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Bakgrund 
Huddinge kommun kommer som en del av genomförandet av den nya 
detaljplanen för Rosenhill bygga om gator och andra allmänna platser inom 
området. Enligt plan- och bygglagen har kommunen rätt att ta ut gatukostnad från 
fastigheterna i området. Innan kommunen påbörjar utbyggnaden av gatorna ska 
kommunen besluta om uttag av gatukostnader efter samråd och granskning av 
gatukostnadsutredningen. Samrådsmaterial har sänts ut till berörda fastighetsägare 
den 23 maj 2017. Mellan den 23 maj och 30 juni 2017 har 
gatukostnadsutredningen funnits utställd för samråd i servicecenter på 
Sjödalstorget 13 i Huddinge centrum samt funnits tillgänglig via kommunens 
hemsida. Under samrådstiden inkom 14 yttranden som helt eller delvis rörde 
gatukostnadsutredningen.  
Denna samrådsredogörelse gäller gatukostnadsutredningen och bemöter 
synpunkter på fördelningsområdets omfattning, kostnadsunderlaget och andelstal 
samt hur och när gatukostnader debiteras. Yttranden som berör detaljplanefrågor 
bemöts i samrådsredogörelsen för detaljplanen. 
Yttranden som har kommit in till plansektionen men som också rör gatukostnader 
bemöts i denna samrådsredogörelse. I vissa fall har samma fastighetsägare skickat 
två yttranden, dels i planärendet och dels i gatukostnadsärendet.  
För att följa reglerna i dataskyddsförordningen GDPR får denna redogörelse inte 
innehålla några uppgifter som kan identifiera en fysisk person t.ex. 
fastighetsbeteckning, namn eller adress, vilket medför att vissa delar av texten och 
vissa bilder är överstrukna med svart markering. Varje yttrande som har inkommit 
under samrådet har tilldelats ett nummer som ersätter fastighetsbeteckning eller 
adress. I de fall numren även återfinns i samrådsredogörelsen för detaljplanen för 
Rosenhill avser de samma fastighet eller fastigheter som i denna 
samrådsredogörelse. Fastigheter/fastighetsägare som endast yttrat sig i 
gatukostnadsutredningens samråd har tilldelats unika nummer.    

Vanligt förekommande yttrande 
Ett vanligt yttrande under samrådet för gatukostnadsutredningen har handlat om 
att standarden på gatorna är för hög. 
Kommunen bedömer att det finns ett behov av att anlägga och förbättra gatorna 
inom Rosenhill. Förslaget innebär att kostnaderna fördelas mellan fastigheterna 
efter skälig och rättvis grund. Kommunen bedömer att de åtgärder som 
ersättningen avser har en omfattning och ett utförande som inte överstiger vad 
som kan anses normalt med hänsyn till den användning som är tillåten i den nya 
detaljplanen. Till grund för gatustandarden ligger krav på trafiksäkerhet, 
utrymmesbehov för de ledningar som ska ligga i gatan, utrymmesbehov för 
utryckningsfordon och snöröjning, krav från SRV AB på radier för att kunna 
svänga på ett trafiksäkert sätt, Trafikförvaltningens (SL) krav för att trafikera 
gatorna m.m.  
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Sakägare inom fördelningsområdet för gatukostnad 

Yttrande 51 
 
Cohen Fastigheter AB, i egenskap av huvudägare till fastighet Rosenhill 1:16 
samt Rosenhill 1:14 vill härmed anföra följande synpunkter på samrådsförslagets 
gatukostnadsutredning. 
 
Inom ramen för gatukostnadsutredningen anser vi att det fattas tydlighet kring vad 
gatukostnad för smålägenheter/studentbostäder är. Detta bör undersökas då 
behovet av studentbostäder/smålägenheter finns i området. Skäligen anser vi att 
en studentbostad/smålägenhet bör ha en lägre gatukostnad än parhus, radhus och 
större typ av lägenhet av naturliga skäl; användandet av gatan är större av en 
familj än en student. Ungdomar och studenter belastas därför ojämnt och bidrar 
till dyrare priser för en redan utsatt ekonomisk grupp. Vi menar att en 
differentiering av gatukostnaderna därför bidrar till ett mer varierat område. 
Rosenhill ska vara ett område för hela livet, inte bara småbarnsåren. 
 

Svar: Andelstalen i gatukostnadsutredningens fördelas på fastigheterna med 
hänsyn till den tillåtna användningen i detaljplanen för Rosenhill. Detaljplanen 
reglerar inte upplåtelseform eller typ av lägenhet. Gatukostnadsutredningen tar 
därför inte ut specifika andelstal för studentbostäder eller småbostäder utan 
kostnaden tas i stället ut efter antal möjliga bostadsenheter inom fastigheterna. 
Kommunen bedömer att denna fördelning är skälig och rättvis med avseende på 
detaljplanebestämmelserna samt utifrån bestämmelserna i 6 kap. plan- och 
bygglagen. 
 

Yttrande 32 
 
Hej - vi undertecknade ägare av   vill framföra följande avseende 
detaljplaneförslaget och förslaget till gatukostnader: 
- vägen som planeras mellan Vistaberg och den nya vägen genom kärret  - 
sträckningen längs dalgången - är planerad till 20,5 meters bredd. Det är en 
orimligt bred väg i ett litet område.  Det är också orimligt att ha denna vägbredd 
endast för en kort sträcka på 328 meter.  Vi vill framföra att den bör vara smalare.  
- ett sätt att göra den smalare är att skilja på gång- och cykelbana så att det på ena 
sidan av vägen är en gångbana och på andra sidan av vägen är en cykelbana. Detta 
ökar trafiksäkerheten då cyklister oftast kör på i hög fart och det är en risk att 
blanda dem med gångtrafikanter 

Svar: Detta är detaljplanefrågor och bemöts i samrådsredogörelsen för 
detaljplanen. Ovan nämnda gatubredd har i granskningshandlingarna för 
detaljplanen minskats, mer information finns i handlingarna för planförslaget. 



4 (27) 
 

 

 

 

Yttrande 29 
 
Vi ser positivt på kommunens förslag till ny detaljplan med möjlighet till 
nyexploatering och förtätning av fastigheter. Med anledning av detta har vi 
tillsammans med     gjort en gemensam skrivelse och 
förslag om utveckling för området. Förutom det förslaget så behöver vi lämna in 
våra synpunkter på fastighet  .  
Det framkommer i detaljplanen att mark kommer tas för byggnation av ny 
lokalgata samt att s.k. "prickmark" har blivit inritad på , vilket inte fanns 
tidigare. Det här ger konsekvenser för oss fastighetsägare, som får en väsentligt 
mindre tomt och en stor ekonomisk förlust.  
Vi önskar således att fastighetsgränserna ses över för  så att vi har möjlighet 
att utnyttja befintlig storlek till att stycka tomten till maximalt antal nya 
fastigheter som medges i ny detaljplan. Vi ser gärna att vi träffas för att 
gemensamt komma överens om hur det kan se ut för .  
Om våra önskemål ej kan emotses så motsäger vi oss kostnaden för ny lokalgata, 
som vi då anses vara påtvingad. Vi emotsäger oss också den prickmark som ritats 
in samt att mark tas för ny lokalgata och förväntar oss vid en sådan ev. händelse 
att marknadsmässig ersättning utgår. 

Svar: Stycke 1-3 är detaljplanefrågor och bemöts i samrådsredogörelsen för 
detaljplanen.  
 
Angående stycke 4: Kommunen bedömer att det finns ett behov av att bygga ut 
och förbättra gatorna inom Rosenhill med hänsyn till den bebyggelse som 
möjliggörs genom detaljplanen. Gatukostnaderna fördelas mellan fastigheterna 
efter skälig och rättvis grund enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen. Den 
del av yttrandet som berör prickmark samt inlösen av mark för ny lokalgata är 
planfrågor och bemöts i samrådsredogörelsen för detaljplanen 
 

Yttrande 52 
 
På grund av omfattande framtida förändringar i området vill jag framföra 
följande: 
Jag bor på   och blir berörd av att Majgårdsv. blir förlängd och 
breddad. 
När området styckades för många år sedan blev det en smal bit mark  över 
(”tårtbiten” som jag kallar det). Den vill jag förvärva eller ha i utbyte nu när 
Kommunen tar en bit av min tomt för den nya ”lokalgatan”- jag vet inte om hur 
många m2 det rör sig om. 
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Jag bor nu i en lugn återvändsgata och efter möte med ”samråd” den 12 juni 
känner jag djup oro hur det skall bli här- trafik-gatukostnad m.m. 

