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Planbesked, Gustavsberg 1:433 m.fl , Ekobacken
Förslag till beslut
1. Sökandegesbeskedatt kommunenär beredd, i en detaljplaneprocess
, pröva en
planläggningi syfte att ändragällandedetaljplanför Ekobacken, Gustavsberg1:433
m.fl.
2. Planläggningskainledasmedett planprogram
3. Ett planprogrambedömsbli antaget förstakvartalet2019 och detaljplanenligt aktuell
planansökanbedömsbli antagenfjärde kvartalet2020
4. Avgift för planbesked,stor åtgärd,är 31 010 kr enligt taxa för planbesked2017.
Fakturaför avgiftenskickasseparat.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsens
planutskott

Figur 1. Områdeför ansökan,kallad Ekobacken,ligger norr om väg 222 och
västerom Värmdömarknadoch markeradmedröd skrafferadring.

Sammanfattning
JM entreprenadAB har ansöktom ändringoch utökning av befintligt planområdeför
Ekobacken,Gustavsberg1:433m.fl. Ansökanföreslåren utvecklingoch ny inriktning av
Ekobackenmed fokus på handel,menävenidrott, hälsa,kontor och fastigheterför det l okala
näringslivet.Förslagetbedömsvarai linje med översiktsplanens
(ÖP) riktlinjer för
Gustavsberg.Platsenbedömsvaralämplig för ansöktanvändning.Förslagtill beslutär att
kommunenär bereddatt prövaplanläggningför en utvecklingav Ekobacken.En planprocess
skainledasmedett planprogram.
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Föreslagen planläggningen ska ingå i samma planprogram som föreslås för bostadsbebyggelse
på fastigheten Gustavsberg 1:7 med JM AB som sökande. Större frågor som bör utredas i
föreslaget planprogram är lämplig markanvändning, infrastruktur, markföroreningar och
naturvärden.

Bakgrund
JM entreprenad AB har ansökt om planbesked för fastighet Gustavsberg 1:433 m.fl. i syfte att
ändra gällande detaljplaner för Ekobacken. JM entreprenad har i en tidigare ansökan,
inlämnad 2015, ansökt om att justera gällande detaljplan. Aktuell ansökan syftar till att ta ett
större grepp om området för att möjliggöra ny användning och ny inriktning i området.
Utgångspunkt är att stärka handelsplatsen i Ekobacken och även komplettera området med
verksamheter för det lokala näringslivet. Ytterligare inslag som föreslås är idrott, privat och
offentlig service, utbildning, kontor lager och industri. Parallellt med denna ansökan har JM
Bostad AB lämnat in en ansökan om planbesked för intilliggande fastighet, Gustavsberg 1:7
norr om Ekobacken, med syfte att planlägga för bostadsändamål.

Ärendebeskrivning
Ansökans innehåll och syfte
I den sydvästra delen av området föreslås en ny slinga med rundkörning för att möjliggöra fler
fastigheter för handel och service. Ny inriktning i denna del förutsätter en ändrad inriktning på
kvartersmark för återvinningscentral (ÅVC) och pedagogiskt miljöcenter samt ändrad
användning för allmän platsmark natur enligt nu gällande detaljplan. Planförslaget förslår
även en utökning av befintligt planområde.
I kombination med utveckling av handel föreslås att området kan kompletteras med andra
verksamheter som idrott, hälsa, kultur och kafé eller rekreation. Sökanden har föreslagit som
en idé att området ska kunna innehålla infartsparkering och att kombinationen idrott/motion
och infartsparkering kan underlätta resa till och från arbete i kombination med
fritidsändamålet. En etablering av en handelsträdgård föreslås även i den södra delen som
leder mot ängs- och hagmarken i dalgången.
I områdets mellersta delar längs med Leveransvägen förslås att allmän platsmark natur ändras
till kvartersmark med syfte att länka samman områdets södra och norra delar.
I områdets norra delar mot fastighet Gustavsberg 1:7 förslås att flera fastigheter om ca 2000
till 4000 kvm skapas för verksamheter för det lokala näringslivet. Här föreslås även en
vägslinga.
JM entreprenad påpekar att vissa delar av ansökans förslag förutsätter att kraftledningen i de
södra och östra delarna behöver dras i annan sträckning alternativt dras som markledning.
Vidare påpekas att en eventuell ändring av infartsparkering och av- och påfarter från väg 222
lämpligen bör utvärderas.
Planeringsförutsättningar
Ekobacken omfattas av tre gällande detaljplaner, Dp 174 som vann laga kraft 2008, Dp 175 a
och b som vann laga kraft 2009. För Dp 175 b, gjordes en ändring genom tillägg och som
vann laga kraft 2016.
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Detaljplanernas huvudsakliga syfte var etablering av en ny porslinsfabrik,
fjärrvärmeanläggning, pedagogiskt centrum, kvartersmark för miljöinriktade företag, ÅVC,
samt bussdepå för SL. Platsen för den nya porslinsfabriken omfattar Gustavsbergs fabrikers
tidigare porslinstipp med höga halter av markföroreningar.
Större markägare i området är Värmdö kommun, JM AB, JM entreprenad AB, AB
Stockholms lokaltrafik samt Villeroy & Boch Gustavsberg AB. Värmdö kommun är ägare till
kvartersmark för ÅVC och pedagogiskt centrum, allmän platsmark naturpark och till störst del
av gatumarken.
Pågående planering i närområdet är programarbete för Ingarökrysset, detaljplan för Östra
Charlottendal och Västra Charlottendal. Huvudsyftet för planeringen av Ingarökrysset är att
skapa en effektiv bussbytespunkt, möjliggöra infrastrukturförbättringar, anlägga
infartsparkering samt utreda förutsättningarna för att anlägga idrottshallar i området.
Planläggning för Östra Charlottendal syftar till att utveckla bostadsbebyggelse, friluftsgård,
infartsparkering och idrott. Planläggning för Västra Charlottendal syftar till att utveckla
bostadsbebyggelse.
Ett positivt planbesked har getts för Gustuvasberg 1:188 (Ridhustomten) i syfte att utveckla
delar av fastigheten för småindustri. Planbeskedet omfattar även förslag på en vägdragning
över fastigheten och som ska binda samman Idrottsvägen med Leveransvägen.
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Figur 2. Ansökan illustreras på gällande planer och pågående planer i området. Gula byggnader och vägar är enligt
ansökan från JM entreprenad, oranga byggnader och väg är enligt ansökan från JM bostad. Bilden visar att de båda
ansökningarna behöver samordnas.

