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Akt 0182K-2009/34

Beskrivning

FOrrdttningen dr reg istrerad

2009-04-20
Arendenummer
A809601s
Forrdttn in gsla ntmdtare
Sara Engstrom

Registreringsdatum

Arende

'Zco-i

ArrliiggningsAtgard berorande Sicklaon
Nacka

kommun

_-o-b_-

37 :4

m

tir

registrerats i fastighetsregistret.

SICKLAON GA:98, NY
geme ns amhets anl iiggning
ningsAtgdrd Gemensamhetsanlliggningens indam&I,
liige, storlek mm
Gemensamhetsarrliiggningen ska inriittas och
bestA av:

Ledningsniit for kallvatten
Ledningsniit trin forbindelsepunkt vid
Finnbodaviigen t o m undermiitare inom
deltagande fastigheter/ se aktbilaga BE2a.
LedningsnAt for sprinklervatten
Foljer i huvudsak ledningsnAtet f6r
kallvatten, se aktbila ga BE 2a.

Ledningsniit for spillvattenavlopp

-

Pumpstation, se aktbilagaBBZb
Ledningsn2it

till pumpstation for

spillvatten

-

Tryckledning frAn pumpstation
Briiddavloppsledning frAn pumpstatior-r
Ledningsn2it for spillvatten frAn
sjalvfallsnivA till forbindelsepunkt
Finnbodaviigen"

fl

Stockholms lAn

Beteckning fi)r nybildnd gemensanthetsnnliiggting
preliminrir och griller ftirst setlan fiirrtittnbtgen

Anldgg

l5-

vid

"1

La ntmSterimynd ig hete n
i Nacka

Sida 2

2009-04-20

Ledni n gsnli t i6r

r{a

Akr 0182K-2009/34

gvattenavloPP

-

Ledningsniit med utlopp mot Saltsjdn,
aktbilaga BE2a.

-

Ledningsniit med utlopp mot
forbindelsepunkt vid Finnbodaviigen,
se aktbilaga BE 2a.

se

Serviceproviderrum och tomror for
ledningsnrit fOr fiberoptik (data)
Niitoperatoren f orliigger egna ledningar till
ett s k sen'iceproviderrum. Rummet samt
tomrdr for ledningsniit till samtliga
deltagande fastigheter ingAr i gemensamhetsarrliiggningen, se aktbilaga BE 2c och BE 2d.

I gemensamhetsanliiggningen ingAr alla
anordningar som erfordras for anleggningens
funktion, sAsom ledningar, fiistanordningar,
ventiler, inspektionsbrunnar, miitare och
spillvattenpumpar med tillbehor.
Deltagande fastigheter
Sickl aon 37 :2, Sicl<l,aon 37 :5, Sickladn 3 7 6,
Sickladn 37 8, Sickl aan 37 :12, Sicklaon 37 :5-1,
Sickla6n 37:52, Sicklaon 37:53, Sickla6n 37;58,
Sicklaon 37:59, Sickladn 37:69
:

:

Fastigheterna utgor en samfAllighet for
anliiggningens utforande och drift.

UpplAtet utrymme
For anlaggningen upplAtes ukymme pA
fastigheterna samtliga deltagande fastigheter
samt Sickl aon 37 :4 och 37 :7 .
Sicklaon 37 :4 och 37 :7 ?ir enbart belastade.
(Nyu servitut: 0182K-2009 / 34.1).

Till fdrmAn for: Anlaggningssamfiilligheten
(de deltagande fastigheterna).

q
Lantmiiterimynd

i

g

heten

2009-0'+-20

i Nacka

Sida 3
Akt 0182K-2009/34

Tidpunkt fiir utfilrande
Anliiggningen iir i huvudsak utford.
Anliiggningen ska vara fullstAndigt utford
inom 1 Ar frAn det att arLlaggningsbeslutet
vunnit laga kraft.

Andelstal:
Kostnaderna for anlaggningens utforande
och drift ska fordelas mellan deltagande
fastigheter enligt foljande:

Utforande och drift
Sicklaon 37:2
Sicklaon 37:5
Sicklaon 37:6
Sickladn 37:8
Sicklaon 37:12
Sicklaon 37:51,
Sicklaon 37:52
Sicklaon 37:53
Sicklaon 37:58
Sickla6n 37:59

Slc\pon

37:69,

Summa andelstal:

Forbrukningsavgifter ska i forsta hand
fordelas enligt miitning.

