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Sten Hammar
Plan- och exploateringsavdelningen

2017KS/0384
Kommunstyrelsens planutskott

Planbesked, Värmdövik 54:1 Värmdövik 19:1, bostäder
Förslag till beslut
1. Sökandegesi beskedatt kommunenär beredd,i en detaljplaneprocess,
pröva
planläggningför bostäderpå fastigheternaVärmdövik 54:1 och 19:1.
2. Detaljplanenbedömsbli antagenkvartal 4, år 2020.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsens
planutskott

Sammanfattning
StrömmaProjektansökerom planläggningför nya flerbostadshusi västradelenav
Hemmesta
. Dennaansökanpåverkasav Skärgårdsvägens
framtidaombyggnadoch av en
annanplanansökanför områdetkring Skärgårdskyrkan.Den föreslagnahushöjdenbehöver
sänkasför att anpassabyggnadernatill omgivandebebyggelse.Positivt planbeskedtillstyrks.

Karta 1: Områdetför planansökanligger västerom HemmestaCentrum

Bakgrund
StrömmaProjekthar ansöktom planbeskedför bostäderi sju till åtta våningarför fastigheten
Värmdövik 54:1. FöretagetsansökanomfattarocksåkommunensfastighetVärmdövik 19:1.
Fastigheternaligger direkt västerom Skanskasplanansökanvid Skärgårdskyrkan(Hemmesta
11:324).Skanskasplanbeskedhanterasi ett annat ärende.Planarbetepågårävenför
Hemmestacentrum,direkt österom Skanskasansökan.
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Ärendebeskrivning

Karta 2: Ansökan från Strömma Projekt (blå ring) omfattar Värmdövik 19:1 och 54:1. Området gränsar till
Skärgårdskyrkan, Hemmesta 11:324 (röd ring), där Skanska har lämnat in en annan planansökan.

Kommunens översiktsplan anger att Hemmesta ska utvecklas till ett sammanhållet och
levande centrum med en blandning av bostäder arbetsplatser, service, handel och offentlig
service. Området som omfattas av planansökan är inte planlagt. Inga riksintressen gäller i
området.

Illustration. Strömma Projekt ansöker om planbesked för fem punkthus på fastigheten Värmdövik 54:1 och på
kommunens fastighet Värmdövik 19:1.

Trafikverket kommer under 2018 att påbörja utredningar för att förbättra trafiksäkerhet och
framkomlighet på Skärgårdsvägen mellan Ålstäket och Hemmesta Vägskäl. Dessa
utredningar kan på sikt innebära att Skärgårdsvägen byggs om med ett bredare vägområde och
färre direktutfarter från fastigheterna närmast vägen.
Avgift för planbesked, stor åtgärd, är 31 010 kr enligt taxa för planbesked 2017. Faktura för
avgiften skickas separat.
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Illustration. Planansökan visar punkthus i åtta våningar på Värmdövik 19:1 och 54:1.

Bedömning
Förvaltningen bedömer att den av exploatören föreslagna hushöjden behöver sänkas från åtta
till cirka fyra våningar för att anpassa byggnaderna till omgivande bebyggelse och för att
parkering och friytor ska kunna rymmas inom fastigheten. Värmdövik 54:1 kan planläggas för
bostadshus i cirka fyra våningar. I kommande planarbete behöver förslaget också utvecklas
med större avstånd mellan bostadshus och med fler parkeringsplatser.
Planbeskedet innebär inget ställningstagande till frågan om vem som ska bebygga
kommunens fastighet Hemmesta 19:1. Efter kommunens interna beredning och avstämning
mot lokalförsörjningsplanen föreslås att denna fastighet utvecklas för någon form av
lokaler/bostäder för kommunala verksamheter. Fastigheten kan troligen utvidgas mot söder.
Över 19:1 leder ett öppet dike med stora flöden av dagvatten. Dessa frågor behöver utredas
vidare i kommande planarbete.
Kullsvedsvägen söder om planansökan behöver troligen utvecklas med en bredare GCM-väg
och kommunalt huvudmannaskap på en längre sträcka. Det bör under planarbetet utredas om
Kullsvedsvägen kan förlängas och anslutas till Torshällsvägen. En sådan anslutning skulle
kunna avlasta Torshällsvägens västra anslutning mot Skärgårdsvägen. Utfarter från
fastigheterna 19:1 och 54:1 mot Skärgårdsvägen behöver troligen stängas helt och ersättas av
nya utfarter mot Kullsvedsvägen i söder.
Positivt planbesked tillstyrks.
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Ekonomiska konsekvenser

Detaljplanen kommer att finansieras genom ett plankostnadsavtal med berörda exploatörer.
Kommunen är huvudman för Kullsvedsvägen som kan behöva förlängas och breddas för ökad
trafik och bredare GCM-väg. Om nämnda infrastrukturåtgärder helt eller delvis kan
finansieras genom exploateringsintäkter kommer att utredas under planarbetet.
Konsekvenser för miljön

Buller från Skärgårdsvägen påverkar befintliga och planerade bostäder närmast vägen. Nya
bostäder kan behöva utformas med tyst sida, detta får utredas vidare i kommande planarbete.
Risker kring transporter av farligt gods innebär att ett bebyggelsefritt skyddsavstånd av 15-25
meter behöver planläggas längs Skärgårdsvägen.
Konsekvenser för medborgarna

Projektet innebär fler bostäder i Hemmesta. Torshällsvägen kan få en säkrare anslutning till
Skärgårdsvägen. Detaljplaneprocessen omfattar samråd, granskning och information på
kommunens hemsida som ger medborgarna möjlighet till information och påverkan.
Konsekvenser för barn
Projektet innebär att gångvägar, cykelvägar och säkra skolvägar kan utvecklas vidare i
området.

Ärendets beredning
Utvecklingen av den kommunala fastigheten har tillsammans med lokalstrateg stämts av mot
kommunens lokalförsörjningsplan.

Handlingar i ärendet
Nr
1

Handling
Ansökan om planbesked

Sändlista för beslutsexpediering
Strömma Projekt, Deniz Buluz, Lärkstigen 2, 139 41 Värmdö
Skanska Sverige AB, Helena Everhed, 112 74 Stockholm
Skärgårdskyrkan ideell förening
Sektorschef Ekonomi- och uppföljningssektorn
Kommunens lokalstrateg
Fastighetsägare till Hemmesta 11: 471, 11:223 och 11:470
Värmdöbostäder

Biläggs/Biläggs ej
Biläggs
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Camilla Broo

Fredrik Cavallin

Kommundirektör

Planchef

