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Handläggare

Diarienummer

Sten Hammar
Plan- och exploateringsenheten

2017KS/0026
Kommunstyrelsens planutskott

Planbesked, Älvsby 1:12
Förslag till beslut
1. Sökandegesi beskedatt kommunenär beredd, i en detaljplaneprocess
, prövaen
planläggningav del av Älvsby 1:12 för bostäder
2. Detaljplanenpåbörjasi sambandoch samordnatmed att detaljplanearbete
påbörjasför
det prioriteradeförändringsområdet
Evlinge och bedömsbli antagensenast2025.
3. Avgift för planbeskedär 17 920 kr enligt taxa för planbesked2017.Fakturaför
avgiftenskickasseparat.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsens
planutskott.

Sammanfattning

Översiktskarta.Planansökanför Älvsbyn1:12 i södra delenav PFO-områdeEvlinge, ca fyra km öster om
Hemmesta
.

StuvstaFastighetsAB ansökerom planbeskedför 20-40 nya bostäderi södradelenav
Evlinge. Evlinge är ett prioriteratförändringsområde
(PFO) med planeratgenomförande
senastår 2025.
Dennaplanansökanhar tidigarefått avslagi kommunstyrelsens
planutskott2016 (KSPU) med
motivet att detaljplanenför industriområdeti Älvsbyn då ännuinte hadevunnit lagakraft.
I översiktsplanen(ÖP) angesatt bebyggelseutveckling
främstska skei kommunens
centrumområden.
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Förvaltningen bedömer att en detaljplaneläggning kan prövas, för bostadsändamål, enligt
aktuell planansökan men att det bör ske i samband och samordnat med kommande
detaljplaneläggning för det prioriterade förändringsområdet Evlinge.

Bakgrund
Det sökta exploateringsområdet är inte planlagt, det undantogs av Länsstyrelsen 1965 från
fastställelse av byggnadsplan Bp 164 för Älvsby 2:1. Skälet för undantagande saknas i
arkivhandlingar.
Den undantagna plandelen omfattade då ca 13 villatomter. Evlinge är i kommunens ÖP
utpekat som ett PFO-område med planerat genomförande mellan 2015 och 2025. Vatten,
avlopp och vägar är enskilda och förvaltas av en samfällighetsförening inom Evlingeområdet.
Denna planansökan har tidigare prövats i KSPU 2016-04-20 dnr 2015KS/0619. Beslutet var
då avslag med motivet att detaljplanen för industriområdet i Älvsbyn ännu inte vunnit laga
kraft.

Byggnadsplan 167. Aktuellt område för ny planansökan redovisas med röd avgränsning.

Ärendebeskrivning
Planfrågor

Stuvsta Fastighets AB ansöker om planbesked för en ny detaljplan som möjliggör 20-40
bostäder i villor eller parhus för permanentboende. Området ligger i en förlängning av
Urbergsvägen i södra Evlinge, på en höjd strax norr om det nyligen planlagda Älvsby
industriområde.
Kommunala VA-ledningar finns nära den sökta exploateringen. Ledningarna ligger i södra
delen av Evlingevägen, mellan Älvsby och Kopparmora. VA-enheten bedömer att ny
bebyggelse är möjlig att ansluta om man anlägger en ny avloppspumpstation.
Området ingår i riksintresseområde för kust och skärgård enligt 4 kap miljöbalken där nya
exploateringar inte tillåts.
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I ÖP anges att bebyggelseutveckling främst ska ske i kommunens centrumområden och i
PFO-områdena.
Ny sammanhållen bebyggelse ska enligt riktlinjerna i ÖP lokaliseras nära utbyggd
samhällsservice med möjlighet att ordna kollektivtrafik, vatten och avlopp.
Naturvärden

Det föreslagna planområdet är ett höglänt och kuperat naturområde med hällmarkstallskog.
Mellan hällmarkspartierna finns sänkor med mäktigare jordlager och med mindre våtmarker.
Mot söder, och delvis utanför planansökan, ligger en brant bergig sluttning ner mot
Evlingevägen. En översiktlig naturbedömning har gjorts under våren 2017.
Naturbedömningen visar att skogen är mycket gammal och innehåller en stor biologisk
mångfald med flera värdefulla växter och djur som tallticka, blåsippa, reliktbock, hackspett
och skogsfåglar. Våtmarkerna kan vara föryngringslokal för olika groddjur.