1900
12630
2598
202],
1967
2937
4493
4693
3475
3294
2380
42388

b

Lantmdteri mynd

ig

heten

2009-a+20

i Nacka

SICKLAON GA:99, NY
gemensamhetsanl?iggning

Anldggningsitgdrd Gemensamhetsanliiggningens AndamAl,
liige, storlek mm
Gemensamhetsanliggningen ska inriittas och
bestA av:

Mobil sopsu eanla ggning
I anlaggningen ingAr alla anordningar som
erfordras for anlaggningens funktion sAsom
lagringstankar, inkastanordningar med
inkastluckor, sopsugledningar, rensluckor,
sektioneringsventiler, styrsystem och
dockningsstation for sopsugbil i biltunneln,
se aktbilaga BE 3.
Deltagande fastigheter
6n 37 6, Sicld,abn 37 :8, Sickl a on 37 :12,
Sicklaon 37:51, Sickladn 37:52, Sicklaon 37:53,
Sicklaon 37:58, Sickla6n 37:59, Sickladn 37:69
Sickl

a

:

Fastigheterna utgor en samfallighet f6r
anlziggningens utf6rande och drift.

Upplitet utrymme
For anlAggningen upplAtes utrymme pA de
deita gande fasti gheterna.

Sickla6n 37:4 och 37:7 iir enbart belastad.
(Nytt servitut: 0182K-2009 / U.2) -

Till formAn for: Anlaggningssamfalligheten
(de deltagande fastigheterna).

Tidpunkt fiir utftirande
Anliiggningen iir utford.

Sida 4

Akt 0182K-2009/34

Lantmiiterimynd

ig

heten

i Nacka

2009-0+-20

Sida 5

Akt 0'l82K-2009/34

Andelstal:
Kostnaderna fdr ariliiggningens utforande
och drift ska fordelas mellan deltagande
f astigheter enli gt foljande :

Utforande och dritt
Sicklaon 37:6
Sicklaon 37:B
Sickla6n 37:12
Sicklaon 37'5'1,
Sicklaon 37:52
Sicklaon 37:53
Sicklaon 37:58
Sicklaon 37:59
Sickla6n 37:69
Summa andelstal:

22
27
26
29
46
65
35
38
23
311

V
La ntmdteri mynd
i Nacka

i

g

heten

2009-04-20

SICKLAON GA:L00, ny
gemensamhets anlli ggning
Anl6ggnings6tgArd

Gemensamhetsanliiggningens Andamil,
Ilige storlek mm
Deltagande fastigheter
Sicklaon
Sickiaon
Sickiaon
Sickla6n
Sicklaon

37:2, Sickladn375, Sicklaon 37:6,
37 B, Sickl aon 37 :12, Sicklaon 37 :17,
37:28, Sicklaon 37:57, Sickladn 37:52,
37:53, Sickla6n 37:58, Sickladn 37:59,
37:69
:

Gemensamhetsanliiggningen ska inriittas och
bestA av:

Kommunikationsnitt, se bilaga BE 4a

-

Korwrigar inklusive tunnel, se aktbilaga
BE 4b och BE 4c.

SkyddsomrAde for ovanstAende tunnel.
SkyddsomrAdet utgors av ett omrAde
runt hela tunneln. Skyddsomridets
bredd/ omfattning uppg6r till tururelns
halva bredd eller till befintlig marknivA,
se aktbilaga BE 4e. FOr markarbeten och
ombyggnation som medfor inlrAng i
skyddszonen krdvs tillstAnd frAn
blivande samfiillighetsf6rening.
Parkeringsplatser pA mark avsedda for
giistparkering, ca 15 st.

Origa allmiint tillgangliga
kommunikationsytor, sAsom " tor g",
gAngstrAk inklusive kaj, dock inte i
detaljplanen och pA aktbilaga BE 4a med
x1 markerad allmiin gAng- och cvkelviig.
Hiss enligt aktbilaga BE 4d mellan
omr6dets leigre och hogre nivA (Kajplan
resp. Mannagrynstorget) samt fdr garage
(Sickla6n ga:91) inklusive intilliggande
trapphus mellan Mannagrynstorget och
planet nedanfor (plan B).

Sida 6

Akt 0'182K-2009i34

al

t.

