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Samhällsplaneringsnämnden 2013-08-20 §57
Kontoret informerar
Samhällsplaneringsnämndens beslut

Lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning

Lars Öberg informerar nämnden om följande:
 Åtgärder för SPN vid avvikelse för att nå budget i balans.
Åtgärd

Tidplan

Planintäkter
Hemmesta

2013 -12-31

Effektiviserad
vinterväghållning

2013 -12-31

Anpassning
personalstyrka

2014 -06-30

Reviderad
debiteringsbas APK

2013 -12-31

Beroende på utfallet vid fortsatta förhandlingar med berörda markägare
inom Hemmesta centrum kan SPN behöva kompenseras för underskottet
alternativt avvakta framtida exploateringsintäkter med annan aktör.
Historiskt har aldrig vinterväghållningen kunnat bedrivas inom budgeterad
ram. Effektivisering ska genomföras men reviderad budgetram bör
diskuteras.
Beroende på snabb expansion och viss personalomsättning inom
planenheten har vi kommit i obalans mot budget. Balanseras över tid.
 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid skolorna i Hemmesta och Vik.
 Djurö ÅVC.
Sändlista

SBK
_____________________________________________________________
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Samhällsplaneringsnämnden 2013-08-20 §58
Lokaliseringsutredning för ny helikopterbas för Stockholm läns
landsting - lägesrapport
Samhällsplaneringsnämndens beslut

Lägga informationen till handlingarna.
Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden
Ärendebeskrivning

Samhällsplaneringsnämnden beslutade 2012-11-13 § 138 bl.a. att delegera
till samhällsbyggnadskontoret att utreda förutsättningarna för ny
lokalisering av helikopterbas för landstingets
ambulanshelikopterverksamhet.
Utkast till slutrapport är klar. Rapporten beräknas vara färdig att publiceras i
månadsskiftet augusti/september.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Lokaliseringsutredning för ny helikopterbas för
Stockholms läns landstings ambulanshelikopter – lägesrapport, 2013-07-08.
Sändlista

SBK
____________________________________________________________
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Samhällsplaneringsnämnden 2013-08-20 §59
Ansökan om planbesked för upphävande av detaljplan för
Mörtnäs 1:12, 1:68 (reningsverk)
Samhällsplaneringsnämndens beslut

1. Ansökan om upphävande av detaljplanen för Mörtnäs 1:12, 1:68
(reningsverk) godkänns.
2. Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att omedelbart starta arbetet
3. Avgiften för planbeskedet är 9 630 kr enligt gällande taxa.
Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden
Ärendebeskrivning

Detaljplanen för Östra Mörtnäs 1:12 m.fl. har varit ute på samråd och arbete
pågår med revidering av planen inför utställning i höst. På grund av
Trafikverkets arbete med vägplan för Grisslingerakan kan de delar av
planområdet som ligger närmast vägen inte planläggas förrän vägplanen är
klar och kommer alltså inte att ingå i utställningsförslaget. Utfarten och
vägen från Grisslingerakan till bebyggelsen ska dock ingå i planen, se
arbetsskiss nedan. För att anslutningsvägen ska kunna byggas måste
emellertid uppfyllnader ske även utanför vägområdet i de delar som nu inte
planläggs. Den gällande detaljplanen Mörtnäs 1:12, 1:68 (reningsverk)
medger dock inte dessa uppfyllnader och därför behöver den upphävas.
Detaljplan Mörtnäs 1:12, 1:68 (reningsverk) fastställdes av länsstyrelsen
1980-10-14. Detaljplanens syfte var att bygga ett nytt reningsverk med
förråd o.dyl. vilket inte längre är aktuellt. I fastställelsen undantog
länsstyrelsen på kommunens begäran utfarten till väg 222 eftersom man
hade kommit fram till att utfarten borde flyttas längre västerut till den plats
där den idag är belägen.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Ansökan om planbesked för upphävande av detaljplan för
Mörtnäs 1:12, 1:68, 2013-08-20.
Sändlista

Sökanden
SBK
_____________________________________________________________
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Samhällsplaneringsnämnden 2013-08-20 §60
Vårholma 1:438, begäran om medgivande till avstyckning
Samhällsplaneringsnämndens beslut

De föreslagna avstyckningarna av Vårholma 1:438 tillstyrks.
Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden
Ärendebeskrivning