Svar: Detta är detaljplanefrågor och bemöts i samrådsredogörelsen för 
detaljplanen. Gällande gatukostnad har kommunen rätt att ta ut kostnaden för 
utbyggnad av gator enligt bestämmelserna i 6 kap. plan- och bygglagen. 
 

Yttrande 45 
 

SYNPUNKTER PÅ GATUKOSTNADER ROSENHILL 
Härmed överlämnar vi våra synpunkter på gatukostnadsutredning för 
Rosenhill. 
 
 
ÖVERGRIPANDE KOMMENTARER 
PBL 6 kap 24 §: 

Kostnaderna ska fördelas mellan fastigheterna på ett skäligt och 
rättvist sätt. 

Vår uppfattning är att förslaget för gatukostnader för Rosenhill inte uppfyller 
PBL i detta avseende, kort sammanfattat i nedanstående punkter. 

• Kostnadsunderlaget sträcker sig utanför fördelningsområdet – 
fastighetsägare inom fördelningsområdet får betala för gator 
som sticker ut från och även ligger utanför planområdet 

• Exploatörernas bidrag till finansiering av gatukostnaderna är 
anmärkningsvärt litet – utifrån presenterade siffror i 
samrådshandlingarna subventioneras exploatörerna med uppemot 80 
000 kr per bostadsenhet på bekostnad av övriga fastighetsägare 

• Befintlig bebyggelse inom området har inget behov av en utbyggnad 
av gatunätet – det är exploatering och nybyggnation som ställer krav 
på och har behov av en utbyggnad 
 

Svar: Fördelningsområdet har reviderats i granskningsversionen av 
gatukostnadsutredningen till att även omfatta de delar av 
Majgårdsvägen och Rosenhillsvägen som ligger utanför detaljplanen. 
Kommunen bedömer att de aktuella gatudelarna utanför detaljplanen 
är till nytta för fastigheterna inom fördelningsområdet och att en 
ombyggnation av dessa gator är nödvändig för att tillgodose det behov 
som den nya detaljplanen medför. Kolonivägen har tagits bort från 
detaljplanen och är således inte med i det reviderade 
gatukostnadsunderlaget. 
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I det reviderade granskningsförslaget till gatukostnadsutredningen får 
alla likvärdiga bostadsenheter samma andelstal. Detta gäller även de 
bostadsenheter som ingår i exploatörernas byggrätter. 

Eftersom den nya detaljplanen medger ökade byggrätter i hela 
området bedömer kommunen att det finns ett behov av att bygga ut 
gatorna inom fördelningsområdet. Kommunen gör även bedömningen 
att de föreslagna åtgärderna som ingår i kostnadsunderlaget för 
gatukostnaden har en omfattning och ett utförande som inte överstiger 
vad som kan anses vara normalt med hänsyn till den användning som 
den nya detaljplanen medför. 
 

Vi saknar redovisning och härledning av siffrorna i beräkningsunderlaget. 
Det finns ingen tydlig koppling till planbeskrivningen, och för parkerna 
saknas riktiga beskrivningar helt och hållet. 

Vissa väderstrecksangivelser i samrådshandlingen är felaktiga. Bl.a. nämns 
en skola i områdets sydöstra del. Det känns inte särskilt förtroendeingivande 
när den/de som skrivit handlingarna inte verkar ha någon lokalkännedom 
inom området. 

 
Svar: Det nu reviderade gatukostnadsunderlaget använder samma 
benämningar som detaljplanen och uppdaterade bilagor redovisas. 
Kompassangivelsen är en felskrivning och har ändrats i handlingarna. 

 
FÖRDELNING 
Enligt samrådshandling 2 kap: 

Den bebyggelse som medges enligt ny detaljplan ställer krav på 
upprustning och utbyggnad av gatunätet. Samtliga fastigheter inom 
fördelningsområdet måste därför anses få nytta av anläggningarna. 

Denna slutsats saknar grund. De fastigheter som kan anses få nytta av 
upprustning och utbyggnad av gatunätet är den tillkommande bebyggelsen som 
medges enligt ny detaljplan. Befintliga fastigheter, som med den nya 
detaljplanen inte får möjlighet att bygga fler bostäder, bidrar inte till något 
behov av upprustning eller utbyggnad av gatunätet och kan därför inte anses få 
någon nytta av anläggningarna. Det är nyexploateringen som har behov av en 
utbyggnad och således bör bära kostnaderna för denna. 

 
Svar : Eftersom den nya detaljplanen medger ökade byggrätter i hela 
området bedömer kommunen att det finns ett behov av att bygga ut 
gatorna inom fördelningsområdet. Kommunen gör även bedömningen 
att de föreslagna åtgärderna som ingår i kostnadsunderlaget för 
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gatukostnaden har en omfattning och ett utförande som inte överstiger 
vad som kan anses vara normalt med hänsyn till den användning som 
den nya detaljplanen medför. 

Fastigheterna har tilldelats andelstal som återspeglar den användning 
som medges i den nya detaljplanen. Kommunen bedömer därför att 
fördelningen är skälig och rättvis eftersom andelstalen är satta efter 
den nytta som detaljplanen medför för fastigheterna.  

 

FÖRDELNINGSOMRÅDE OCH KOSTNADSUNDERLAG 
Rosenhill är inget isolerat sommarstugeområde ute i skogen, utan ett 
centrumnära villaområde med tät anknytning till omliggande bostadsområden. 
Området genomkorsas av mindre gator och gång- & 
cykelstråk som används flitigt av boende i området och intilliggande 
områden, samt arbetspendlare som rör sig till och från buss och pendeltåg i 
Huddinge centrum. 

I föreslaget kostnadsunderlag ingår flera gator som antingen sticker ut från 
planområdet eller till och med ligger helt utanför detta. Att dessa gator ska 
belasta föreslaget fördelningsområde, medan fastigheter intill dessa gator är 
undantagna från gatukostnadsuttag, kan knappast vara skäligt eller rättvist. 
Gator för vilket detta är föreslaget: 

• Kolonivägen 
• Nedersta (södra) delen av Rosenhillsvägen 
• Majgårdsvägen 
• Annelundvägen 

Om inte vid dessa gator intilliggande fastigheter ingår i fördelningsområdet 
är det helt orimligt att kostnaden för dessa gator ska ingå i 
kostnadsunderlaget. 

Enligt förslaget kommer Kolonivägen inte ens att vara tillgänglig för 
genomfart från Rosenhillsvägen, och därmed inte kommer kunna nyttjas av 
boende inom planområdet, vilket gör att det helt saknas motiv till att den ska 
ingå i kostnadsunderlaget. Motiveringen att Kolonivägen och Rosenhillsvägen 
(kanske) kommer trafikeras av buss är knappast ett argument för att inkludera 
Kolonivägen, eftersom en eventuell busslinje främst kommer att betjäna 
boende längre från Huddinge centrum. 

 
Svar: Kolonivägen och Annelundsvägen är borttagna ur detaljplanen och 
gatukostnadsunderlaget. Kommunen bedömer att de delar av Rosenhillsvägen 
och Majgårdsvägen som ligger utanför detaljplanen är till nytta för 
fastigheterna inom fördelningsområdet och att en ombyggnation av dessa gator 
är nödvändig för att tillgodose det behov som den nya detaljplanen medför. 
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Fastigheter längs de nämnda gatorna som inte ingår i gatukostnadsområdet har 
inte bedömts få en ökad nytta eftersom de inte får någon utökad byggrätt eller 
möjlighet till avstyckning då de inte ligger inom den nya detaljplanen och har 
därför inte tilldelats andelstal i gatukostnadsutredningen. 
 