La ntmdterimynd ig hete n
i Nacka

2009-04-20

Park, gr6nomrAden och planteringar enligt
aktbilaga BE 4a
Lekplatser enligt aktbilaga BE 4a
Tvi stvcken lekplatser inorn allmiint

tillgangliga omriden.
I gemensamhetsanlAggningen ing6r alla
anordningar som erfordras for
anliiggningarnas funktiory sAsom
bel2iggningar, belysningsanordningar,
avvattningsanordningar, skyltar, vAxter, trAd
och lekanordningar.
Fastigheterna utgor en samfiillighet for
anliiggningens utforande och drift.

UpplAtet utrymme
For anlAggningen upplAtes utrymme pA
fastigheterna Sickla on 37 :8, 37 :28, 37:58 och
37:59.
Sickladn 37.4 ar enbart belastad. (Nytt
servitut: 0182K-2009 / 34.3)

Till ftjrmAn for: Anliiggningssamfailligheten
(de deltagande fastigheterna).

Tidpunkt ftir utfiirande
Anliiggningen ska vara utford senast ar 2010.

Sida 7
Akr 0182K-2009/34

ir
La ntm;iteri mynd ig heten

i Nacka

2009-0,+-20

Sida

B

Akr 0't82K-2009/34

Andelstal:
Koshraderna for anliiggningens utf6rande
och drift ska fordelas rnellan deltagande
fastigheter enligt fdijande:

Utforande och drift
Sicklaon 37:2
Sicklaon 37:5
Sicklaon 37:6
Sicklaon 37:8
Sicklaon 37:12
Sickla6n 37:17
Sickla6n 37:28
Sickla6n 37:51
Sicklaon 3752
Sicklaon 37:53
Sickla6n 37:58
Sicklaon 37:59
Sicklaon 37:69

SICKLAON GA:101, ny
gemensamhets anlliggning
Anldggnings6tgdrd

Gemensamhetsanliggningens iindamil,
ldge, storlek mm
Gemensamhetsanliiggningen ska inriittas och
bestA av:

Miljdstation
i nedre deien av Sjokvarnsbacken,
se

aktbilaga BE 4a.

Deltagande fastigheter
Sicklaon 37 :2, Sickladn 37 :5, Sicklaon 37:6,
Sickia6n 37 :8, Sickl aon 37 :12, Sicklaon 37 :28,
Sicklaon 37:5L, Sicklaon 37:5), Sicklaon 37:53,
Sicklaon 37:58, Sickladn 37:59, Sicklaon 37:69
Fastigheterna utgor en samlZillighet f6r
anliiggningens utforande och drift.

2,7
TB,2

77
)q
2,8
15,0
24,0

4,3
6,5
6,7
5,0
4,8
3,4
100

il
La ntmiiterimynd ig heten
i Nacka

2009-0.1-20

Sida 9

Akt 0182K-2009134

Upplitet utrymme
Sickla6n 37:4 ar enbart belastad. (Nytt
servitut: 0182K-2009 / 34.4)

Tidpunkt fdr utfiirande
Anliiggningen ska vara utford senast Ar 2010.
Andelstal:
Kostnaderna for anliiggningens utforande
och drift ska fordelas mellan deltagande
fastigheter enligt foljande :

Utforande och drift
Sicklaon 37:2
Sickladn 37:5
Sicklaon 37:6
Sicklaon 37:8
Sicklaon 37:12
Sicklaon 37:28
Sicklaon 37:5L
Sicklaon 37:52
Sicklaon 37:53
Sicklaon 37:58
Sicklaon 37:59
QlckQg';1

o2'1.,4

4,4
3,4
ao
JrJ

28,3

5,0
7,6
.74

37_.6e_

Summa andelstal:

5,9
5,6
4,0
100

SICKLAON 37:2
NCC Aktiebolag, lagfaren iigare
Anldggningsitgdrd

Andel i gemensamhetsanl?iggning
Andelstal i Sicklaon ga:98 efter forriittningen
Andelstal i Sicklaon ga:L00 efter forrathingen
Andelstal i Sicklao,n ga:101 9f!g {orralSilgen

1900
2,7

7)

t/
La ntmdterimynd i g heten

Sida 10

2009-0,1-20

i Nacka

SICKLAON

Akt 0182K-2009i34

37:4

NCC Aktiebolag, lagfaren iigare

Anldggnings6tgdrd Nytt servitut 0182K-2009/U.1
AndamAl: Utrvmme
Utrymme
Till formAn for: Sicklaon ga:98
Belastar: Sicklaon 37:4, Sickl aon

37 :7

Nytt servitut 0182K -2009/34.2
AndamAl: Utrymme
Utrymme
Till f6rmAn for: Sicklaon ga:99
Belastar: Sicklaon 37:4, Sickl aon 37 :7