Lantmäterimyndigheten har 2011-06-17 översänt en begäran om
medgivande enligt 4 kap 25a§ fastighetsbildningslagen (FBL), beträffande
avstyckning av fastigheten Vårholma 1:438, se bilaga 1.
Lantmäteriets förslag ifrågasattes vid lantmäterisamråd enligt FBL 4:25 då
föreslagna lotter bedömdes vara bebyggda med komplementbyggnad.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Vårholma 1:438, begäran om medgivande till avstyckning,
2013-06-26.
Sändlista

Sökanden
SBK
Lantmäteriet
_____________________________________________________________
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Samhällsplaneringsnämnden 2013-08-20 §61
Karklö 1:7, begäran om medgivande till avstyckning
Samhällsplaneringsnämndens beslut

Den föreslagna avstyckningen medges ej.
Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden
Ärendebeskrivning

Lantmäterimyndigheten har 2012-12-12 översänt en begäran om
medgivande enligt 4 kap 25a§ fastighetsbildningslagen, om avstyckning
från fastigheten Karklö 1:7, bilaga 1.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Karklö 1:7, begäran om medgivande till avstyckning,
2013-06-26.
Sändlista

Sökanden
SBK
Lantmäteriet
_____________________________________________________________
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Samhällsplaneringsnämnden 2013-08-20 §62
Brunn 1:185, Omprövning av anslutning till kommunal VA
Samhällsplaneringsnämndens beslut

Ärendet återremitteras.
Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden
Ärendebeskrivning

Fastighetsägaren har inkommit med en ansökan om att inte behöva ansluta
fastigheten till kommunalt VA, bilaga 1. Som skäl har angivits att
bostadshuset är ett så kallat ”naturhus” med ett minireningsverk för
spillvatten. Huset håller också en mycket låg energianvändning.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Brunn 1:185, Omprövning av anslutning till kommunal
VA, 2013-05-07.
Sändlista

SBK
_____________________________________________________________
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Samhällsplaneringsnämnden 2013-08-20 §63
VA-anslutning utanför verksamhetsområde Fågelvik 1:3, 1:12,
1:315, 1:648 och 1:649
Samhällsplaneringsnämndens beslut

1. Fastigheterna Fågelvik 1:3, 1:12, 1:648, del av 1:649 och 1:315 (bilaga 1)
ansluts till kommunalt VA genom en av kommunen anvisad förbindelsepunkt.
2. Detta sker under förutsättning att gemensamhetsanläggning för de enskilda
ledningarna och en samfällighetsförening för fastigheterna bildas.
3. Fastigheterna införlivas inte i verksamhetsområdet för VA.
Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden
Ärendebeskrivning

Fastighetsägare Birgitta Eriksson, Fågelvik 1:3, har inkommit med ansökan
om att fastigheten får anslutas till kommunalt VA, bilaga 2. Lars Strömberg,
delägare till Fastighet Fågelvik 1:649, har inkommit med önskemål om att
kommunen ska godkänna att fastigheterna Fågelvik 1:12, 1:315, 1:648,
1:649 samt 1:3 kan ansöka om att bilda en gemensamhetsanläggning för
fastigheternas enskilda VA- anläggningar fram till förbindelsepunkten,
bilaga 3
Enligt ett exploateringsavtal tecknat 1990-10-16 mellan Hans-Otto och
Ninian Ramel samt kommunen har Fågelviks gård, Fågelvik 1:315, anslutits
till kommunalt VA genom egen utbyggnad. Ledningarna fram till en
förbindelsepunkt har sedan överlåtits till kommunen.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, VA-anslutning utanför verksamhetsområdet Fågelvik 1:3,
1:12, 1:315, 1:648 och 1:649, 2013-08-05.
Sändlista

SBK
Sökanden
_____________________________________________________________
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Samhällsplaneringsnämnden 2013-08-20 §64
Svar på motion (S) om kollektivtrafik till Artipelag
Samhällsplaneringsnämndens förslag

Bifalla motionen med de utredningar som gjorts i samråd med SL.
Beslutsnivå

Kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning

Annika Andersson Ribbing (S) med flera föreslår att Värmdö kommun ska
förmå SL att anordna en busslinje till Artipelag för att anläggningen på kort
blivit ett av kommunens populäraste besöksmål.
Redan första året har anläggningen på Hålludden besökts av cirka 150 000
personer. Tillsammans med ett 80-tal anställda bör det innebära att det finns
underlag för några turer till konsthallen med kollektivtrafik. Flertalet som
besökte hålludden i fjol kom med egen bil. Med endast 20 minuter till
Stockholm och många olika linjesträckningar i linjenätet bör det finnas
någon tur som kan dirigeras om över Hålludden.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Svar på motion (S) om kollektivtrafik till Artipelag, 201305-28.
Motion (S) om kollektivtrafik till Artipelag.
Sändlista

