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Förslag till stadsplan for del av Mbrtns 1:12, 1:68 (reningsverk) I
VrmdO Kornun, Stockholms lan. Förslaget upprttat pa stadsarkitekt
kontoret I Värnidö I juli 1979. Reviderad 1 november 1979.

ST A MM EL S ER
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§

1 mom

PLANOMRADETS ANVANDNING
Byg g n ads k v a rte r
Med A betecknat omràde far anvndas endast for allmnt ndamâ1.

2rnom

Special om ra den
Med Vb betecknat omrAde skall utgöra vattenornrde san icke far
utfyllas eller Overbyggas I annan n ‘n som erfordras fOr mindre
bryggor.

2

§

MARK SON ICKE ELLER I ENDAST MINDRE OMFATTNING FAR BEBYGGAS
Med punktprickning betecknad mark far icke bebyggas.
Med p1 och punktprickning betecknad del av omrade fOr allmant
ndamâ1 anordnas som planterat skyddsomräde och far icke bebyggas
eller användas for upplag eller parkering.

3

§

SARSKILDA R5RESKRIFTER ANGAENDE OMRADEN FOR ALLMAN TRAFIK OCH
FtiR ALLMANNA LEDNINGAR
mom med x betecknad del av byggriadskvarter far icke vidtas
anordnirigar som hindrar att omrädet anv’nds fOr allmän gang—
trafik.

4

§

BYGGNADS IJTFORMNING

a

med plus jmte siffra I ranb betecknat anrade far byggnad
uppfOras till hOgst den höjd i meter Over grundkartans noliplan
soni siffran anger.

stadsarkttekt

Inge Almcj’vist
planirenjOr
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Fbrslag till stadsplan for del av Mbrtnäs 1:12, 1:68 (reningsverk) i
Värmdb kcrnmun, Stockholrns lan. Fbrslaget upprttat p stadsarkitekt—
kontoret i Vrmdb I juli 1979. Reviderad i november 1979.

BESKRIVN ING

SThDSPLANEFLIRSLAGET OMFATTAR
1
2
3
4

Denna beskrivning
Stadsplanekarta med tillhbrande bestmmelser.
Illustrationspian med orienteringskarta
Fastighetsförteckning

PLAN DATA
Planomrádet r beläget mcxii Mörtns vid Alstket. 0mrdet grnsar
i norr och vaster till obebyggd naturrnark, i sbder till Skargards—
vägen och ett par fritidshustomter samt I öster till Torsbyfjarden.
P1anomrdet ãr 3,4 ha stort exklusive vattenomrdet.

IVERSIKTLIGA PLANER
For kanmunen gäller en kommunOversikt antagen av fullmäktige i april
1977.
-

FOr Mörtnäsomrâdet redovisar denna beteckningen 03
behov av omrdesplan fOreligger.

=

anrâde incxn vilket

mom stadsarkitektkontoret har ett fbrslag till cxnrâdesplan upprättats
i augusti 1978. Dock finns annu inga komnunala beslut kring denna plan.

GALLANDE PLANER
0mridet ar idag belagt med byggnadsfbrbud jämlikt 35

§

byggnadslagen.

2

KOMMUNALA STALLNINGSTAGANDEN
Kormiunen r i ett stort behov av nytt reningsverk. Koncessionsdom r
sbkt och beviljad für utslpp av renat avlopp I Torsbyfjärden. Konces—
sionsdomen r dverklagad och ligger f.n. hos jordbruksdepartementet für
prövning.
Komnunen fdrhandlar om köp av marken scn omfattas av planen. Marken
Hgger i en ägares hand.
E3EFINTLIGA FRHALLANDEN, MARKENS ANVANDBARHET
Planomrdet ligger p ostsluttningen av en grusAs. I cwiirAdets södra
del bedrevs till für kort tid sedan grustäkt. Vid vattnet finns tvA
stycken mindre fritidsfastigheter. Tilifarten till dem gAr via en
mindre körvg frAn SkrgArdsvägen.
PlanomrAdet bestAr I huvudsak av grusAsmaterial med bra grundläggnings
förhAl 1 ande n.
mom planornrAdet finns inga fornlãmningar.
PLANFtIRSLAGETS UTFORMNING
PlanomrAdet är avsett für ett nytt reningsverk, förrAd o.d. byggt i
kormiunens regi. Via en överfbringsledning ska reningsverket betjna
Gustavsbergs samhlle samt Mbrtnäs och Alstäket. Reningsverket ska ven
ta emot slam frAn slutna tankar och darned aviasta idag dverbetastade
reningsverk I andra kommundelar.
Reningsverket placeras I planomrAdets norra del i en sanka saii pA ett
naturligt satt dbljer det für omgivningen. I vster och norr avgränsas
planomrAdet av en kraftig sluttning med ca 20 rn höjd. I üster hAlls en
20 rn bred remsa mot vattnet orbrd scm planterat skyddsbalte. Planen
mbjliggbr att man langs stranden lagger en promenadvag. Mot SkärgArds
vagen I söder sparas en vegetionsskärm.
OmrAdet trafikmatas frAn SkargArdsvagen via en ny väg.
Reningsverket avses utfbras enligt högsta krav pA störningsfrihet. Inga
ströningar i form av lukt eller buller avges och det renade vattnet fbrs
via en 2 km lAng ledning ut I Torsbyfjarden.
Under planarbetets gAng har samrAd hAllits med berbrda myndigheter, mark—
ägare och orgariisationer.
STADSARK I TEKTKONTORET
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