Nytt servitut 0182K -2009/34.3
AndamAl: Utrymme
Utryrnme
Till form6n for: Sicklaon ga:100
Belastar: Sicklaon 37:4

Nytt s ervitut 0182K -2009/ 34.4
AnclamAi: Utrymme

Utrymme
Till formAn fdr: Sicklaon ga:101
Belastar: Sicklaon 37:4

SICKLAON

37:5

Stora Kvarnen Kommanditbolag, lagfaren
iigare

Anldggnings6tgdrd Andel i gemensamhetsanlliggning
Andelstal i Sicklaon ga:98 efter {orrathingen
Andelstal i Sicklaon ga:1"00 efter forreftningen
Al{"lqlql 1s,is!!gn s1.] 91 _ejJsr !oge-tm$ ge1
SICKLAON 37:5

12630
18,2
21,4

Brf Mannagrynskvarnen, lagfaren iigare

Anldggningsitgdrd Andel i gemensamhetsanlliggning
Andeistal
Andelstal
Andelstal
Anclelstal

i Sickladn ga:98 ef ter f orriittningen
i Sickla6n ga:99 efter f orriittnin gen
i Sickladn ga:1 00 efter f orriittningen
i Sicklaon 93;L01 eftel forriithringgn

2598
22
3,7
4,4

l,\
I\J

Lantm6terimYnd ig heten

Sida 1'l

2009-04-20

i Nacka

SICKLAON

Akt 0182K-2009134

37:7

Brf Ostra Saltsjdn, andei 51./1.A0,lagfaren
Zigare

Brf Viistra Saltsjon, andel 49/700, iagfaren
iigare

AnldggningsAtgdrd Nytt servihrt 0182K-2A09/34J1,
AndamAi: Utr,vmme
Utrymme
Till formAn fdr: Sickla6n ga:98
Belastar: Sickladn 37:4, Sickl aon

37 :7

Nytt servitut 0182K -2909/34.2
AndamAl: Utrymme
Utrymme
Till fdrmAn f6r: Sicklabn ga:99
Belastar: Sicklaon 37 :4, Sicklaan

SICKLAON

37 :7

37:8

Brf Inloppet, lagfaren iigare

Anliiggnings6tgdrd Andel i gemensamhetsanlligSrung
Andelstal i Sicklaon ga:98 e{ter forrattningen
Andelstal i Sickla6n ga:99 efter forrZittningen
Andelstal i Sickla0n ga:100 efter forrathir-rgen
Andelstal i Sicklaon ge,101__eJ!et I$f{$"$gen

202L
L/

)q

_,

3_!!

SICKLAON 37:12
Brf Mjolnaren, Saltsjoqvarn/ lagfaren iigare

Anldggningsitgiird Andel i gemensamhetsanliiggning
Andeistal
Andelstal
Andelstal
Ande]gla]

i Sicklaon ga:98 efter forriittningen
i Sicklaon ga:99 efter forriittningen
i Sicklaon ga:100 efter forriitLningen
! Slckiaon ga,101 gfle1{orrethlngen

1967
26

),8
3,3

SICKLAON 37:17
Nacka kommun, lagfaren itgare

Anldggnings6tgdrd Andeli gemensamhetsanliiggning
Anclelgtat! Sicklaon ga;100,9f_tglftiglittnjnggl

15.0

ll{

rl
La ntmdterimynd ig heten
i Nacka

Sida 12

2009-04-20

Akt 0182K-2009/34

SICKI-AON 37:28
Brf Saltsjoqvarn 1, lagfaren iigare
AnldggningsAtgdrd

Andel i gemensamhetsanliiggning
Andelstal i Sicklaon ga:100 efter f6rr2itbningen
Arr$ e]stal ! Sickl a ol g g, 1
gf l-er' f orratrnin g g n
-01
SICKLAON

?JN
ZP.P

37:51

NCC Aktiebolag, lagfaren iigare
AnldggningsAtgdrd

Andel i gemensamhetsanliiggning
Andelstal i Sickla6n ga:98 efter forreiftningen
Andelstal i Sickla6n ga:99 efter fdrriittningen
Andelstal i Sicklaon ga:100 efter forriittningen
Andelq!{ i slg$@n g9:1Ql 9ft-el{Qge@rySl
SICKLAON

37:52

Bostadsriittsf oreningen Utsikten
Saltsjoqvarn, lagfaren Agare
Anl;iggningsdtgfrrd