Bedömning
Allmänt

Evlinge PFO-område kommer att detaljplaneläggas för permanentboende enligt gällande ÖP
2015–2025. I en detaljplaneprocess, i kommande detaljplanearbete för Evlinge kommer
fastighetsbildningar, trafiksäkerhet och vägstandard, byggrätter, anläggande av kommunalt
vatten och avlopp och eventuella nya byggrätter utredas och prövas i ett sammanhang.
Förvaltningen menar att nya byggrätter enligt aktuell planansökan är beroende av kommande
detaljplanearbete för Evlinge, bl.a. med hänsyn till möjligheten för de nya fastigheterna att
kunna vägansluta till det befintliga enskilda vägsystemet i Evlinge. Förvaltningen föreslår
därför att aktuell planansökan ska prövas samordnat och i ett sammanhang med kommande
detaljplanarbete för Evlinge.
Förvaltningen bedömer att det är möjligt att pröva ny bebyggelse i området. Föreslagen
exploateringen kan ses som en mindre komplettering av PFO-område Evlinge. Utbredningen
av planansökans föreslagna kvartersmark behöver minskas för att anpassas till den kuperade
terrängen och till hällmarkstallskogen med höga naturvärden.
Områdets naturvärden behöver också kartläggas för att de delar som är lämpliga för
bebyggelse ska kunna avgränsas. Tomtdjupet från den genomgående lokalvägen fram till
bergsbranten behöver minskas för att minimera sprängningar och utfyllnader i bergsbranten.
Antalet bostäder i ansökan behöver anpassas till den glesa och gröna bebyggelsekaraktären
inom Evlinge och för att minska trafikpåverkan på det småskaliga vägnätet. Det behöver
utredas i det kommande planarbete för hela Evlinge om områdets lokalvägar kan användas
som tillfartsvägar till den nya exploateringen.
Förvaltningen bedömer sammantaget att en detaljplaneläggning kan prövas, för
bostadsändamål, enligt aktuell planansökan men samordnat med att hela PFO-området
Evlinge planläggs i ett sammanhang.
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Ekonomiska konsekvenser

Kommande detaljplanearbete kommer att finansieras med uttag av planavgifter i samband
bygglovsprövning. Anläggande av kommunala vatten och avloppsledningar kommer att
finansieras enligt fastställd VA-taxa. En detaljplaneläggning enligt aktuell planansökan
bedöms inte medföra kommunala drifts- och investeringskostnader i allmän platsmark.
Konsekvenser för miljön

Förslag till beslut medför att idag orörd naturmark tas i anspråk för bebyggelse. Den
föreslagna exploateringens omfattning och byggnadernas placering kommer att utredas i
detaljplaneprocessen med hänsyn till platsens höga naturvärden.
Konsekvenser för medborgarna

Förvaltningen bedömer att förslag till beslut kommer att erbjuda en god boendekvalité med
tillgång till kollektivtrafik, kommunal och kommersiell service och grönområden med orörd
naturmark.
Konsekvenser för barn
Förslag till beslut bedöms beakta barns behov av tillgång till förskola, skola, lekplats och
orörd natur.

Ärendets beredning
Samråd har skett på plats med samfällighetsföreningen och med de boende i området.

Handlingar i ärendet
Nr
1
2

Handling
Ansökan om planbesked
Yttrande från Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening

Biläggs/Biläggs inte
Biläggs
Biläggs

Sändlista för beslutsexpediering
Stuvsta Fastighets AB, Läroverksvägen 27 L, 181 41 Lidingö
Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening, Paul Bengtsson, Lyckornas väg 9, 139 43 Evlinge

Camilla Broo
Kommundirektör

Henrik Lundberg
Samhällsutvecklingschef