FÖRDELNINGSGRUND 
Gatukostnader från exploatörer är enligt beräkningsunderlaget 31 824 000 kr. 
Omräknat per bostadsenhet ger detta ca 186 000 kr1, utifrån presenterade 
siffror i samrådshandlingarna, vilket ska jämföras med 266 000 kr som övriga 
fastighetsägare får betala för motsvarande bostadstyp. Detta innebär att övriga 
fastighetsägare subventionerar exploatörerna med ca 80 000 kr per 
bostadsenhet! Anser kommunen att detta är skäligt? Om kommunen väljer att 
träffa avtal med exploatör som innebär för liten ersättning i förhållande till 
kostnader kan det inte vara rimligt att låta övriga fastigheter inom planområdet 
kompensera för detta. 

Det är de stora exploatörerna som driver behoven av utbyggda gator inom 
området. Tycker kommunen att det då är skäligt att låta alla övriga, mindre 
fastighetsägare stå för förhållandevis större kostnader och därigenom 
subventionera de stora exploatörerna? 

Det nya gatunätet läggs om och optimeras för att de stora exploatörerna ska 
kunna maximera sin nybyggnation. Det vore då högst naturligt om de då också 
får stå för de stora kostnaderna som detta medför. Befintlig bebyggelse har 
inget behov av en ny gatustruktur. 

Det är enligt fördelningsgrunden oklart om det görs skillnad på befintliga 
fastigheter med och utan befintlig bostadsenhet. Görs ingen skillnad om 
befintliga fastigheter i dagsläget är bebyggda eller inte? Texterna som försöker 
beskriva fördelningsgrund i samrådshandlingen och dess bilaga ger olika 
tolkningar. I vilken kategori placeras en befintlig, obebyggd fastighet som efter 
detaljplanens antagande bebyggs med en (Beräkning kan lämnas ut på 
begäran) småhusenhet? 

Vi anser att skillnad bör göras på fastigheter som idag har tillgång till gata 
och infrastruktur respektive fastigheter som är beroende av en utbyggnad av 
gatunätet för att kunna bebyggas. 

Det förekommer för övrigt räknefel/felskrivningar i de exempel som ges för 
beräkning av gatukostnad, vilket inte underlättar förståelsen. 

Svar: I det reviderade granskningsförslaget till gatukostnadsutredningen får 
alla likvärdiga bostadsenheter samma andelstal. Detta gäller även de 
bostadsenheter som ingår i exploatörernas byggrätter. 

Gatukostnadsutredningen är reviderad i granskningshandlingen för att 
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minska otydligheten som kunde upplevas i fördelningsgrunden. 

 

KOSTNADSUNDERLAG 

 GATOR 
Beskrivning av de olika gatutyperna och hur befintliga gator klassas är högst 
oklar. Gatuklassningen är inte konsekvent genom samrådshandlingen, vilket 
förvirrar vid läsning. Det saknas vettigt kartunderlag som beskriver befintlig 
gatustandard och föreslagen standard efter utbyggnaden. 

Det finns exempel på befintlig gata lokalgata L3, som har ett högre meterpris 
än nyanlagd gata lokalgata L1. Hur kommer det sig? Varifrån kommer 
siffrorna i beräkningsunderlaget? 

Enligt samrådshandlingen redovisas i bilaga 2 detaljerad beräkning av 
kostnadsunderlaget av vad det erfarenhetsmässigt kostar att i motsvarande 
utförande anlägga eller förbättra gator och andra allmänna platser. Det finns 
ingen redovisning av vilka gator som nyanläggs respektive förbättras. 

Enligt kostnadsunderlaget kostar vissa befintliga gator lika mycket att 
förbättra som det kostar att nyanlägga vissa nya gator med samma standard, 
vilket verkar helt orimligt. Hur är detta möjligt? Rimligen måste någon form 
av avdrag göras för nuvarande gatustandard på befintliga gator? 

Förklaring till kostnadsreducering av berörda gator behövs också, då det i 
vissa fall inte finns någon beskrivning av reduceringen. 

Uppenbart är att det krävs ett bättre genomarbetat kostnadsunderlag samt en 
tydlig redovisning av detta. 

Svar: Gatukostnadsutredningen med bilagor har reviderats till 
granskningen. 

Eftersom markförutsättningarna skiljer sig mellan olika delar av området 
varierar kostnaderna för bl.a. markförstärkning och sprängning. Siffrorna 
bygger på vad det erfarenhetsmässigt kostar att bygga gator i liknande 
områden beaktat förutsättningarna på platsen. 
Alla gator inom fördelningsområdet kommer att nyanläggas för att 
uppfylla kraven på gällande kommunal gatustandard i Huddinge. Detta 
gäller oberoende vilken standard gatorna har i dagsläget.  
   

ALLMÄN PLATS 
Reducering av kostnad för park Björnmossevägen känns rimlig då den är till 
nytta för fler än fastighetsägarna inom fördelningsområdet. Det samma borde 
gälla för park i mossen, som även den ligger i utkanten av planområdet och 
kommer ett mycket större område till nytta. 
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Svar: Anläggningarna i mossen är en kompensationsåtgärd för att mark som 
tidigare utgjort natur planläggs för bebyggelse. Dammarna fungerar även 
för rening av dagvatten från området och är en förutsättning för att 
dagvattnet från området ska kunna hanteras och ingår därför i 
kostnadsunderlaget. 

 
SAMMANFATTNING 
Vi föreslår följande huvudsakliga förändringar i förslag till gatukostnader: 

• Kommunen måste täcka upp för den ”rabatt” som exploatörerna har 
förhandlat sig till, det är högst oskäligt att den belastar övriga 
fastighetsägare 

• Ur området ”utstickande” gator tas bort från kostnadsunderlaget, det 
är inte rimligt att en utbyggnad av dessa belastar föreslaget 
fördelningsområde medan intilliggande fastigheter undantas 

• Befintliga bebyggda fastigheter, som ej medges ytterligare 
bostadsenhet eller avstyckning i den nya detaljplanen, undantas från 
gatukostnadsuttag 

• Kostnad för utbyggnad av park i mossen tas bort från 
kostnadsunderlaget, eller åtminstone reduceras till hälften (likt park 
Björnmossevägen), eftersom den är till nytta för fler än 
fastighetsägarna inom fördelningsområdet 

Om kommunen väljer att inte arbeta in dessa föreslagna förändringar i förslag 
till gatukostnader anser vi att man bryter mot PBL. 

Svar: Som svar på vad som framförs i sammanfattningen ovan hänvisas till 
vad som tidigare angetts i svaren på detta yttrande.    

 

Yttrande 40 
 
Kommunen har gjort ett förslag till Gatukostnader . Våra synpunkter på 
detaljplanen skickar vi i separat svar till Plansektionen. 
Först vill vi framhålla att vår villafastighet   sedan 1950-talet 
har kommunalt VA (nu Stockholm Vatten) och att denna kostnad redan är betalad. 
Fastigheten har varit i familjens ägo sedan 1942 och har aldrig varit fritidshus . 
Gatukostnadsfrågan har ju varit uppe för diskussion vid flera tillfällen. 2014 
Informerades vi i samband med en utfrågning angående Rosenhill av då ansvarigt 
kommunalråd, Thomas Hansson. Han klargjorde då att för befintliga och 
bebyggda fastigheter (villatomter) med VA-nät ska kommunal likabehandling 
tillämpas enligt Likställighetsprincipen och hänvisade till "Västra Länna 
1.2012".Alltså ska samma villkor gälla som i den detaljplanens 
Gatukostnadsutredningen DIARK GAT 10-153 punkt 5 sista stycket. Där ges 
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fastigheterna med befintligt VA-nät från Stockholm Vatten undantag från kravet 
på gatukostnaden . 
Vi har redan idag en asfalterad kommunal väg - om än i dåligt skick p.g.a. 
eftersatt underhåll - och är inte i behov av breda genomfartsvägar. 