1

Andel i gemensamhetsanliiggning
Andelstal i Sicklaon ga:98 etter forr;itlningen
Ancleistal i Sickla6n ga:99 efter forriittningen
Andeistal i Sicklaon ga:100 efter forriithringen

A$qletcli9iglJeglgs.l9_1_sJlslftisltt"*ggl_*,
SICKLAON

2937
29
1,3
5,0

4193
46
6,5
7,6

37:53

Bostadsrrittsforeningen Utsikten 2
Saltsjoqvarn, lagfaren Zigare
AnldggningsAtgdrd

Andel i gemensamhetsanliiggning
Andelstal i Sicklaon ga:98 efter fdrriittningen
Andelstal i Sicklaon ga:99 eiter forriittningen
Andelstai I Sickla6n ga:100 efter forriittningen

4"4slqlel'__sis_\leeuseJ9lef_telros{Ulgel-__
SICKLAON

4693
65

6,7

7g

37:58

Brf Ostra Saltsjon, lagfaren iigare
AnldggningsAtgdrd

Andel i gemensamhetsanliiggning
Andelstal i Sicklaon ga:98 efter {orriitningen
Andelstal i Sickladn ga:99 efter forrfrftningen
Andelstal i Sicklaon ga:100 efter fdrriithringen
Andelstal i Sickladn ga;-101 efter forriittnlngen

3475
35
5,0
5c)

i'f
I'J

La ntmaterimynd ig
i Nacka

heten

2009-0+-20

Sida 13

Akt 0'182K-2409t34

SICKLAON 37:59
Brf Vaisrla Saltsj6n, lagfaren zigare
Anldggningsitgdrd

Andel i gemensamhetsanlliggning
Andelstal i Sicklaon ga:98 efter fdrriittningen
Andelstal i Sicklaon ga:99 elter f6rrAtlningen
Andelstal i Sicklaon ga:100 efter forrattningen
eL4qlqlelipl-c!!aon_ga.l.Q19ft91ltittgl!""''ggl

3291
38
,1,8

9.9

SICKLAON 37:69
NCC Aktiebolag, lagfaren 2igare
Anldggnings6tgdrd

Andel i gemensamhetsanliiggning
Andelstal i Sicklaon ga:98 efter fdrriittningen
Andelstal i Sickiaon ga:99 efter forrZittningen
Andelstal i Sicklaon ga:100 efter forrAthringen
And ei stal i Sickl a on_g g,_1 01 g{i_et f o11lttnjn g91

2380
^6
23
3,1
-4l-o

Saltsjöqvarns Samfällighetsförening

Besked om ej skannade handlingar
Sju ritningar i större format är ej med här. Ritningarna finns i
Lantmäterihandlingarna för Ärende AB096015 hos
samfällighetsföreningens ordförande.

La ntrniite rirn y n d ig hete n

i Nacka
Sida 1 (2)
Aktbilaga PR 2

Protokoll
2009-04-20
Arendenummer
A8096015
FOrriittn

in

gsla ntmdta re

Sara Engstrom

Arende

Anlaggnings6tg:ird berdrande Sickla6n 37:4mfl
Nacka

konrmun

Stockholms liin

Handliggning

PA

Sokande och
sakdgare

Sakiigar- och delgivningsforteckning, aktbilaga SA.

Hdnvisning till forfattningar m.m.

AL

Yrkanden

Se ansdkan

Redog0relse

Inriittandet av gemensamhetsanliiggningarna eir en del i
genomlorande av detaljplan 0182K-2001, / 1,68. Genomforandet har
skett successivt allteftersolrr omrAdet har byggts ut. Till grund for
ger-romforandet ligger exploateringsavtal mellan NCC AB och Nacka
kommun. Vissa avsteg har gjorts frAn avtalet bl a har en iindring av
detaljplanen pAb6rjats avseende den s k Hospitalsparken. Avseendet
med endringen itr att kommunen blir huvudman istallet for
samf rilli ghetsf dreningen.

lanhnAterimyndighetens kontor i NACKA utan sammantriide.

i\nlaggningslagen (1973:1149)

aktbilaga
aktbilaga B och C.

,A.1

samt kompletteringsyrkanden

Anliiggningsbeslut Sklil:
Inriittandet av Sicklaon ga:100 irurebiir en avvikelse frAn giillande
detaljplan i den delen som avser Hospitalsparken. Planarbete
avseende Zindring av huvudmannaskap har pAb0rjats.