KS
KF
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Samhällsplaneringsnämnden 2013-08-20 §65
Svar på motion (C) om infartsparkeringar
Samhällsplaneringsnämndens förslag

Motionen anses besvarad i och med att kommunen anordnat fler
infartsparkeringar och utreder möjligheterna att anordna ytterligare.
Beslutsnivå

Kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning

Henrik Paulsen (C), numer politiskt obunden, föreslår i motion att Värmdö
kommun ska utöka antalet infartsparkeringar genom bland annat
förhandlingar med företrädare för Värmdö marknad.
För att underlätta för fler att åka kollektivt när Danviksbron, Skurubron och
Slussen byggs om har kommunen utökat antalet platser på befintliga
infartsparkeringar med cirka 200 platser och anlagt en ny parkering med 100
platser på Bagarvägen. Genom avtal med centrumägare har en del av
platserna ordnats temporärt.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Svar på motion (C) om infartsparkeringar, 2013-05-28.
Motion från (C) om infartsparkeringar.
Sändlista

KS
KF
_____________________________________________________________
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Samhällsplaneringsnämnden 2013-08-20 §66
Tillfällig vattenanslutning NCC Hemmestatorp
Samhällsplaneringsnämndens beslut

Bevilja NCC:s ansökan om tillfällig vattenanslutning.
Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden
Ärendebeskrivning

NCC är trafikverkets nuvarande driftentreprenör i Värmdö och för
uppställning av fordon mm hyr NCC utrymme i Hemmestatorp 1:2.
NCC har inkommit till kommunen med en ansökan om en tillfällig
vattenanslutning för att blanda saltlake. Saltlake används för
halkbekämpning vintertid och är effektivare än att bara använda salt.
För närvarande använder NCC en enskild brunn för tillverkning av saltlake
men kapaciteten räcker inte till.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Tillfällig vattenanslutning NCC Hemmestatorp, 2013-0801.
Sändlista

SBK
_____________________________________________________________
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Samhällsplaneringsnämnden 2013-08-20 §67
Detaljplan för Brunn 1:739 samt del av Brunn 1:1, godkännande
av samrådsredogörelse
Samhällsplaneringsnämndens beslut

1. Godkänna samrådsredogörelse till detaljplan för Brunn 1:739 samt
del av Brunn 1:1.
2. Påbörja arbete med att ta fram utställningshandling för en
sammanslagen detaljplan för del av Brunn 1:1 m.fl., Vargbacken
seniorboende, och detaljplan för Brunn 1:739, samt del av Brunn
1:1, enligt de inriktningar som kontoret föreslår i denna
tjänsteskrivelse och samrådsredogörelse, samt enligt tidigare
beslutad samrådsredogörelse för Vargbacken (SPN 2011-10-18 §
166 samt SPN 2011-11-15 § 183).
Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden
Ärendebeskrivning

Detaljplaneförslag för Brunn 1:739, samt del av Brunn 1:1, har varit ute på
samråd under tiden 2013-04-30—2013-05-30. Samrådsmöte hölls den 7 maj
2013. Information om samrådet annonserades i lokaltidning, lades ut på
kommunens hemsida och skickades brevledes ut till 45 olika berörda parter
enligt sändlista. Totalt har 7 yttranden inkommit, som tagits upp och
kommenterats i samrådsredogörelsen. Kontoret har bedömt att buller,
regionala grönkilen Nacka-Värmdökilen, vattenskydd och förorenad mark är
av allmänt intresse. Synpunkter och kommentarer kring dessa allmänna
intressen tas upp i samrådsredogörelsens del B, där även inriktning på
fortsatt planarbete föreslås.
Reservationer och protokollsanteckningar

Socialdemokraterna lämnar följande protokollsanteckning rörande
Detaljplan för Brunn 1:739 samt del av Brunn 1:1, godkännande av
samrådsredogörelse. ”På Socialdemokraternas uppmaning har
samrådsredogörelsen kompletterats med yttrande från de boende i
Dalhugget. Det är bra eftersom deras synpunkter är mycket viktiga i det
fortsatta arbetet och därmed inte får glömmas bort.”
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Detaljplan för Brunna 1:739 samt del av Brunn 1:1,
godkännande av samrådsredogörelse, 2013-07-10.
Sändlista

