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Miljö- och samhältsbyggnadsutskottet

Beslut om antagande av detaljplan för
Kryddvägenetapp 2, del av fastigheterna Näsby
4:1469 och Bollmora 2:1.

Förslagtill beslut
Miljö" och samhallsbyggnfidsutskottets förslagull kommunstyrelsen för
förslagtill kommunfullmäktige
Detaljplan förKryddvägen etapp 2 antas.

tara Kopparberg
Stadsbyggnadschef
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Enhetschef, detal planering

tyresö komnin

2(4)

Sammanfattning
Stadsbyggnadsför^altningen har upprättat ett förslagtill detaljplan för
Kryddvagen etapp 2. Planförslagct ger möjlighet till en ny exploatering med
enbostticlshus som radhus eller parhus. Planförslflgctmöjliggöräven en
ombyggnadon av delar av Krycldvägcn och säkerställergång- och cykelstråkct
från Fftrmarstigen ned iTLOt Barnsjön. Plan^fbctet sker med normalt
plan förfaran d e enligt plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900) i dess lydelse
fäte l januari 2015.

Beskrivning av ärendet
}}akgmnd
Området kring Kryddvägen är utpekat i Tyresösöversiktsplan från 2008 som
utvecklingsområde förtätare bebyggelse. Hela cxploa terings otnrådet fick ett
pknuppdrag i Miljö- och snmhällsbyggnadsutskottet i april 20U och var sedan
pA samråd under hösten2014. Efter samrådet delades otrtfåclet in i tre olika
detaljplaner och m^rkanvisades till olika exploatörer. Detaljplanen för
Kryddvägen 2 var på granskning under försommaren 2017.
Planarbetet sker med standardfötfarande enligt PBL SFS 2010:900 i dess lydelse
efter l januari 2015.
Sjft'
Syftet med detaljplanen förKryddvagen etapp 2 är att möjliggörauppförandetav
nya marknära bostäder och gemensamma vistelseytor av högkvslitet.
Planläggningen förKryddvägen etapp 2 föreslårradhus- och parhusbebyggelse
österom Kryddvägen. Förslagetinnehåller sammanlagt 47 bostäder, ny
ga til sträckning och gemensamma vistclscytor it-iom bebyggelseområdet,
upprustning av Kiycldvagcn och gäng- och cykelstråket samt en ny
transformatorstation. Bebyggelsen ska så långt det ar möjligtanpassas efter platsens
topografi.
Krycldvägcn kommer att utvecklas till cn gata med cn mer tätbebyggd karaktär och
bebyggelsen ska förhållasig till gaturummet.
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Rn av kommunens målsättningarmed projektet nr att skapa ett område med höga
miljö- och hållbarhetskrav. Dc hållbarhetsprinciper som är aktuella förprojektet
finns beskrivna i det kvalitetsprogram som ar kopplat till planen genom avtal.
Detaljplanen överensstämmermed kommunens översiktsplan som pekar ut
området som lämplig förtätare bostadsbebyggelse.
T>lanområdet
Det föreslagna planområclet ligger söclci; om Farmat-sttgen, österom Kryddvngcn
och omfattar delar av dc kommunägda fastigheterna Näsby 4:1469 och Bollmora
2:1. Planområdet är ca 1,7 ha stort och består idag av kuperad naturmark, ett
anslutande lågt beläget gångstfåkoch en sträcka av Krydclvägcn. Marken ägs idag av
kommunen men ska fönräfvasav exploatören när detaljplanen vinner laga kraft.
Mzljökonsekvenser
En behovsbedömninghar gjorts och udfrån denna bedöms genomförandet a.v
detaljplanen inte innebära sådtin betydande miljöpåverkansom avses i
miljöbalkens 6 kap. 11§, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och
4. Någon miljöbedömningmed MICB behöverdärförinte upprättas l samband
med planprocessen.
Processen
Plansamråd genomfördes 9-30 september 2014 förhela exploateringsområdet
kring Kryddvägcn. Efter samrådet clclaclcs detaljplanen in i tre olika etapper, där
den här detaljplanen benämns etapp 2. En mflrkanvisningstävllng genomfördes
under vårvintern 2015 förKryddvägen etapp 2. Plan förslaget baseras på det
vinnande förslaget.
3 juli 2017.
Förslaget har varit ute på granskning under perioden 5 Juni —
Yttrandena h^r sflmmiinställts i ett gransknings u tia ta n de. Samtidigt som
granskningen av detaljplanen h^r sfimrÅdskett förupphävande av 113§förordniindc enligt bygglagen förområdet. Inga yttranden har inkonitnit Över
upphävandet.
Under granskningen inkom yttmnde från I.änsstyrclscn som ledde till att en
uppdaterad clagvattcnutreclning togs fram. Efter granskningen har ett till
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oinråcle fördagvatten han tering lagts till under den norra gemcnsiimm^
markpafkeringen. Planbeskrivningcn har uppdaterats i beskrivningen av
dagvatten och texterna i gcnomförandebeskrivningcn hfir förtydligats.
Förvaltningens bedömningäratt de inkomna synpunkterna har hanterats men
iitt förändringarnaär så små att de inte leder dll en kommunicering av
detaljplanen
Det har koinniit synpunkter på planen soin kommunen inte har föravsikt att gå
till mötes. Dc är att Statens geotekniska insdtut ?insåg att det krävdes vidare
utred ni ngar gällande risk förskred och ras inom området och
Naturskyddsföreningen yttrande om vidare behov av naturinventering. En
boende har inkoinmit med synpunkter på hantering av träd utanförområdet
och ljud- ocl-i Ijusstörningar från gångstråkoch lekplats. Förvaltningen anser att
dessa frågor kfln bch^ndl^s under genomförandet av detaljplanen.
Till antagandet av detaljplanen h?ir ett kvalitetsprogram tagits fram som knudts
till det exploateringsavtal som tecknats mellan kommunen och exploatörerna.
Planommdet omfattas av ett sk. 113 §-förororclnande.De delar som är aktuella
förett upphävande af dc delar som idag är s.k allmän platsmark nien som
föreslåsplanläggas SOITL kvaftersmark. KotTLtnuncn har ansökthos länsstyrelsen
om upphävande av förordnandetenligt 113§ BL inom den aktuella detaljplanen.
Länsstyrelsen har beslutat att upphäva enligt ansökanoch beslutet har vunnit
laga kraft.
Kommunfullmäkdge föreslåsatt anta detaljplanen förKryddvägcn etapp 2, del
?iv fastighetcmti Näsby 4:1469 och Bollmora 2:1.
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