Inriittandet av gemensamhetsanlziggningen uppfyller i ovrigt villkoren
i 5-11 $$ aniaggningslagen.
Beslut:
Gemensamhetsanl2tggningar ska inrAttas enligt beskrivning n-red
tillh6rande ritningar, se aktbilaga BE 1-1.

Tilltrdde

Tilltrade fAr ske si snart anliiggningsbeslutet vunnit laga kraft.

Forvaltning

Gemensamhetsanlaggningarnaskaf6rvaltasavSaltsj6qvarns
samfall i ghetsf orenin g.

LANTMATER I MYN DI GH ETEN

2009-04-20

i Nacka

Sida 2

Aktbilaga PR 2

Overtagande av
driften

Driften a\r gemensamhetsanleiggningen skall Overtas av anlaggningssam{iilligheten i enlighet mecl det ar. NCC upprzittade program for
orrerldnnande, se aktbilaga D.

Kostnadsfordelningsbeslut

Forriitlningskostnaden ska betalas av NCC AB.

Aktmottagare

NCC AB och Saltsjoqvairrs samJallighetsf6re^i.g.

Avslutningsbeslut

Forriitfningen avslutas.

Overklagande

Den som iir missnojd med lantmiiterimyndighetens beslut eller
Atgarder kan overklaga dessa genom att en skrivelse liimnas eller
skickas till:

Lantmdterimyndigheten i Nacka
131 81

NACKA

Fastighetsdomstolen behandlar sedan overklagandet.

skrivelsen mAste ha komrnit in till lantmeiterirnyndigheten inom fyra
veckor {rAn avslutningsdagen, d.v.s. senast den 18 mai 2009. Kommer
skrivelsen in for sent kan Overklagandet inte behandlas.
Ange att Ni overklagar och vilket beslut eller vilken Atgard Ni
overklagar. Anteckna fdrraittningens drendenummer 48096015 och
redogdr fdr vad Ni anser skall andras och varf6r.

Protokollet uppsatt den 20 april2009
Vid protokollet
L

-,--

Lantmfrterimynd

i

g

heten

i Nacka
Sida 1 (2)
Aktbilaga PR

Protokoll
2009-04-15
Arendenummer
A8096015
Forrdttn i n gslantmdtare
Sara Engstrom

Arende

AnlaggningsAtgard ber6rande Sicklaon 37:4rrrfl
Nacka

kommun

Stockholms liin

Handldggning

Med sammantriide i Dieselverkstaden, Sickla, Nacka kommun.

Kallelse

Se

aktbilaga

Sdkande och
sakdgare

Se
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Flm pAborjar sanunantr2idet. Eftersom samtliga av de niirvarande med
kallelsen har fitt forslag pA beslutshandlingar samt haft mojlighet att
ta del av ritningar samtycker alla till att direkt gA igenom utkastet till
beskrivning.
Efter 6nskem6l beslutas det att det Atgardsprogram som NCC
uppr?ittat ska bifogas beslutshandlingarna i forrAtfningen.

NCC ska iiven komplettera den text som beskriver skyddsomrAdet
kring tunneln i ga:100 med ritning over skyddsomr6de. Ritningen
behover inte kommuniceras med ovriga sakiigare innan beslut.
Flm inJormerar om iindringsyrkande inkommet den 14 april avseende
upplitet utrymme for ga:100. Det utrymme invid hotellet (Sicklaon
37:5) som i de senaste redovisningarna ingAtt i ga:100 ska inte ingA.
Orsaken iir att omrAdet ska ingA i Sicklaon 37:5. NCC meddelar att
iindringen iir en iindring tillbaka till ursprungsfdrslaget.
Ursprungsforslaget iir det som kommunicerats till koparna vid
koptillfallet. Diskussion uppstAr huruvida en liigenhetsinnehavare ev.
kan overklaga en sidan forandring. Flm meddelar att det iir
bostadsriittsforeningen som i sA fall fAr dverkiaga, men att det inte
fdreligger nAgra hinder i cletaljplanen. Kjell-Ake Arrerstad, Sickla6n
37:51., vill att det framgAr av protokollet att information om iindringen
inte utgick med kalleisen till sammantriidet.
Det framgAr att texten lek pA BE 4a, invid hospitalet, stAr fel, NCC ska
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Aktbilaga PR'l

Zindra.