Enligt ÖP och kommunens grönstrukturplan går ett ekologiska stråk genom området.
Områden med naturmark har värderats med påtagligt naturvärde och det finns flera ekbestånd
med grova ekar. Genom området finns anlagda ridstigar, knutna till Gustavsberg
ridanläggning på fastighet Gustavsberg 1:188.
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Figur 3. Naturvärden i området enligt grönstrukturplanen och översiktsplanen.

Bedömning
Föreslagen utveckling av Ekobacken bedöms vara i enlighet med ÖP:s riktlinjer för
utveckling av Gustavsberg. Handel och idrott lokaliseras i kollektivtrafiknära lägen och vid
infartsparkering. Detta kan kombineras med mindre fastigheter för det lokala näringslivet med
småindustri och hantverk, vilket det finns en stor efterfrågan av i Värmdö. Platsen bedöms
lämplig att utveckla för ansökt ändamål. En stor del av marken har tidigare genomgått större
markarbeten och sprängning. I området finns befintliga stora byggnadsvolymer med handel
varför det är lämpligt att föreslagen bebyggelsetyp koncentreras till området. Området är
bullerstört och därför även lämpligt för verksamheter.
En ny inriktning och utveckling av området innebär dock att flera komplexa frågor behöver
utredas och lösas i ett sammanhang. En planläggning behöver därför inledas med ett
planprogram. Större frågor som ska utredas är; utveckling av infrastruktur och kostnaden av
denna, mark- och fastighetsfrågor, naturvärden och miljöfrågor, eventuell lokalisering av
idrottsverksamhet samt utvecklingens påverkan på befintlig ridanläggning och ridstigar.
För frågan om ny användning av kvartersmark planlagd för ÅVC ser kommunen att den
platsen behöver tas i bruk 2018 och kan först avvecklas 2-3 år senare när kretsloppcentralen i
Kil står färdig. För frågan om ny sträckning av kraftledningen hanteras frågan inom
programarbetet för Ingarökrysset.
Vidare behöver programmets avgränsning och innehåll i förhållande till intilliggande
planering klargöras. En avgränsning av planprogramområdet och dess innehåll fastställs i ett
start-PM. Planansökan för Gustavsberg 1:7 föreslås ingå i programmet (se även ärende
2017KS/0596).
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Ekonomiska konsekvenser

Förslag till beslut medför ekonomiska konsekvenser för kommunen, investerings- och
driftskostnader i allmän platsmark. Ekonomiska konsekvenser utreds i ett planprogramarbete.
Konsekvenser för miljön

Förslag till beslut kommer att förändra områdets miljö, eventuella konsekvenser för miljön
utreds i ett planprogramarbetet.
Konsekvenser för medborgarna

Förslag till beslut får inga direkta konsekvenser för medborgarna. Eventuella konsekvenser
utreds i ett planprogramarbete.
Konsekvenser för barn
Förslag till beslut enligt aktuell planansökan bedöms inte medföra några konsekvenser för
barn. Föreslaget planprogram omfattar aktuell planansökan men även fastigheten Gustavsberg
1:188, ridhustomten som programmet kommer att pröva lämplig markanvändning för vilket
kan, för barn, medföra konsekvenser.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom plan- och exploateringsavdelningen samt med VA- och
renhållningsenheten.

Handlingar i ärendet
Nr
1

Handling
Ansökan

Biläggs/Biläggs ej
Biläggs

Sändlista för beslutsexpediering
JM Entreprenad AB

Camilla Broo
Kommundirektör

Fredrik Cavallin
Planchef