Svar : Kommunen har rätt att ta ut gatukostnad från fastigheterna 
inom Rosenhill för att täcka kostnaderna för att anordna och förbättra 
allmän plats som behövs inom området. Enligt nu gällande principer 
sker ingen reducering av gatukostnaden med hänsyn till befintligt VA 
eftersom gatukostnaden inte avser utbyggnad av VA-nätet.  

Eftersom den nya detaljplanen medger ökade byggrätter i hela 
området bedömer kommunen att det finns ett behov av att bygga ut 
gatorna inom fördelningsområdet. Kommunen gör även bedömningen 
att de föreslagna åtgärderna som ingår i kostnadsunderlaget för 
gatukostnaden har en omfattning och ett utförande som inte överstiger 
vad som kan anses vara normalt med hänsyn till den användning som 
den nya detaljplanen medför. 

 

Yttrande 15 
 
Synpunkter från sakägare tomt     
Vår villafastighet  har sedan  1970-talet kommunalt  VA  (nu  Stockholm Vatten) 
och vi har redan betalt denna kostnad. Vi har också redan idag en asfalterad 
kommunal väg sedan  1970-talet, som anlades på del av vår fastighet,  
tvångsinlöst av kommunen. Fastigheten har funnits i familjens ägo sedan 1962 
och har aldrig varit fritidshus. 
Vi anser således att vi inte ska vara med och finansiera gatukostnaderna. Vi anser 
att gatukostnaderna  ska finansieras  lika som i "Västra   Länna": 
"Befintliga  fastigheter  inom  ett gatukostnadsområde  erlägger,  enligt 
principerna i kommunens gatukostnadsreglemente, hälften så mycket som 
tillkommande fastigheter i gatukostnadsersättning. Undantag görs från 
kommunens gatukostnadsreglemente  gällande befintlig  fastighet  som ingår i 
Stockholm Vatten AB:s verksamhetsområde för vatten och spillvatten, dessa 
fastigheter får en  reducering  av gatukostnadsuttaget." 
https://www.huddinge.se/globalassets/stadsplanering-och-trafik/planer-projekt-
och-arbeten/pagaende-planer-projekt-och-arbeten/skogas/vastra-
lanna/antagandehandling-vastra-lanna-1.pdf 

Svar : Kommunen har rätt att ta ut gatukostnad från fastigheterna 
inom Rosenhill för att täcka kostnaderna för att anordna och förbättra 
allmän plats som behövs inom området. Enligt nu gällande principer 
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sker ingen reducering av gatukostnaden med hänsyn till befintligt VA 
eftersom gatukostnaden inte avser utbyggnad av VA-nätet.  

Eftersom den nya detaljplanen medger ökade byggrätter i hela 
området bedömer kommunen att det finns ett behov av att bygga ut 
gatorna inom fördelningsområdet. Kommunen gör även bedömningen 
att de föreslagna åtgärderna som ingår i kostnadsunderlaget för 
gatukostnaden har en omfattning och ett utförande som inte överstiger 
vad som kan anses vara normalt med hänsyn till den användning som 
den nya detaljplanen medför.  

Eftersom fastigheten som har lämnat Yttrande 15 har utfart mot 
befintlig kommunal gata utanför fördelningsområdet har andelstalet 
för den befintliga delen av fastigheten jämkats bort i 
granskningsversionen av gatukostnadsutredningen. Detta innebär att 
gatukostnad endast betalas i det fall fastigheten avstyckas enligt den 
nya detaljplanen.  

 

Yttrande 50 
 

Tomtmark till väg 
Enligt samtal med   har vi fått information om att ni vill ta ca 2 
meter av vår uppfart för att bredda vägen. Vi vill med detta yttrande bestrida detta 
på grund av det arbete vi lagt ner på vår tomt. Vårt garage ligger idag 6 meter från 
tomtgräns enligt krav från er på kommunen vid erhållande av bygglov - detta 
medförde stora merkostnader i bygget då stor del av vår tomt består av berg. På 
grund av samma berg finns därför inte heller alternativ placering för garaget i det 
fall vägen blir bredare och därmed att garaget ligger för nära vägen - detta är den 
enda plana ytan som finns. Breddning av vägen innebär också att vi inte kan 
parkera framför vårt garage - vilket är en förutsättning för att vi ska kunna parkera 
i vardagen. På grund av att detta är viktigt för oss har vi lagt ner mycket arbete 
och stora kostnader på vår uppfart - då marken i detta område är mycket sank. 
Ett förslag skulle vara att just delen utanför vår uppfart är smalare än övrig väg - 
detta för att hålla ner hastigheten innan korsningen. Detta är något vi har sett på 
andra ställen i kommunen och borde därför vara möjligt även här. Alternativt om 
vi kan komma överens om att ni enbart tar 1meter av vår tomt - då kan vi 
fortfarande ställa våra bilar på uppfarten. Dock tappar vi fortfarande 2 
parkeringsplatser närmast   - men det skulle gå att få till om 
kommunen kan finansiera sprängning som inte borde bli en stor kostnad. 
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Andra alternativ till lösning: 
 

1. Att vi kompenseras med att få möjlighet att köpa till mark enligt bilaga 1 så att 
det finns möjlighet att stycka till en tomt. Vår beräkning är att ca 400 kvm 
behövs och vi kan få tillfart till vår huvudfastighet genom vår grannes nya 
styckning om det krävs alternativt behålla befintlig väg upp (båda alternativen 
utmärkta bilväg på bilaga 1). Om detta förslag skulle gå att genomföra så det 
gynnar båda parter så kan vi gå med på de önskade 2 meterna. 
 

2. Att vi kompenseras med mark samt sprängning av mark för att kunna ha en 
parkering som är lika stor som den som finns idag innan ni tagit 2 meter. 
Bilaga 2 har föreslagen tomtgräns markerad och det blå området måste 
sprängas. 

3. Vi vill också väcka frågan att dra vägen från andra hållet istället, dvs. från 
Rosenhillområdet till övriga hus på Björnmossevägen och göra området 
mellan vår tomt och övriga tomter på Björnmossevägen till skogsområde. 
Detta skulle innebära att vår uppfart blir från Mossvägen istället för väg - se 
bilaga 3. Vi tänker att oavsett hur ni gör så kommer vägen hamna ca 1 meter 
från gaveln på radhuset och i linje med deras tomtgräns. Det kommer kosta 
mycket pengar att få till,speciellt i och med det betongfundament  som redan 
idag är svagt och bygget av vägen är därför långt från optimalt. Då kan 
möjligheten att ta bort denna trånga vägstump vara ett bättre alternativ. 
 

4. Vi vill också avslutningsvis även föreslå att ett alternativ borde vara att lösa in 
radhuset på gaveln. Det hamnade 5 meter fel när det byggdes men kommunen 
lät det passera då, och nu stöter man på problem på grund av detta. Detta 
innebär egentligen inte en jättekostnad - ca 5 miljoner, och det är ungefär 
samma pengar som vi investerat i garaget plus uppfarten i material och tid. 

 
Svar: Dessa förslag och synpunkter är detaljplanefrågor och bemöts i 
samrådsredogörelsen för detaljplanen. 
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Yttrande 47 
 
Hej ! 
Här kommer våra synpunkter på gatukostnadsersättning gällande   
Vi är helt emot uttag av gatukostnadsersättning för detaljplanen i Rosenhill 
eftersom vi inte tycker kostnaden står i paritet med vad vi får och det är mycket 
oklart om det kommer att finnas någon positiv värdeutveckling att tala om 
eftersom det saknas tillförlitlig mätmetod och vår fastighet ligger i periferin för 
förändringarna. 
Med det sagt, har vi följande synpunkter i det fall gatukostnadsersättning ändå 
kommer att användas: 
Fördelningsområdet känns väldigt godtyckligt och verkar gå längs 
detaljsplansgränserna snarare än vilka som berörs.  
Längs Majgårdsvägen är det bara de två sista fastigheterna som ingår och ingen 
annan trots att övriga fastigheter blir minst lika berörda av förändringarna i 
detaljplanen. Dels genom en förlänings av Majgårdsvägen och dels genom en 
breddning av Rosenhillsvägen. Inte minst        men 
de har uppenbarligen undantag från fördelningsområdet. Varför ? 
”Fördelningsområdet överensstämmer i huvudsak med detaljplaneområdet med 
undantag för de fastigheter i detaljplaneområdets södra del där bara en liten del av 
fastigheten ingår i planen. Fastigheterna med befintlig utfart mot Kolonivägen 
samt         

      undantas.” 
Vi tycker detta är ett mycket orättvist sätt att dra gränsen (se bild nedan vart får 
fastighet ligger). Antingen bör vår fastighet också undantas eller så ska alla 
fastigheter längs Majgårdsvägen fram till korsningen Rosenhillsvägen ingå i 
fördelningsområdet.  

Svar: Fördelningsområdets gränser har i granskningsförslaget 
reviderats så att även de delar av Rosenhillsvägen och Majgårdsvägen 
som ligger utanför planområdet ingår i fördelningsområdet. 
Kolonivägen är borttagen ut detaljplanen och 
gatukostnadsutredningen är ändrad därefter. Någon ombyggnation av 
Kolonivägen kommer inte ske i samband med detaljplanen för 
Rosenhill. 

De två sista fastigheterna på Majgårdsvägen saknar i dag detaljplan 
och ingår i därför i planområdet för Rosenhill. Kommunen bedömer 
att de delar av Rosenhillsvägen och Majgårdsvägen som ligger utanför 
detaljplanen är till nytta för fastigheterna inom fördelningsområdet 
och att en ombyggnation av dessa gator är nödvändig för att tillgodose 
det behov som den nya detaljplanen medför. Fastigheter längs de 
nämnda gatorna som inte ingår i gatukostnadsområdet har inte 
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bedömts få en ökad nytta eftersom de inte får någon utökad byggrätt 
eller möjlighet till avstyckning då de inte ligger inom den nya 
detaljplanen och har därför inte tilldelats andelstal i 
gatukostnadsutredningen.  

 

Som fastighetsägare är vi oroliga över dessa preliminära siffror för 
gatukostnadsersättning. Vi vill bli garanterade ett tak för dessa belopp eller en 
låsning av de preliminära siffrorna så att vi slipper leva i ovisshet om det t ex blir 
färre bostäder än planerat i området. Något vi inte kan påverka. 
Vidare tycker vi att 0.5 andel är alldeles för högt eftersom vi som godtyckligt 
ingår i fördelningsområdet inte har någon möjlighet att påverka detta emedan  
De som ska flytta in i nya hus/bostäder alltid har ett val ifall det tycker det är för 
dyrt. Vi skulle därför se en sänkning av andelsvärdet till 0.25 gärna i kombination 
Med att fördelningsområdet utökas enligt punkt 1 ovan. 

 
 

Svar: Gatukostnaden per fastighet som presenteras i gatukostnadsutredningens 
granskningshandling utgör takbelopp för den föreslagna kommande 
debiteringen. Kommunen bedömer att andelstalet 0,5 är skäligt med hänvisning 
till den användning som den nya detaljplanen medger.   
 

Gemensamma synpunkter från flera fastighetsägare 

Yttrande 53, från fastighetsägare längs Rosenhillsvägen 
 
Gatukostnadsutredningen för Rosenhill 
 
Vi som undertecknar denna inlaga är fastighetsägare på Rosenhillsvägen.  
 
Vår gemensamma uppfattning är att gatukostnadsutredningens förslag inte är 
acceptabelt.  
 



16 (27) 
 

 

 

Vi anser i likhet med Villaägarnas riksförbund att infrastruktur som gator och 
allmänna platser - lekplatser, parker, grönområden - ska finansieras gemensamt, 
via skattsedeln. Inte genom gatukostnader. Skälet är att infrastruktur är till för 
alla, inte bara för de som bor i området. 
 
Förutom denna principiellt viktiga invändning anser vi att 
gatukostnadsutredningen bygger på en detaljplan för området där utbyggnaden av 
vägar planeras för ett enligt oss oacceptabelt sätt. Se bilagan ”Rosenhillsvägens 
gemensamma synpunkter Rosenhill Final” för detaljerade synpunkter angående 
förslaget om nya vägar. 
 

Svar: Huddinge kommun tillämpar de lagar och regler i plan- och 
bygglagen (PBL) som styr gatukostnad och tar ut kostnaden enligt beslut 
som fattas av kommunfullmäktige. I enlighet med PBL betalas kostnaderna 
för att anlägga och förbättra gator och andra allmänna platser av 
fastigheterna inom området. Åtgärder för upprustning och anläggande av 
gator m.m. inom området bedöms motiverat med hänsyn till områdets eget 
behov.  

 
Bilagan Rosenhillsvägens gemensamma synpunkter Rosenhill Final 
Vi som undertecknar dessa synpunkter är 13 fastighetsägare på Rosenhillsvägen, 
varav 8 är permanentboende. Vi framför här gemensamt tre huvudsakliga 
synpunkter som vi förväntar oss att Huddinge kommun beaktar från oss som 
grupp. Förutom dessa gemensamma synpunkter kommer specifika synpunkter i 
förekommande fall att inlämnas för respektive fastighet.  
 
Förslaget avseende vägutformning i området är helt oacceptabelt: 
• I kommunens tidigare handlingar och i kommunikation med fastighetsägare så sent 

som mars 2016 har 11.0 m angetts som tänkt bredd på vägområdet längs nuvarande 
Rosenhillsvägen (inklusive behov av cykel, gångbanor och planteringar). Helt 
plötsligt har samma vägområde i detta förslag ökats till ofattbara 20,5 m under en 
sträcka av 328 m. 

• Vägområdet på Vistabergs allé är totalt 17,5 m. Kommunens förslag skulle innebära 
en ytterligare tre meter BREDARE sträckning längs 328 m fram till mossen, där 
vägområdet sedan skulle minskas till 18,0 m. Efter ytterligare 180 m Kolonivägen, 
skulle bredden minskas till 12,0 m.  

• Ur trafiksäkerhetssynpunkt är förslaget ogenomtänkt såväl ur sträckning som bredd 
på vägområden. Vi är övertygade om att en mycket stor genomfartstrafik kommer att 
ske genom området via små lokalgator till och från Glömstavägen (via 
Annelundsvägen) och Vistabergsområdet. Det breda vägområdet enligt ovan inbjuder 
dessutom till högre hastigheter längs vägen, vilket bekräftats av oberoende 
trafiksäkerhetsexperter.  
 
Svar: Dessa förslag och synpunkter är detaljplanefrågor och bemöts i 
samrådsredogörelsen för detaljplanen. 
 



17 (27) 
 

 

 

• Förutom ovan trafiksäkerhetsaspekter så kommer vägen i detta förslag bli väsentligt 
dyrare avseende inlösen av mark, anläggningskostnader och driftskostnader. Detta 
påverkar hela projektet och oss direkt såväl som indirekt i vägkostnader och på 
skattsedeln.  

• Vi noterar att vägkostnaderna i området från föregående förslag mer än fördubblats 
från tidigare 46 MSEK till 115 MSEK. 
 
Svar: Gatukostnaderna förändras beroende på vilka åtgärder som ska 
utföras, när i tiden de ska utföras, på vilket underlag beräkningarna har 
skett och prisutvecklingen för entreprenader. De beräknade kostnaderna 
revideras i takt med att förändringar sker i detaljplanearbetet.  
 

• För oss är det dessutom tydligt att det saknas en rimlig avvägning mellan 
allmänintresset och det enskilda intresset med nuvarande förslag på vägbredder. I alla 
fastigheter bortgår en mycket stor del yta till vägar vilket starkt begränsar användande 
av tomtmark och möjligheter framåt.  

• Sammantaget måste förslaget omarbetas avseende vägutformningen. Vi anser att 
vägområdet i sin helhet måste vara betydligt smalare än nuvarande förslag och att  
alternativa sätt för att möjliggöra möten för trafik ska övervägas.  Det ligger i alla 
parters intresse med en säker trafikmiljö till rimliga kostnader som balanserar allmänt 
och enskildas intresse i området och samtidigt anpassas till den kulturmiljö som finns 
i dalgången där Rosenhillsvägen går.  
 