Diskussion uppkommer om miljostationen (ga:101) och frAgor
framf0rs var{or iir inte kommunen med i den anliiggningen. Susanne
Moberg, Nacka kommun, redogor for att kommunen inte Ar med i
miljostationer pA kvartersmark. Utredning pAgAr om det finns behov
av en storre allmiin miljostation i omrAdet, detta iir dock inte fairdigt.
Att kommunen inte iir deliigare i miljostationen fAr ses som en del i ett
storre sammanhang. NCC och kommunen har under en langre tid fort
diskussioner dels om hur stor andel kommunen ska ha i ga:1,00 dels
om vad som ska ingi i ga:100. Hospitalsparken stAr nu infor ett
plarrforslag diir kommunen avses vara huvudman, enligt giillande
planbestiimmelser ska den vara enskild, dvs kommunen tar p6l sig ett
storre ansvar i den delen.
Brf undrar om de zir skyldiga att anordna miljostationen. Flm
meddelar att det iir upp till dem sjiilva. Ar anliiggningen inte utford
inom beslutad tid forfaller anlaggningsbeslutet. Tycker
samfrillighetsforeningen att de hittar en battre plats for stationen och
det inte foreligger nAgra plan- eller funktionsmiissiga hinder ser flm
inget hinder att placera stationen nAgon aruranstans. Detta iir ett beslut
for samfallighetsforeningen som i sA fall bor foljas upp av en
omprovning av gemensamhetsanliiggningen.
Susanne Moberg pApekar att viig ner mot miljOstation dr med i det nya
forslaget om iindring av detaljplanen avseende Hospitalsparken. Om
planen gAr igenom blir viigen kommunal varfor den nu inte ska ingA i
ga:100. Ingen har nAgot att inviinda mot iindringen och NCC ska

iindra i BE 4a.
Flm meddelar att NCC senast mAndagen den 20 april ska ha inkommit
med de iindringar och kompletteringar som Overenskommits under
sammantriidet. Flm fattar sedan beslut i enlighet med den
genomgAngna beskrivningen.
Sammantriidet avslutas.

Protokollet uppsatt 2009-04-16.
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Program ftir iiverliimnande av
GA tiII SSF
sll rsyciQyn RN 2oo9-wo1

'vcNCC Boende AB

Boende Stockholm Sdder

Prog ram fdr iiverldm na nde/overtagande
Saltsjdqvarns Samfiillighetsfiirening (SSF) kommer att bestA av 6 st
gemensamhetsanliiggningar niir hela omr6det har fiirdigstZillts. Dessa har successivt
blivit klara sedan ungef?ir 2004 och kommer att vara helt klara 2010.
Samfiillighetsftireningen bildades genom fiirr?ittning vid Arsskiftet 200812009 och har
idag tvi stycken anl?iggningar under fiirvaltning, garaget lnloppet och Utsikten.
F<iniittning av de 4 iterstAende anl2iggningarna 2ir planerad till den l5 april hos
Lantm?iterimyndigheten i Nacka.

De fura anl2iggningarna ?ir:
GAI (GA 100): All mark, inkl tunnel, viigar, gr<inytor mm
GA2 (GA 98): VA-ledningsnlit
GA3 (GA 99): Sopsugsanliiggning

GA4 (GA 101): Miljdstation

Beskrivning av procedur ftir dvedSmnande
Nedan beskrivs den procedur pA vilket siitt dveftagandet av fiirvaltningen och
dverliimnandet till Samftillighetsftireningen ir tiinkt att ske. Eftersom Saltsjdqvarnsomridet iir ett relativt storl omride som har fiirdigstiillts etappvis lir tanken att 2iven
dvertagandet av ftirvaltningen ska ske etappvis i ett samarbete mellan SSF och NCC.
Gemensam dvertagandesyn med besiktninssman

Den generella proceduren ?ir att NCC och SSF gir en gemensam tivertagandesyn med
besiktningsman fiir de delar som redan har slutbesiktigats/garantibesiktigats. H?ir
anvlinds det aktuella protokollet (llis det senaste) som utg6ngspunkt vid den
gemensamma synen, dvs. slutbesiktnings-, garantibesiktnings- eller
eft erbesiktningsprotokoll .
F<ir de anliiggningar som iinnu ej iir klara bjuds SSF in att n2irvara vid slutbesiktning.
F<ir de sistniimnda etappemq diir representant frin SSF har erbjudits att niirvara,
kommer vi inte att ha en separat tivertagandesyn.