SBK
_____________________________________________________________
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Samhällsplaneringsnämnden 2013-08-20 §68
Samråd om detaljplan för PFO-planen I4, Gamla Brunnsvägen
Samhällsplaneringsnämndens beslut

1. Godkänner samrådsredogörelsen för detaljplan för I4 Gamla
Brunnsvägen.
2. Uppdra till kontoret att fortsätta med planarbetet med att ta fram
utställningshandlingar.
3. Kontoret ska undersöka möjligheten till gångstig mellan busshållplats
Rosenmalm till Brunnsvägen.
Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden
Ärendebeskrivning

Detaljplaneförslag för i4 Gamla Brunnsvägen har varit på samråd under
perioden 25 april till 22 maj 2012. Totalt inkom 17 yttranden under
samrådstiden.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Samråd om detaljplan för PFO-planen I4, Gamla
Brunnsvägen, 2013-06-27.
Yrkanden

Peter Frej (M) yrkar på att ” Kontoret ska undersöka möjligheten till gångstig
mellan busshållplats Rosenmalm till Brunnsvägen”.
Sändlista

SBK
_____________________________________________________________
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Samhällsplaneringsnämnden 2013-08-20 §69
Planbesked Torsby 1:229, 1:364-370, 1:374-375
Samhällsplaneringsnämndens förslag

1. Bifaller ansökan om planbesked avseende Torsby 1:229, 1:364-370,
1:374-375- Torsby gård.
2. Avgiften för planbeskedet är 31 150 kr enligt taxa. Faktura på
avgiften skickas separat.
3. Samhällsbyggnadsnämnden delegerar till samhällsbyggnadskontoret
att upprätta ett Start PM för Torsby 1:229, 1:364-370, 1:374-375Torsby gård och gå ut på samråd om planförslaget.
4. Planavtal ska upprättas med sökanden.
5. Planuppdraget påbörjas med normalt planförfarande och beräknas
preliminärt vara antagen 2014.
Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden
Ärendebeskrivning

Fastighetsägaren har i maj 2013 inkommit med en begäran om planbesked
för nya tomter på Torsby gård. Syftet är att möjliggöra avstyckning av ett
antal tomter. Den 2013-03-05 § 24 beslutade SPN att ta ut Torsby gård ur
PFO-planen Torsby T3 och T4 på grund av att nyexploatering inte kan
utföras inom en PFO-plan. Idag används Torsby Gård som ett hem för vård
och boende samt särskilt boende. Det är en och samma fastighetsägare till
dessa fastigheter. Området är utpekat i program som verksamhetsområde.
Fastighetsägaren äger 13 fastigheter vilket innebär en påtaglig kostnad
gällande framtida V A-anslutningsavgifter. För att undvika denna kostnad
kan avstyckning av
fastigheter för försäljning finansiera bl.a. V A-anslutningsavgifterna.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Planbesked för 1:229, 1:364-370, 1:374-375, 2013-05-14.
Sändlista

Sökanden
SBK
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Samhällsplaneringsnämnden 2013-08-20 §70
Detaljplanearbetet i Munkmora
Samhällsplaneringsnämndens beslut

1. Samhällsplaneringsnämnden ger Samhällsbyggnadskontoret i
uppdrag att i samverkan med exploatören ta fram förslag till
detaljplan för Munkmora.
2. Samhällsplaneringsnämnden vill poängtera att detta ärende har
mycket hög prioritet och nämnden vill ha löpande statusrapporter vid
varje nämnde till ärendet är klart.
3. Parterna vid nästa nämnd presenterar en gemensam plan för arbetet
med framtagande av detaljplanen.
Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden
Ärendebeskrivning

Den 24e maj mottog samhällsplaneringsnämnden en skrivelse från Värmdö
Bostäder genom sin VD med synpunkter på handläggningen av ärendet
planläggning av två höga hus i Munkmora. I brevet begär Värmdö Bostäder
att överta detaljplanearbetet för Munkmoraprojektet på grund av för lång
handläggningstid.
Ärendet togs upp i samhällsplaneringsnämndens sammanträde den 4e juni
2013. Samhällsplaneringsnämnden (SPN) gav samhällsbyggnadskontoret
(SBK) i uppdrag att redogöra handläggning av ärendet. Frågan gällde
fördröjningen av beställning av miljökonsekvensbeskrivning efter senaste
nämndbeslutet i november 2012.
Nedan redovisas projektets historik samt anledning för förskjutning av
tidsplanen.
Yrkanden

