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Kommunstyrelsens planutskott

Planbesked, Gustavsberg 1:188
Förslag till beslut
1. Sökandegesi beskedatt kommunenär beredd,i en detaljplaneprocess,
pröva en
planläggningför industriändamålpå del av fastighetenGustavsberg1:188.
2. Avgift för planbesked,medelstoråtgärd,är 17 920 kr enligt taxa för planbesked2017.
Fakturaför avgiftenskickasseparat.
3. Detaljplanenbedömsbli antagenfjärde kvartalet2018

Beslutsnivå
Kommunstyrelsens
planutskott.

Sammanfattning
Ägaretill fastighetGustavsberg1:188har inkommit med ansökanom planbeskedmed syfte
att detaljplaneläggadelarav fastighetenGustavsberg1:188 med2 småindustrifastigheter.
Ansökanomfattarävenen ny lokalgataöver den aktuella fastighetensom sammanbinder
Leveransvägen
och Idrottsvägen.På aktuell fastighetfinns Gustavsbergs
ridskola medstall,
ridhusoch hästhagar.
Förvaltningenbedömeratt en detaljplanläggningkan prövaspå fastighetenGustavsbergs
1:188i enlighetmed aktuell planansökan.

Bakgrund
Ägaretill fastighetGustavsberg1:188, är ocksåägaretill Gustavsbergs
glasmästeri
, har
inkommit med ansökanom planbeskedi syfte att användadelar av fastighetenför småindustri
och ocksåomfattany väg som avsessammanbindaLeverensvägen
i söderoch Idrottsvägeni
norr.
Pågåendeverksamheterpå Kråkberget,Gustavsbergs
glasmästerioch M askinexport, behöver
flytta sinaverksamheterfrån nuvarandeplatsdå dettaområdekommeratt detaljplaneläggas
för bostadsändamå
l
FastighetenGustavsberg1:188omfattarca 60 000 kvm. Den del av fastighetensom
planansökanavseruppgårtill ca 18 000 kvm. Därutövertillkommer utrymmeför föreslagen
lokalgata.
Intill fastighetenGustavsberg1:188har 2 planansökningarinkommit som är under
handläggning.Den enaavserdetaljplaneläggningför bostadsändamål
på fastigheten
Gustavsberg1:7 och den andraavserhandel,småindustri,serviceoch/elleridrott på
fastighetenGustavsberg1:433,Ekobacken.
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Figur 1. Området för planansökan ligger söder om Farstadal och omfattar del av fastighet Gustavsberg 1:188

Ärendebeskrivning
Sökande har tidigare inkommit med en planansökan, 2017-03-21, avseende planläggning för
bostäder, 2 industrifastigheter och anläggande av väg. Ansökan omfattade då hela fastigheten
Gustavsberg 1:188 vilket förutsatte att ridanläggningen behövde lokaliseras till annan plats i
kommunen.
Den nu aktuella ansökan har begränsats till den södra delen av fastigheten och omfattar 2
fastigheter för industriändamål/småindustri. Föreslagen väg kvarstår från tidigare ansökan och
med samma sträckning. Vägen avses vara en kommunal allmän väg och som ska binda
samman Leveransvägen och Idrottsvägen.
Den sydöstra delen av aktuell fastighet är kuperad och består av skogsmark. Hela fastigheten
är detaljplanelagd för fritidsverksamhet, ridskola, detaljplan Charlottendal, Dp 101. Gällande
detaljplan vann laga kraft 2003.
På den del av fastigheten som ansökan avser finns idag hästhagar. Pågående ridverksamhet
kommer att påverkas av att del av fastigheten planeras för annan verksamhet såsom
industriverksamhet enligt aktuell planansökan. Ridverksamhetens omfattning är beroende av
tillgång på ytor för hästhagar, rastgårdar och ridstigar. Ridverksamhetens omfattning påverkas
också av eventuellt tillkommande bostadsbebyggelse då bostäder och hästar kräver
skyddsavstånd.
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Föreslaget detaljplaneområde ligger inom ett ekologiskt stråk och spridningssamband, utpekat
i grönstrukturplanen för Gustavsberg.
Området är även del av ett kärnområde för ekar, i området finns ett flertal värdefulla ekar och
ekbestånd. Dessa finns främst i brynzon mellan öppen mark och skog.
Tvärs över den del som föreslås för industrifastigheter finns en kommunal
huvudvattenledning, fyra spillvattenledningar och en dagvattenledning med ledningsrätt,
vilket påverkar möjligheten till placering av byggnader.

Figur 2. Hela fastigheten Gustavsberg 1:188 används för ridverksamhet med ridhus, stall och hästhagar. Bilden visar
fastighetens södra delar som avses planläggas för industriändamål.
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Figur 3. Kommunal huvudledning med ledningsrätt finns på fastigheten, markerad med röd och blå färg. Den del av
fastigheten som ansökan avser är markerad med gul färg i kartan. Föreslagen ny väg är markerad med gul linje.

Figur 4. I området finns ett utpekat ekologiskt stråk och områden med ekbestånd. Utsnitt ur grönstrukturplanen för
Gustavsberg
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Bedömning
Förvaltningen bedömer att en planläggning för 2 industrifastigheter på del av fastigheten
Gustavsberg 1:188 är en lämplig komplettering till pågående industriverksamhet i det aktuella
området och som kan prövas i en detaljplaneprocess. Behovet och placering av ny lokalgata
kommer att utredas under kommande detaljplaneprocess.
Ekonomiska konsekvenser

Förslag till detaljplanarbete kommer att genomföras med plankostnadsavtal. Förslag till beslut
medför kommunala investerings- och driftskostnader i allmän platsmark gata.
Kostnadsfördelning avseende allmän platsmark gata kommer att regleras under
detaljplaneprocessen med upprättande av exploateringsavtal och gatukostnadsfördelning.
Konsekvenser för miljön

Förslag till beslut med konsekvenser för miljön kommer att utredas i en detaljplaneprocess
vad gäller ökat tryck på marken med näringsläckage och vad gäller konsekvensen av
föreslagen gata. Påverkan på gröna samband, spridningsvägar i området, påverkan på
värdefulla ekar och ekbestånd kommer också att utredas i en detaljplaneprocess.
Konsekvenser för medborgarna

Förslag till beslut får inga direkta konsekvenser för medborgarna, men förslag till beslut
kommer att påverka befintlig ridverksamhet. Förslag till beslut avseende ny vägdragning
bedöms ge en effektivare infrastruktur centralt i Gustavsberg
Konsekvenser för barn
Förslag till beslut får inga direkta konsekvenser för barn, men om ridverksamheten måste
flyttas kan det få konsekvenser för barn som nyttjar ridskola eller går på ridgymnasiet.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts med VA- och renhållningsenheten, Miljö-, hälsoskydd- och
livsmedelsenheten och kultur- och fritidsavdelningen.

Handlingar i ärendet
Nr
1

Handling
Ansökan

Biläggs/Biläggs ej
Bifogas

Sändlista för beslutsexpediering
Sökanden
Plan och exploateringsavdelningen
Camilla Broo

Henrik Lundberg

Kommundirektör

Samhällsutvecklingschef
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