dvertagande av anliiggningar etaopvis

till

SSF allt eftersom de har fiirdigstiillts

Bilagt till detta dokument finns en riversikl ftir niir de olika ankiggningarna har
besiktigats (etappvis) samt en preliminiir tidplan ftr ej klara etapper. I dversikten
redovisas en preliminiir tidplan fiir hur <ivertagande och civerl2imnandet mellan NCC
och SSF iir tiinkt att ske.
Med dvertagande menas det faklum att fiirvaltningen och driften av anliiggningen
sk<itas av samfiillighetsftireningen.

dvergir till att
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Atgiirdande av eventuella kvarstiende anmiirkningar
De eventuella kvarstiende anmiirkningama kommer afi etg2fdas snarast mdjligt av
NCC. Som anmiirkningar avses de punkter som finns omniimnda i det senaste
besiktningsprotokollet eller frin rivertagandesynen.

Fiirdigstiillande av kvarstiende etapper
F?irdigstiillandet Zir planerat att ske enligt bifogad preliminiira tidplm. Denna kal
komma att iindras nAgot om fiirutsiittningarna ftiriindras pi nigot slitt, dock inte i
nAgon storre omfattning.
Overftirande av avtal frir drift och sktitsel
Alla avtal som finns ftir f<irvaltningen av gemensamhetsanlZiggningama kommer att
overfiiras till SSF, altemativt nytecknas.
Overl5mnande av handlingar

Niir alla etapper ftir respektive gemensamhetsanl2iggning har slutfiirts ska alla
handlingar, besiktningsprotokoll samt drift och skdtselbeskrivningar att civerllimnas
till ssF.
Garantitid
Frir de etapper diir garantitiden inte har gitt ut (dvs 2 ir efter slutbesiktning) kommer
garantibesiktningar att genomftiras med utgingspunkt frin slut- eller
efterbesiktrringsprotokoll. Detta beroende av vilken som iir den senaste besiktningen
ftir respektive etapp. Garantibesiktningar som iterstfu: genomfiirs senast 2 6r efter
slutbesiktning, se bifogad tidplan.

Besiktningsmdn
BesiktningsmSn som har utfiirt redan utftirda besiktningar kommer att verka som
besiktningsmiin iiven frir de iterstiende ej slutbesiktigade etapperna.

Mark: Mats Hermansson
Bygg: Kenneth Forslund
El: Thore Sjddin
VVS: Joakim Angsver
Tunnel: Kenneth R<ishoff

Anldggningar som dverldmnas till SSF
GA100 (GAl)

- All mark i Sattsjiiqvarn

samt tunnel, trapphus mm

Gemensamhetsanl2iggningen har fiirdigstallts etappvis under flertalet 6r.
Slutbesil(ningen av det frrsta omridet skedde 2004 och de sista delama kommer att
slutbesiktigas under 2010 (se bifogad ritning). Allt eftersom de olika etapperna
slutbesiktigats har driftkostnader fdr anliiggringama belastat de i den kommande
gemensamhetsanliiggningen ingiende del?igarna enligt ftireslagna andelstal.
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Pigiende itgiirder av fel utifrfln protokoll
- Kvarstiende tiitningsarbeten pflgir i tunneln utifran protokoll, dessa beriiknas
bli klara under 2009.
- Eventuella kvarstAende purkter fr6n besiktningsprotokoll fiir markarbeten
kommer att itgiirdas snarast.
GA 98 (GA2)

-

Ledningsnfrt fdr VA

F?irdigstiillandet av anl2iggningen har skett allt efter det att byggnationen har
fortskridit i Saltsjriqvarn. Denna beriiknas bli klar under 2009 di marken runt hotellet

ftirdigstiills.
GA 99 (GA3)

-

Sopsugsanldggning

Fiirdigstiillande av anliiggningen har skett i tre etapper, diir den sista etappen (Viistra
hamnplan) blev klar i februari 2009. Detta medftir att hela anliiggrringen nu iir i drift.

Pigiende garantiitgiirder utifrin protokoll
- Kvarstiende anmtirkningar utifrdn besil(ningsprotokoll hAller pi att atgiirdas.
GAl01 (GA 9) - Milj<istation
ldag finns en provisorisk miljristation upprilttad i den nedre delen av
Sjrikvamsbacken. Denna kommer att flyttas till fiireslagen plats niir omridet iir
ftirdigst?illt och byggviigen

frin Viirmddviigen

stiingts av.
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Saltsjöqvarns Samfällighetsförening

Besked om ej skannade handlingar
Fjorton ritningar i större format är ej med här. Ritningarna finns i
Lantmäterihandlingarna för Ärende AB096015 hos
samfällighetsföreningens ordförande.

