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Planbesked, Solberga 1: 5 m.fl., Runmarö
Förslag till beslut
1. Sökandegesi beskedatt kommunenär beredd,i en detaljplaneprocess
, pröva
detaljplanläggningför fritidshusändamålpå fastighetSolberga1:5.
2. Detaljplanenbedömspåbörjasförstakvartalet2018 och bli antagenförsta kvartalet
2019.
3. Avgift för planbeskedär 17 760 kr enligt taxa för planbesked2017.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsens
planutskott.

Sammanfattning
Runmaröär i översiktsplanen(ÖP) en av skärgårdensutpekadekärnöardär utveckling bör ske
i befintliga byar. Förvaltningenbedömeratt aktuell ansökanom kompletterandebebyggelse
för fritidsändamålpå fastigheternaSolberga1:5, 1:57 och 1:58 följer ÖP:sintentioner för
Runmaröoch Solberga,menatt gradenav exploateringoch bebyggelsens
påverkanpå
landskapsbilden
, naturvärdenoch grundvattenskautredasi planprocessen.

Bakgrund
Lars Carlssonoch Eva Carlssonhar ansöktom planbeskedför fastigheternaSolberga1:5,
1:57 och 1:58 i syfte att tillskapa8-10 tomtersom kan styckasför sommarboende,
fritidshusändamål.Föreslagnaavstyckningaroch fastighetsbildningaravseserbjudastill
försäljningi ursprungligtskick. Vidare vill sökandemöjliggörastyckningav sj övistesåatt
markendelasupp mellan ägarna1:58 (Lars Carlsson)och 1:57 (Eva Carlsson).

Ärendebeskrivning
Områdetför ansökanligger i Solbergapå södraRunmaröoch omfattasav byggnadsplan296,
fastställd1974.I byggnadsplanen
är fastighetSolberga1:5 regleradsom allmän platsmarkpark, närmastvattnet- hamnändamåloch korsprickmark-mark som endastundantagsvisfår
bebyggas.FastigheternaSolberga1:57 och 1:58 har användningbostadsändamål.
Den
allmännaplatsmarken bestårdelvis av betesmarkoch f.d. betesmarksamtdelvis glesbarrskog
medinslagav löv och hällmark.PåfastighetenSolberga1:57 finns ett bostadshusoch på
fastighetenSolberga1:58 ett mindreuthus, men är annarsobebyggd. Planensallmänna
platsmarkomfattasav Byggnadsstadgans
(BS) § 113 förordnande.Dettainnebäratt man inte
kan ändraanvändningentill någotsom inte är till allmännytta eller till gagnför de boendei
områdetenligt det ursprungliga syftet med förordnandet,utan särskiltupphävande
.
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Figur 1. Aktuell ansökan redovisat på ortofoto. Förslag på nya tomter markerade med blå heldragen linje. Ljusblå streckad
linje markerar tomter/sjövisten som sökande vill reglera.

Nya tomter

Utöka tomtplats åt
väster

Reglera sjöviste

Figur 2. Byggnadsplan från 1974. Fastighet Solberga 1:5 är i befintlig plan angivet som allmän plats- park.
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Området för planansökan omfattas av riksintresse, Miljöbalken 4 kap., område där
exploateringsföretag endast får komma till stånd om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt
skadar områdenas natur- och kulturvärden. Fritidsbebyggelse får komma till stånd endast i
form av kompletteringar till befintlig bebyggelse. Området för ansökan ligger intill befintlig
bebyggelse. Strandskyddet återinträder med 100 meter vid upphävande av befintlig detaljplan.
Det föreslagna detaljplaneområdet ingår i kulturmiljöområde av lokalt intresse med ingående
kulturlandskap och omkringliggande äldre bebyggelse med ett kulturhistoriskt värde.
Jordbruksverkets har inom en ängs- och betesmarksinventering pekat ut en yta inom Solberga
1:5 som ett område med betespräglad flora och ett träd- och buskskikt med ekologiska värden.

Figur 3. Del av området har värdefull flora, träd och buskskikt enligt ängs- och betesmarksinventeringen (gul skrafferad yta i
bilden). Den gröna streckade linjen markerar gräns för strandskydd med 100 meter.

Bedömning
Runmarö är en av skärgårdens utpekade kärnöar där ÖP föreslår en utveckling för en
livskraftig skärgård och där utveckling bör ske i befintliga byar. Solberga är en av de byar
som föreslås kunna få kompletterande bebyggelse enligt ÖP. Förvaltningens bedömning är att
bostadsändamål för fritidsbebyggelse kan prövas, men att föreslagna tomters utbredning och
lokalisering ska anpassas till naturvärden och landskapsbilden. Reglering av Sjöviste som i
befintlig plan utgörs av hamnändamål kan utredas i planarbete, men ska ta hänsyn till
strandskydd samt nyttjande för eventuellt tillkommande fastigheter. Reglering och utökning
av fastigheten Solberga 1:58 mot befintlig naturmark kan utredas, men med hänsyn till
strandskydd och naturvärden.
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Enligt övergångsbestämmelserna till den lagändring, PBL 2014:900, som trädde i kraft vid
årsskiftet (2015), kommer § 113 förordnandet enligt BS att upphöra att gälla, varför det finns
skäl att invänta planläggning på fastigheten till att den förändringen trätt i kraft.
Området ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. I planprocessen
ska en grundvattenutredning med provpumpning göras för att utreda områdets påverkan på
grundvattennivån. Enligt den grundvattenutredning som gjorts av Svensk ekologikonsult är
grundvattennivån någorlunda hög i området runt Solberga 1:5, men ett ökat uttag från flera
hushåll ställer krav på grundvattenundersökning med provpumpning.
Förvaltningen föreslår att aktuellt detaljplanearbetet påbörjas första kvartalet 2018 och med
ett bedömt antagande första kvartalet 2019 med hänvisning till den prioriteringsordning för
detaljplanearbetet som kommunstyrelsens planutskott (KSPU) beslutade 2016-03-22, § 12:
Prioritet 1 - pågående detaljplaneprojekt och beviljade planbesked.
Prioritet 2 - bostadsprojekt i centrumnära lägen som i hög grad bidrar till
bostadsförsörjningen.
Prioritet 3 - infrastrukturanläggningar.
Prioritet 4 - verksamheter och näringslivsutveckling.
Ekonomiska konsekvenser

Planarbete bekostas av sökande med plankostnadsavtal.
Konsekvenser för miljön

Detaljplanen kan innebära negativa konsekvenser för miljön och måste därför utredas djupare
i en planprocess.
Konsekvenser för medborgarna

Kompletterande bebyggelse i Solberga följer ÖP:s mål och riktlinjer om skärgårdens
utveckling, förutsatt att natur och kulturvärden bevaras och utvecklas och hänsyn tas det
rörliga friluftslivet behov.
Konsekvenser för barn
Ärendet medför inga direkta konsekvenser för barn.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom samhällsbyggnadsavdelningen och med bygg- och
miljöavdelningen.

Handlingar i ärendet
Nr
1

Handling
Ansökan om planbesked

Biläggs/Biläggs ej
Biläggs
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Sändlista för beslutsexpediering
Ägare till fastigheterna Solberga 1:5, 1:57 och 1:58
Samhällsbyggnadsavdelningen

Camilla Broo
Kommundirektör

Lars Öberg
Sektorchef

