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Beslut att upphäva antagen detaljplan för Ströpsta 3:94 i 
Nykvarns kommun

Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen i Stockholms län upphäver med stöd av 11 kap. 11 § plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL, Kommunfullmäktige i Nykvarns kommuns beslut att 
anta detaljplan för Ströpsta 3:94 fattat den 8 april 2021, § 43.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige i Nykvarns kommun antog den 8 april 2021 ovan rubricerad 
detaljplan. Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett nytt bostadskvarter i form av 
radhus och flerbostadshus. Planområdet är beläget cirka två kilometer sydöst om 
Nykvarn centrum och är idag obebyggt. Området avgränsas i norr av Moraån, som 
sträcker sig längs med hela planområdet i norr. En del av ån i nordväst är 
kulverterad.
Länsstyrelsen beslutade den 4 maj 2021 att överpröva kommunens 
antagandebeslut i enlighet med 11 kap. 10 § PBL. Motivet till delbeslutet var att 
kommunen enbart utgått från en lågpunktskartering vid bedömningen av 
översvämningsrisken och inte beaktat hur flödet i Moraån påverkar vattennivåerna 
vid ett 100-årsflöde. 
Structor Uppsala AB har som ett komplement till tidigare framtagen 
dagvattenutredningen förtydligat skyfallsfrågan och översvämningsrisker 
kopplade till Moraån i en PM daterat den 4 juni 2021. Kommunen har i en 
skrivelse daterad den 24 juni 2021 ställt sig bakom de slutsatser och den 
bedömning som framkommer i nämnda PM. 
Länsstyrelsen tar nu slutlig ställning i ärendet. 

Motiv för beslutet
Av 11 kap. 11 § samt 11 kap. 10 § andra stycket p. 5 PBL följer bl.a. att 
länsstyrelsen ska upphäva kommunens beslut att anta en detaljplan, om beslutet 
kan antas innebära att en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors 
hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.
Länsstyrelsen kan konstatera att kommunen har utgått från en lågpunktskartering i 
sin bedömning av översvämningsrisken. Kommunen har infört skyddsåtgärder 
både vad gäller översvämningsrisken och risken för ras och skred utifrån dessa 
beräkningar. Länsstyrelsen anser inledningsvis att kommunen har visat att risken 
för översvämning kopplat till skyfall är säkerställd. 



BESLUT 2 (3)

 Datum
2021-07-09
 

Beteckning
40411-31578-2021
 

Av ovan nämnda PM framgår bl.a. att området enligt Structors bedömning inte 
kommer översvämmas tack vare den reglering som införts på plankartan och 
kommunen instämmer därmed i att översvämningsrisken är säkerställd. 
Länsstyrelsen konstaterar att PM:et inte berör de geotekniska förhållandena på 
platsen. 
Av planhandlingarna och det kompletterande PM:et går det inte att utläsa hur 
flödet i Moraån påverkar vattennivåerna vid ett 100-årsflöde. Länsstyrelsen 
bedömer att det är troligt att Moraån skulle svämma över vid ett 100-årsflöde 
eftersom kulverten som mynnar ut i ån norr om planområdet har betydligt större 
kapacitet än vad Moraån har i sträckningen norr om planområdet. 
Länsstyrelsen bedömer därför att kommunen kan ha underskattat 
översvämningsrisken utifrån de totala vattenmängderna eftersom kommunen inte 
har beaktat vattnets flödesvägar, vattendjup och flödeshastighet. De regleringar 
som införts för att säkra risken för översvämning och risken för ras och skred kan 
därför vara otillräckliga. Den kompletterande bedömning som kommunen och 
Structor har tagit fram föranleder inte Länsstyrelsen att göra en annan bedömning. 
Kommunfullmäktiges beslut att anta den aktuella detaljplanen ska därför 
upphävas.
Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos regeringen, Finansdepartementet, enligt bifogad 
besvärshänvisning (se bilaga).

Deltagande i beslutet 
Detta beslut har fattats av t.f. avdelningschef Tatjana Joksimović med 
planhandläggare Malin Axelsson som föredragande. I den slutliga handläggningen 
har också chefsjurist Lena Johansson deltagit. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Bilaga: Besvärshänvisning
Kopia: Stadsbyggnadsnämnden
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Hur man överklagar hos regeringen

Var beslutet överklagas
Länsstyrelsens beslut kan skriftligen överklagas till regeringen,
Finansdepartementet. Din skrivelse ska dock inlämnas/skickas till Länsstyrelsen i
Stockholm och inte till regeringen.

Hur man utformar sitt överklagande m.m.
I skrivelsen ska du

- Tala om vilket beslut du överklagar, t.ex. genom att ange ärendets 
nummer (diarienumret)

- Redogöra för hur du anser att beslutet ska ändras.

Du bör också redogöra för varför du anser att Länsstyrelsens beslut är 
felaktigt.

Du kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt dig.

Behöver du veta mer om hur du ska gå tillväga, ring eller skriv till Länsstyrelsen.

Övriga handlingar
Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din ståndpunkt, så bör du
skicka med det.

Var överklagandet lämnas in
Din skrivelse ska inlämnas/skickas till Länsstyrelsen i Stockholm.
Stockholm@lansstyrelsen.se

Tid för överklagande
Ett överklagande av ett beslut ska ha kommit in till beslutsmyndigheten inom tre
veckor från den dag då den som överklagar fick del av beslutet genom den
myndigheten. Om den som överklagar är en part som företräder det allmänna, ska
överklagandet dock ha kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet
meddelades.

Underteckna överklagandet
Din skrivelse ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också
mejladress, postadress och telefonnummer.
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