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Plan- och exploateringsavdelningen

2017KS/0671
Kommunstyrelsens planutskott

Planbesked, Hemmesta 11:324, 11:223, 11:470, 11:471
Frikyrka, vårdboende och bostäder
Förslag till beslut
1. Sökandegesi beskedatt kommunenär beredd,i en detaljplaneprocess,
pröva en
planläggningför frikyrka, vårdboendeoch bostäderpå fastighetenHemmesta11:324
m.fl.
2. Detaljplanenbedömsbli antagenkvartal 4, år 2020.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsens
planutskott

Sammanfattning
Skanskam.fl. ansökerom planläggningför tillbyggnad av Skärgårdskyrkan
, ett nytt
vårdboendeoch nya flerbostadshusvästerom Hemmestacentrum. Planansökanpåverkasav
Skärgårdsvägens
framtida ombyggnadoch av pågåendeplanarbeteför Hemmestacentrum.
Positivt planbeskedtillstyrks.

Karta 1: Områdetför planansökanligger västerom HemmestaCentrum

Bakgrund
SkanskaSverigeAB har ansöktom planbeskedför frikyrka och vårdboendepå
Skärgårdskyrkans
fastighetHemmesta11:324.Medsökandeär Skärgårdskyrkanideell
föreningoch ägaretill villafastigheternaHemmesta11: 471, 11:223och 11:470.
StrömmaProjekt har ansöktom planbeskedför Värmdövik 54:1. Fastighetenligger direkt
västerom Skärgårdskyrkan.
Den planansökanhanterasi ett annatärende.
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Planarbete pågår också för Hemmesta centrum, direkt öster om Skanskas ansökan.
Fastigheten Hemmesta 11:224 föreslås i pågående planarbete bebyggas med flerbostadshus
med Värmdöbostäder som byggherre.

Karta 2: Ansökan från Skanska omfattar Hemmesta 11:324, 11:223, 11:470 och 11:471

Ärendebeskrivning
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.
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.

Bedömning
Förvaltningen bedömer att Skärgårdskyrkan och det föreslagna vårdboendet kan planläggas i
huvudsak enligt Skanskas illustration i ansökan. I kommande planarbete behöver förslaget
utvecklas med öppna ljusa gårdar och med fler parkeringsplatser.
För fastigheten Hemmesta 11:224 längst i öster bedöms pågående planarbete för Hemmesta
Centrum kunna fortsätta med fortsatt inriktning på flerbostadshus i fyra våningar.
Etablering av ett vårdboende i området har i samarbete med lokalstrateg stämts av mot
kommunens lokalförsörjningsplan.
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Illustration. Skärgårdskyrkan i västra delen föreslås byggas ut, ett nytt vårdboende utvecklas i den centrala
delen och nya flerbostadshus i fyra våningar föreslås på villafastigheterna i den östra delen.

Skärgårdskyrkans utfart mot Skärgårdsvägen behöver troligen stängas helt och ersättas av en
ny utfart mot Kullsvedsvägen i söder. Parkeringslösningen för hela planansökan behöver
studeras vidare med fler bilplatser och med nya utfarter mot Kullsvedsvägen.
Positivt planbesked tillstyrks.
Ekonomiska konsekvenser

Detaljplanen kommer att finansieras med ett plankostnadsavtal med berörda exploatörer.
Kommunen är huvudman för Kullsvedsvägen som kan behöva 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. Risker
kring transporter av farligt gods innebär att ett bebyggelsefritt skyddsavstånd av 15-25 meter
behöver planläggas längs Skärgårdsvägen.
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Konsekvenser för medborgarna

Projektet innebär fler bostäder, fler vårdplatser och att Skärgårdskyrkan kan fortsätta
utvecklas. 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
Ärendet har beretts i samråd med Värmdöbostäder och etablering av vårdboende har
tillsammans med lokalstrateg stämts av mot kommunens lokalförsörjningsplan.

Handlingar i ärendet
Nr
1
2

Handling
Ansökan om planbesked
Illustrationsbilder

Biläggs/Biläggs ej
Biläggs
Biläggs

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