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Planuppdrag för lokal masshantering vid
Storängen inom del av fastigheten Tyresö 1:1
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att upprätta ett förslag till ny
detaljplan för lokal masshantering vid Storängen med
standardförfarande.
2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande
miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11§, med beaktande av
förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4.

Reservation
Peter Bylund (MP) lämnar en skriftlig reservation (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunen omvandlar ett stort antal fritidshusbebyggelseområden till
permanenta bostadsområden. I samband med denna utbyggnad byggs vägar
och vatten och avlopp ut. Genom att bygga ut vatten och avlopp minskas
utsläppen från privata avloppsanläggningar till omgivande vattendrag och sjöar
av betydande omfattning exempelvis Östersjön.
Vid utbyggnad av vägar behöver massor hanteras, exempelvis av jord och berg.
För att ha en långsiktig planering och att detta ska göras på ett hållbart sätt
behövs en lokal masshantering. I strategin (Strategi för etablering, schaktupplag
och masshantering i Tyresö kommun, 2012) är Storängen utpekad som ett av
områdena för lokal masshantering.
Området planläggs för att skapa en permanent yta för upplag, masshantering
och krossning av berg. Transporter av massor kommer
att ske mellan området och olika utbyggnadsområden som exempelvis vägar
och bostadsbebyggelse.
Stadsbyggnadskontorets ställningstagande är att platsen bedöms lämplig att
prövas för denna typ av verksamhet. Platsen är även intressant utifrån närheten
till Kalvfjärden och därmed möjligheten att transportera massor vattenvägen.
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Yrkande
Peter Bylund (MP) yrkar att ärendet återremitteras till
Stadsbyggnadsförvaltningen för vidare beredning.

Beslutsgång
Ordförande Mats Lindblom (L) ställer frågan om att bifalla Peter Bylunds (MP)
yrkande om återremiss och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet
avslår yrkandet.
Ordförande ställer frågan om att bifalla förvaltningens förslag och finner att
miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutar enligt förslaget.

Bilagor
Start PM Lokal masshantering vid Storängen.pdf
Behovsbedömning_Storängen masshantering_samråd.pdf
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