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Miljö- och s amhäUsbyggnadsutskottet

Bostädervid Granängsvägen

Förslagtill beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets försltigtill kommunstyrelsen förförslag
till koiTtniunfuIltnäkdge
Detaljplan förbostädervid Granängsvägen antas.
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Sammanfattning
Detaljplan, inom del av fasdgheten Bollmora 1:94, skapar byggrätt förcirkn 80
bostadslägenheteri flerbostadshus. Små studiolägenheter eller lokaler för
centrumandamål får intymmns i bottenvåningen. Parkering anordnas i huvudsak
under planterade bo stadsgårdar.

Beskrivning av ärendet
Bcik^r/ind
I februari 2015 fick Samhällsbyggnaclsförvaltningeni uppdrag att utreda fler
områden förmöjliga m?irkanvisningat' bl.a. "Hassclbnckens fortsättningvid
Granängsvägen"föratt uppnå kommunens bostaclsmål, 300 nya bostäcler/år.
Det resulterade i att flera detiil planer startades.
HökerumBygg AB inkom i april 2015 med önskemålom planbeskcd föratt
upprätta ny detaljplan inom del av den kotTLtnunalägda fastigheten Bollmora
1:94 förbostädervid Granängsvägen.Miljö- och sairLhällsbyggnadsutskottet var
positiv till en planändring. Planförfrågangällde det ovannämnda området som
utskottet givit förvaltningen i uppdrag att utreda vidare föfbostadsbebyggelse.
Planändringen nr även Överensstämmandemed den framtida inriktningen för
'lyresö
(se samrådsforslaget föfny översiktsplan).
planeringen av centrala
Samhällsbyggnadsförvaltningcnfick därförden 6 mfij 2015 i uppdrag av Miljöoch samhällsbyggnadsutskottet (MSU 2015-05-06 § 77) att upprätta ett förslag
ull detaljplan med stanclardförfarandc fördel av fastigheten Bolli-nora 1:94 vid
Grnnängsvägen.
Grans kningsskede
Detaljplflnen h^r varit ute på granskning under perioden 7-21 mars 2017.
Sammanlagt har 11 yttranden inkommit. Länsstyrelsen, Försvarsmakten och
Luftfartsverket har inga erinring?if mot förslaget. Länsstyrelsen delar
kommunens bedömningfltt planens genomförande inte kan antas medföra
betydande miljöpåverkan.Ett tintal remiss instan ser har haft synpunkter på hur
planhandlingarna kan föl:tydligas.
Tre yttranden hfir inkommit från närboende i Bollmora Berg och vid
Granängsvägen.Dc ärkritiska till punkthusens höjd (7-våningar) och
placeringen av de nya bostticlshusen i Bollmora Bergets pnrkslänt. De tror titt de
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nya husen kommer ^tt skymina utsikten och skugga befintliga bostficlshus på
berget.
Stadsbyggnads föryaltningcn har efter granskning i mars 2017 bedömtatt
inkoiTina synpunkter kan hanteras mom- ramen för fortsatt pl^inarbctc.
fieskfivmn^ av förslaget
Plfinområclet ar i dag en obebyggd grön sluttning med blandskog, beläget mellan
Bollmora Berg och Granängsvägen.Området ligger cirka 500 meter frånTyresö
ccntmm och har goda kollektiv träfik förbindds er. Plnnförslagetinnebär att
cirka 80 nya lägenheter k^n byggas i tre punkthus på en sammanlänkande
sockclvåning SOITL delvis skär in i sluttningen. Husen får vara högst7 våningnr
mot gatan.
Den nya bebyggelsen bidrar till att skapa ett bebott och tryggt gaturum vid
denn^ del av Granangsvägen. FörgÄrdsmarktTLOt gatan aktiveras med
huvuclentréei: till bostäderna och uteplatser till studiolägenheter/lokaler.
Dc sina studiolagenhctcma ären bostadstyp som saknas i närområdetoch utgör
ett komplement till befintliga bostäder. Parkering förbostädernas behov
förläggsi garage (30 pp) och på en inarkp arken ng. (14 pp).
Miljökonsekvenser
Genomförandetav detaljplanen bedömsinte innebära någon betydande
miljöpåverkansom avses i miljöbalkens 6 kap. ^'1 §, med beaktande av
förordningen 1998:905, bilaga 2 och 4. En miljöbedömntngenligt miljöbalken
bedömsdärmed inte behövas upprättas. Detaljplanen bedömsinte medföra
negativ påverkan på miljökvFilitetsnonnef,MICN.
Trafikbullerriktvärdcna för bostäder uppnås genom bulleravskärmade uteplatser
fot: små stucliolägenheterna som ligger i sockelvåningcn,
Grönainslag i förgårdsmat-kocli planterade bostadsgåfd^r kompenserar den
n^turmark som tas i anspråk förden nyti bebyggelsen.
Planförslaget har utvecklats avseende anpassning till naturm^rk och topografi
samt till kommunens planer att omvandla Gfanängsvägentill en trafiksäkcr och
trygg kvartersgata. Ett förslag till lokal dag\ratten han tering har utvecklats och
redovisas i planhiindlingarna.

tyresö komnui

