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SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Detaljplan för område vid Skogsbovägen, Ösby 1:80 m.fl., Värmdö
kommun
Förslag till detaljplan för Ösby1:80 m.fl. har varit utställt för samråd under
perioden 2018-11-27 – 2018-12-18. Information om samråd skickades ut enligt
sändlista och samrådet kungjordes i Dagens Nyheter och i Nacka Värmdö Posten
2018-11-27 (enligt plan- och bygglagen (2010:900) i dess lydelse efter 1 januari
2015). Under samrådet fanns möjlighet att lämna synpunkter skriftligen och ett
öppet husmöte hölls i Värmdösalen i kommunhuset 2018-12-06 där representanter
från kommunen närvarade. Planförslaget och alla bilagda handlingarna fanns att ta
del av på kommunens servicecenter på Skogsbovägen 9-11 och på kommunens
hemsida.
Totalt har 13 yttranden inkommit under samrådet. Samtliga yttranden finns att
tillgå i sin helhet på samhällsbyggnadskontoret. Två personer som bedömts vara
berörda sakägare har lämnat synpunkt på planförslaget.
Samrådsredogörelsen är uppdelad i fyra delar:
Del A. Sammanfattning av inkomna frågor av allmänt intresse samt kontorets
kommentarer
Del B. Ändringar i planförslaget efter samråd
Del C. Inkomna yttranden samt kontorets kommentarer
Del D. