALTSJO-BOO
Berit Kellquist, Badhusviigen 5, 132 37 SALTSJO-BOO
Bertil Damberg, Kummelniisvdgen 7, 132 37 SALTSJO BOO
Karin Norman, Solviksvegen 34, 132 37 SALTSJO-BOO
Olle N?isman. Solviksviigen 14. 132 37 SALTSJO-BOO
Kummelniis 6:2 KB, c/o Per Lindgren, Drottringvagen 15, '

132 37 SALTSJO-BOO