Svar: Dessa förslag och synpunkter är detaljplanefrågor och bemöts i 
samrådsredogörelsen för detaljplanen. 
 

Detaljplanen måste ta hänsyn till existerande permanentboendes hus på 
Rosenhillsvägen och tillåta mer flexibel markanvändning som tar sin 
utgångspunkt i de behov som boende i området har: 
• Detaljplaneförslaget begränsar äganderätten på ett orimligt sätt eftersom 

planbestämmelserna är för styrda. Vår rätt att bygga ut befintliga fastigheter hindras 
om nybyggnation inte följer bygglinjen, vilket i flera fall inte är möjligt som 
verkligheten ser ut. Därför önskar vi att en mycket mer flexibel byggrätt både för 
nybyggnation och tillbyggnation av befintliga hus tillämpas.  

• En ökad flexibilitet när det gäller tomtstorlek, markanvändning och bygglinje skulle 
ge möjlighet till naturlig och mer varierad fastighetsbildning som skulle passa bättre 
utifrån Rosenhillsdalens karaktär av öppna ytor och mångfald av hustyper. 
 

 Detaljplanen tar för lite hänsyn till Rosenhillsdalens  unika karaktär, kultur 
och identitet samt områdets behov av grönområden/gemensamhetsytor. 
• Vi anser att det finns för lite utrymme för orörda grönområden och anser att 

kommunägd mark, exempelvis den yta i områdets västra del som nu benämns park 
skulle bevaras som naturskog. Andra gemensamhetsytor, lekplatser, fotbollsplan mm 
som också behövs kan med fördel planeras in i det som kallas mossen tillsammans 
med parker och grönområdet. 

• Vi förväntar oss att ni tar till er ovan synpunkter och ser fram mot en inbjudan till 
möte där vi kan diskutera dessa frågor konstruktivt tillsammans. 
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Svar: Dessa förslag och synpunkter är detaljplanefrågor och bemöts i 
samrådsredogörelsen för detaljplanen. 

 

Synpunkter från fastigheter utanför fördelningsområdet för gatukostnad 

Yttrande 12 
 
Rosenhillsvägen är fullt fungerande idag och har varit det i väsentligt många år, 
breddning av vägen anser jag ej vara berättigad. Nybyggnation av lokalgatan, 
Rosenhillsvägen, innebär att mark kommer att tas från min fastighet,  
. Det medför att tomten blir ännu mindre än vad den är idag och kommer 

understiga detaljplanens minimistorlek för villatomter. Det försvårar min 
möjlighet att göra en fullvärdig nybyggnation på tomten och medför en väsentlig 
ekonomisk förlust.  
Jag önskar således att ingen el. minimal mark tas från min fastighet för en ev. 
nybyggnation av lokalgata samt att marknadsmässig ersättning vid sådan händelse 
utgår. Jag har även önskemål om generösare bygglov för nybyggnation, för att 
kunna utnyttja tomten på bästa sätt och få en fullvärdig fastighet för boende. Jag 
ser gärna att vi träffas för att gemensamt komma överens om hur det kan se ut för 

 .  
Den här delen av Rosenhillsvägen är kraftigt trafikerad och besvärad av 
trafikbuller från Huddingevägen och Glömstavägen. Jag ser det som helt 
avgörande att biltrafiken måste vara avstängd mellan Vistabergs alle och 
Rosenhillsvägen samt att bullerskydd sätts upp vid Huddingevägen/Glömstavägen 
för att få ett mer rofyllt boende. Det kommer att vara fullt tillräckligt med den 
ökade trafiken som kommer i samband med nybyggnationen vid 
Rosenhillsvägen/Fågelsångsvägen.  
Om mina önskemål ej kan emotses så motsäger jag mig en ev. gatukostnad för ny 
lokalgata, som jag då anser vara påtvingad och där kommunen borde ta sitt 
ansvar. 
 

Svar: Dessa förslag och synpunkter är detaljplanefrågor och bemöts i 
samrådsredogörelsen för detaljplanen. 
Fastigheten som lämnat Yttrande 12 är belägen utanför fördelningsområdet 
för gatukostnad och belastas inte av gatukostnad och ingår inte heller i 
detaljplanen för Rosenhill. 
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Synpunkter från fastigheter inom eller utanför gatukostnadsområdet 
vilka som i sin helhet ej rör gatukostnadsutredningen 

Yttrande 54 
 

Synpunkter från boende vid södra Rosenhillsvägen, fastighet  . 
Stockholm med kranskommuner växer och trycket efter bostäder är väldigt stort. 
Vi ser därför generellt sett positivt på att förtätningen av området nu kommer 
igång och vägarna efter många års bristande underhåll nu äntligen skall rustas 
upp. Så som samrådsförslaget ligger idag blir dock konsekvenserna för området 
orimliga och vi begär att kommunen tänker till och planerar om på ett antal 
viktiga punkter. 
 

1:  Trafiklösningen generellt för nya Rosenhillsområdet 
A/ Rosenhillsvägens södra del (där fastigheten ligger) är en gata med stora 
nivåskillnader, bland annat med en backe ned mot Annelundsvägen som har 
kraftig lutning (ca 15%). Anslutningen mot Glömstavägen är redan idag hårt 
belastad och flertalet dagar i veckan är det svårt och riskfyllt att svänga vänster ut 
på Glömstavägen för vidare färd mot Huddingevägen med anledning av trafiken. 
Det är inte ovanligt idag med köer på Glömstavägen som sträcker sig förbi 
utfarten från Annelundsvägen. Hastigheten på de fordon som kommer från 
Huddingevägen är också tyvärr återkommande betydligt över de tillåtna 40km/h. 
Ökad belastning på utfarten mot Glömstavägen kommer att förvärra situationen. 
 
Idag är trafiken från nya vistabergsområdet begränsad med enkelriktning, dvs 
trafik tillåten endast till vistaberg, inte från vistaberg. Under den tid trafik var 
öppen i båda riktningarna ökade trafiken markant. Vi anser därför att det helt 
avgörande för att trafiksituationen skall fungera att anslutningen mellan vistaberg 
mot Rosenhillsvägen stängs av helt. Rosenhillsvägen trafikmättes innan 
utbyggnaden av Vistaberg startades, denna bör följas upp med en ny mätning 
innan den nya byggnationen. 
 
B/ Planprogram och senare trafikbullerutredningar visas inte konsekvenser av 
kraftigt ökad trafik från planområdet på södra Rosenhillsvägen och 
Annelundsvägen vare sig avseende störning, buller eller luftkvalitet trots att 
fastigheterna är i högsta grad berörda. Och detta trots att husen nära 
Glömstavägen redan idag är oerhört belastade av trafiken på 
Huddingevägen/Glömstavägen och snarast skulle behöva hjälp med ett 
bullerplank för att få en drägligare tillvaro. En sådan redovisning/analys behöver 
ingå. 
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C/ Förutsatt enligt ovan att anslutningen från vistaberg till området är stängd är 
det mest rättvisa förfarandet att trafiken från nya området (ca 300 hushåll) 
fördelas på Kolonivägen, Södra Rosenhillsvägen och Fågelsångsvägen. Beroende 
på målpunkt kan biltrafiken då fördelas över lokalgatorna i området. Vi förutsätter 
dessutom att max tillåten hastighet är 30km/h och att det skyltas om förbjuden 
genomfart för att förhindra oönskad trafik mellan Glömstavägen och 
Storängsleden. 
 
Med 300 nya hushåll i området kommer trafiken att öka. Vi vill vara solidariska 
när det gäller den ökade trafiken, men vår uppfattning är att en förutsättning för 
att detta skall fungera är att passagen vistaberg/Rosenhillsvägen är stängd samt att 
även Kolonivägen är med och delar på den ökade trafiken. Finns det 3 vägar bör 
den ökade trafiken kunna hanteras på ett rimligt sätt. 
 