Maria Ros Jernberg (M) yrkar på att:
4. Samhällsplaneringsnämnden ger Samhällsbyggnadskontoret i
uppdrag att i samverkan med exploatören ta fram förslag till
detaljplan för Munkmora.
5. Samhällsplaneringsnämnden vill poängtera att detta ärende har
mycket hög prioritet och nämnden vill ha löpande statusrapporter vid
varje nämnde till ärendet är klart.
Andrine Winther (S) yrkar på att:
1. Parterna vid nästa nämnd presenterar en gemensam plan för arbetet
med framtagande av detaljplanen.
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2. Samhällsplaneringsnämnden genomför en ny medborgarialog i
munkmora.
Peter Frej (M) yrkar avslag på Winthers yrkande nr 2.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition om Ros Jernbergs yrkanden och finner att
nämnden bifaller dem.
Ordföranden ställer proposition om Winthers första yrkanden och finner att
nämnden bifaller den.
Peter Frej (M) yrkar avslag på Winthers andra yrkande.
Ordföranden ställer proposition om Winters andra yrkande mot Frejs
avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar att avslå yrkandet om
medborgardialog.
Votering begärs och ska genomföras.
Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:
”Den som bifaller Frejs avslagsyrkande röstar JA, den som bifaller Winthers
yrkande röstar NEJ”
Peter Frej (M)
Håkan Berggren (MP)
Andrine Winther (S)
Johan Edholm (FP)
Maria Ros Jernberg (M)
Anders Gullander (FP)
Jan Dolk (KD)
Karolina Krystek (S)
Krister Nilsson (S)

JA
JA
NEJ
JA
JA
JA
JA
NEJ
NEJ

Med 6 JA-röster mot 3 NEJ-röster beslutar samhällsplaneringsnämnden att
avslå yrkandet.
Reservationer och protokollsanteckningar

Socialdemokraterna lämnar följande protokollsanteckning rörande,
Detaljplanearbetet i Munkmora.
”Socialdemokraterna har vid ett flertal tillfällen tagit upp frågan om hur
viktig utvecklingen i Munkmora är. Så här skrev vi på
Samhällsplaneringsnämnden för precis ett år sedan och det gäller alltjämt:
Ärendet behandlar möjligheten att bygga fler bostäder i två höghus i
Munkmora. Vi socialdemokrater tycker att Munkmoraområdet passar bra
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för förtätning med sin närhet till centrum. Som alla vet vid det här laget
saknar Värmdö kommun många hyresrätter och bostadskön är lång.
Vi vill tydliggöra för den borgerliga majoriteten att fler hyresrätter måste
byggas också på andra ställen i kommunen. Det duger inte att ta dessa
hyresrätter som intäkt för att inte bygga på andra ställen.
På Kommunfullmäktige 120829 behandlas vår motion om möjligheternas
Munkmora. Vi menar att det är viktigt att ta ett helhetsgrepp kring
utvecklingen i Munkmora och att det är ett politiskt ansvar att göra det.
Sedan dess har egentligen ingenting hänt vilket är oacceptabelt. På nämnden
fick kontoret i uppdrag att i samarbete med Värmdö Bostäder sätta högsta
fart med detaljplanearbetet. Vi socialdemokrater föreslog, och fick igenom,
att båda dessa parter kommer tillbaka till nästa nämnd med en gemensam
plan för det fortsatta arbetet.
Vi föreslog också att en dialog inleds med de boende i området och andra
berörda för att diskutera den kommande utvecklingen. Det röstade
Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet emot vilket vi
tycker är beklagligt.”
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Detaljplanearbetet i Munkmora, 201308-12.
Sändlista

Värmdö bostäder
SBK
_____________________________________________________________
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Delgivningar, delegationsbeslut och ordförandebeslut i
brådskande ärenden
Samhällsplaneringsnämndens beslut

Lägga delgivningarna och delegationsbesluten till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Dnr. Del.
Nr

Delegation

Delegat

Beslutsdatum

3,1

VA-lån

Majken Elfström 2013-07-15

6,2

LTF

Majken Elfström 2013-07-18

9,1

Godkännande av förfrågningsunderlag för
mottagning, mellanlagring och biologisk
behandling av lättnedbrytbart organiskt avfall

Lars Öberg

1,2

Delegationsbeslut vid samråd med Lantmäteriet

2013-07-30

Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden
Ärendebeskrivning
Sändlista
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