2: Södra Rosenhillsvägens utformning 
Rosenhillsvägens södra del föreslås i handlingen bli en lokalgata med totalt 10,5 
m bredd, inklusive cykelbana, trottoar, bilväg och stödremsa. Problemet är att det 
idag är 18,5 m mellan husen på smalaste delen av vägen, och konsekvensen av att 
lägga in en väg om 10,5 meter blir helt orimlig som förslaget ligger idag. 
Förslaget tar heller inte hänsyn till gatans faktiska utformning idag samt tar all 
exproprierad mark norr om nuvarande väg med konsekvens att flertalet fastigheter 
får problem med angöring. Detta trots att det finns en tidigare förberedelse för en 
mindre breddning av Rosenhillsvägen. 
 
Fastigheten Annelund 6 har idag garage vänt mot Rosenhillsvägen och 
uppställningsplats för bilar framför garaget. Kommunen anger själva i 
samrådshandlingen (KS-2015/252 s54 angöring) att det är viktigt att det finns en 
uppställningsyta mellan gata och garage på minst 6 meter. Det är det utrymme 
som finns idag från garageport till staket/tomtgräns.  Här finns med andra ord 
minimalt med utrymme att bredda vägen. 
 
Som referens: En ”normal” familjebil har en längd som kräver ett utrymme av ca 
6meter för att kunna ha bilen stående utan att den sticker ut i 
vägbana/cykelbana/trottoar (Volvo v70 – 4814mm, v60 4628mm + plats att gå 
framför/öppna i alla fall delvis garageport) 
 
Södra Rosenhillvägens stora nivåskillnader samt bristen på målpunkter gör att här 
idag i princip inte förekommer någon genomfartstrafik av cyklister och endast en 
begränsad mängd gående. Detta är inte något som vi bedömer är troligt att det 
skulle ändras i någon större utsträckning med den nya planen. Det finns genare 
och bättre vägar till de flesta målpunkter för de nya hushållen nere i dalen. 
Lämpligt för den här typen av lokalgata är att eventuella cyklar tar sig fram på 
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gatan och att vägbanan på 5 meter kombineras med en gångbana om 2 meter.  
Lokalgata 3 enligt planbeskrivningens benämningar. 
 
Med ett absolut maximum om 8,5 meters bredd (helst 8,25meter) så kan gatan 
passas in så att ett minsta avstånd om 6 meter till garageportar klaras, att alla 
utfarter fungerar samt att det finns ett någorlunda rimligt avstånd till husfasader. 
Viktigt är att gatan inpassas på ett bra sätt. Redan idag finns ett vägområde som är 
förberett för en mindre breddning av vägsnittet. Detta framgår inte av 
kartmaterial, utan murar, staket och häckar bör mätas in för att vägen ska kunna 
inpassas på bästa sätt. Det finns ingen anledning att förstöra trädgårdar och 
uppfarter i onödan när tillgänglig yta redan finns i nuvarande vägområde. 

 
 
Som referens vill vi påpeka att de kombinerade gång- och cykelvägarna inom hela 
Vistabergsområdet samt på Vistavägen, vid såväl enkelsidig lösning utan träd som 
dubbelsidig med trädrad, är 2,5 meter. 
 
 

3: Samrådsförfarandet 
Vi uppskattade det sätt som samrådets presentation genomfördes (Folkets hus, 12e 
juni) då det fanns möjlighet att diskutera med företrädare för kommunen och 
planen under relativt lugna former. Nackdelen är ju att det är svårt att få en 
uppfattning om andra sakägares inställning, kanske hade det varit bra med en 
gemensam dialog och sammanfattning.  
 
Vi vill dock påpeka att det är formellt felaktigt att inte alla boende vid södra 
Rosenhillsvägen fått information om samrådet. Även de som bor på södra sidan 
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av gatan kommer att vara i högsta grad berörda av förändringarna och i och med 
att deras fastigheter ligger i direkt anslutning till detaljplaneområdet så är även de 
att betrakta som sakägare 
 

Avslutningsvis: 
Vi begär att kommunen ser över och justerar planen på de punkter vi tar upp i 
detta inlägg. I dess nuvarande form skulle planen innebära en allvarlig 
inskränkning i nyttjandet av vår fastighet.  I praktiken omöjliggörs angöring till 
fastigheten, och den ändrade trafiksituationen kommer att göra det mycket svårt 
med transporter till och från området.  
 
Vi vill inte vara omöjliga, vi förstår att det behövs bostäder och att vårt område är 
lämpligt för förtätning. Vi vill därför på ett konstruktivt sätt, och utan att enbart se 
till vår situation, bidra till att lösa de frågor som förtätningen för med sig avseende 
trafik och gatustruktur. Kvarstår planerna i sin nuvarande form utan att adressera 
de problem och förslag vi rest i detta inlägg, och fastigheternas funktion och 
utnyttjande inskränks, kommer vi att känna oss tvingade att driva ärendet vidare. 
 

Svar: Dessa förslag och synpunkter är detaljplanefrågor och bemöts i 
samrådsredogörelsen för detaljplanen. 
 

Yttrande 55 
 
Referens: KS-2016/1576 gatukostnad Rosenhill 
Yttrande gällande tomterna      i detaljplan 
Rosenhill, kommundel Fullersta, Huddinge kommun 
 
Jag accepterar inte den föreslagna lokalgatan 3 del 2 över tomten  . 
Den gör tomten obrukbar. Vid framtagning av en detaljplan skall hänsyn tas till 
enskilda intressen enligt 2 kapitlet 1 § PBL.  
Jag anser inte att mitt enskilda intresse beaktats i tillräcklig utsträckning i den 
föreslagna detaljplanen. 
Tillfarter till eventuella framtida avstyckningar på     

 föreslås ske enligt följande alternativa lösningar vilka innebär ett mindre 
intrång: 
•skaftväg för respektive avstyckad tomt på    (om båda tomterna 
styckas) 
•gemensamhetsanläggning i gränsen mellan    för tillfart till de båda 
avstyckade tomterna (om båda tomterna styckas) 
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•om endast en tomt styckas (   ) planeras tillfart ske jaga skaftväg till 
den avstyckade tomten 
 

Svar: Dessa förslag och synpunkter är detaljplanefrågor och bemöts i 

samrådsredogörelsen för detaljplanen. 

Yttrande 20 
 

Trafiksäkerhet för cyklister på cykelleden/ Annelundsvägen 
Södra delen av Rosenhillsvägen leder ut i en relativt starkt nyttjad cykelled som 
följer Annelundsvägen. Trafiken från Rosenhillsvägen korsar här cykelleden 
vilket skapar en osäker trafikmiljö för cyklisterna på denna. Redan med dagens 
trafikvolym har incidenter inträffat. 
 
( Jag har själv varit året-runt-pendlare på cykel och lyckades trots detta och 
lokalkännedomen att orsaka en incident; en grupp motionstränande cyklister kom 
på cykelleden och jag med bil från Rosenhillsvägen var mycket nära att köra in i 
gruppen.) 
 
För att stödja en ökad cykelpendling måste trafikmiljön anpassas från 
"fritidscykling" till "snabbare cykelpendling" på säkra leder med en utformning 
utgående från cyklistens perspektiv. 

Förslag 
Den skissade trafikökningen för Rosenhillsvägen södra del måste allvarligt 
ifrågasättas! 
I övrigt bör åtgärder vidtas redan i nuläget för att skapa en säker led för 
cyklisterna, såsom: 
 Tydliga varningsskyltar på Rosenhillsvägen - "Cyklister/Cykelled". 
-Upphöjning av vägbanan på Rosenhillsvägens sista del (före passagen av 
cykelleden). 
 Stopptecken  (alternativt "Lämnaföreträde) för  trafiken på Rosenhillsvägen. 

Stimulans av cykeltrafik/Utformning av gång/cykelbanor 
Enligt kommunens mål och planer skall cykelpendlandet ökas väsentligt. 
Exploateringsplanen föreslår förlängningen av Vista bergs alle med en 
ombyggnad av 
Rosenhillsvägen. Här föreslås i likhet med Vistabergs alle gång-/cykelbanor  på 
vardera sidan. 
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Med den utformning dessa banor har i Vistabergs alle så har dessa i praktiken en 
mycket låg funktionalitet för cykelpendlare; glömda trehjulingar, "liten 
fotbollsplan/hoppa hage", "tillfälligt" parkerade bilar, föräldrar med 
barn/barnvagn till dagis etc. 
(Jag själv som fritidscyklist passerar regelbundet området och cyklar nu 
konsekvent i utrymmet för bilarna.) 

Förslag 
Säkerställ genom den fysiska utformningen en verklig separering av gående och 
cyklister. På så sätt stimuleras en ökad cykelpendling och säkerheten ökas. 

 
Synpunkter samråd Rosenhill från boende vid södra Rosenhillsvägen 
Det är med stor bestörtning som vi villaägare  på södra  Rosenhillsvägen  tagit 
emot det  nya samrådsförslaget för Rosenhill. Att planera för att vår gata, med 
stora nivåskillnader (15% lutning!), dålig sikt och mycket trångt gatuområde, i 
praktiken skulle ta emot genomfartstrafik från hela Rosenhill och även Vista berg 
går emot allt beprövat trafiksäkerhetstänkande och även Huddinges Tekniska 
handbok. Konsekvenserna för våra fastigheter av att lägga ut en ny gatubredd om 
hela 10,5 meter är också helt orimliga. 
 
Vi förstår att det behövs bostäder, och vi vill därför att på ett konstruktivt sätt 
försöka bidra till att lösa frågorna om trafikföring och gatustruktur. Vi vill ändå 
klargöra att om planerna skulle kvarstå på att göra intrång på en del av 
fastigheterna så att de inte längre blir funktionsdugliga, vilket föreslagits i 
samrådet, så är vi beredda att driva denna fråga mycket långt. 

 

Trafikföring nya Rosenhillsområdet. 
Det måste absolut vara stängt för biltrafik mellan Vistabergs allé och 
Rosenhillsvägen! 
Detta är helt avgörande för att några lösningar ska fungera och att detta skulle 
vara fallet slogs också fast i programsam rådsredogörelsen, varför det är helt 
obegripligt att där nu föreslås vara öppet med någoin vag formulering om ökad 
tillgänglighet till olika områden. 
Vi som bor i området vet vilken genomfartstrafik det blev när det var öppet ett tag 
under utbyggnadsskedet med stora trafikmängder och långa köer för att komma ut 
på Glömstavägen som följd. Utmärkt tillgänglighet finns för alla inblandade även 
med stängt vid vändplanen. 
Vistabergsområdet skall angöra Glömstavägen via Hageby alle, så har området 
planerats. 
De boende i Vista berg önskar inte heller få mer genomfartstrafik. Noterbart är att 
inga befintliga utredningar har med siffror/konsekvenser på den ökade 
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genomfartstrafik som en öppning skulle innebära, det är helt enkelt inte en lösning 
som Rosenhillsplanen har varit tänkt att ha, utan måste vara något som utan 
eftertanke kastats in i sista stund. 
Vi konstaterar således att alla lösningar vi föreslår är helt beroende av att det är 
stängt mellan Vistabergs allé och Rosenhillsvägen, annars fungerar inga av de 
lösningar vi presenterar på grund av för  stora  trafikmängder. 

 

Konsekvenser av kraftigt ökad trafik från planområdet på södra Rosenhillsvägen 
och Annelundsvägen visas inte. vare sig i planprogram eller senare 
trafikbullerutredningar. 
Detta gäller såväl störning och buller som luftkvalitet, trots att fastigheterna är i 
högsta grad berörda. Husen nära Glömstavägen är redan idag oerhört belastade av 
trafiken på Huddingevägen/Glömstavägen och skulle snarast behöva hjälp med ett 
bullerplank för att få en drägligare tillvaro. En sådan redovisning/analys måste 
självfallet ingå. 

 

Kolonivägen. södra Rosenhillsvägen samt Fågelsångsvägen skall dela på 
biltrafiken från de tillkommande ca 300 hushållen i Rosenhillsplanen. 
Det är vår bestämda uppfattning att detta är det enda rättvisa förfarandet 
(nödvändig förutsättning att Vistabergs allé/Rosenhillsvägen är stängd ) Beroende 
på målpunkt kan biltrafiken då fördela sig över  lokalgatorna  i området. 
En annan  nödvändig förutsättning  är då också att samtliga  tre vägar förses med 
skyltning om  förbud för genomfart genom området för att förhindra att det 
uppstår oönskad genomfart  mellan 
här typen av lokalgata är att eventuella cyklar tar sig fram på gatan och att 
vägbanan på 5 meter kombineras med en gångbana om 2 meter. " Lokalgata 3" 
enligt planbeskrivningens benämningar. 

 

Med ett absolut maximum om 8,5 meters bredd (helst 8,25meter) så kan gatan 
passas in så att ett minsta avstånd om 6 meter till garageportar klaras, att alla 
utfarter fungerar samt att det finns ett någorlunda rimligt avstånd till husfasader. 
Viktigt är att gatan inpassas på ett bra sätt. Redan idag finns ett vägområde som är 
förberett för en mindre breddning av vägsnittet. Detta framgår inte av kartmaterial 
utan murar, staket och häckar bör mätas in för att vägen ska kunna inpassas på 
bästa sätt. Det finns ju ingen anledning att förstöra trädgårdar och uppfarter i 
onödan när tillgänglig yta redan finns i nuvarande vägområde. 
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Vi vill också passa på att påpeka att de kombinerade gång- och cykelbanorna 
inom hela Vistabergsområdet samt på Vistavägen, vid såväl enkelsidig lösning 
utan träd som dubbelsidig med trädrad, är 2,5 meter. Det är ett mått som även bör 
gälla inom Rosenhillsområdet där gång- och cykelbana planeras, som exempelvis 
invid Fågelsångsvägen och på den nya bussgatan. Då kan proportionerna på de 
nya vägarna i det gamla villaområdet bli bättre och större hänsyn och varsamhet 
visas gentemot befintliga fastigheter och boende i området. 

 

Utformning av den nya bebyggelsen 
Den tilltänkta flerbostadshusbebyggelsen i område 1saknar helt arkitektoniska 
kvaliteer eller någon form av detaljering och anpassar sig på intet sätt till den 
befintliga miljön med småskalig bebyggelse. Detta är inte ett centralt läge med 
stadskaraktär utan ett charmigt gammalt villaområde som ska få en viss 
komplettering. Huddinge kommun har stora möjligheter att ställa krav på 
utformning och placering av husen och vi förväntar oss att man gör det i större 
utsträckning än vad som nu har skett. 
Exploateringen i område  1har ökat sedan  programskedet  från 65 till 123  
bostäder med en del  olämpliga husplaceringar som följd. Flerbostadshuset och 
radhusen i anslutning till backen på södra Rosenhillsvägen bör utgå. Det är inte 
förenligt med trafiksäkerheten att öka på antalet utfarter precis intill en så brant 
backe med dålig sikt och flerbostadshusets  lägenheter skulle dessutom få direkt 
insyn från vägen som skulle komma att ligga på högre nivå än färdigt golv. 
 
I den glänta i område 1som ska bebyggas med flerbostadshus har vi dessutom just 
iakttagit ett fladdermuspar jaga nu i skymningen den 2 juli. Det kan vara viktigt 
att fastställa var de har sina boplatser och huruvida de är beroende av de öppna 
obebyggda ytorna för att jaga. Det kan vara ytterligare något som talar för att detta 
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hus ska utgå för att lämna dem lite plats kvar. Våtmarken har nog också stor 
betydelse för att de ska ha tillgång till jaktbyte. Vi föreslår därför en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för att utreda hur man kan säkerställa att de 
kan finnas kvar i området. 

 

Till sist 
 

Slutligen vill vi också påpeka att det är formellt felaktigt att inte alla boende vid 
södra Rosenhillsvägen fått information om samrådet. Även vi som bor på södra 
sidan av gatan kommer att vara i högsta grad berörda av förändringarna och i och 
med att våra fastigheter också ligger i direkt anslutning till detaljplaneområdet så 
är även vi att betrakta som sakägare . 
 

Svar: Dessa förslag och synpunkter är detaljplanefrågor och bemöts i 
samrådsredogörelsen för detaljplanen. 
 


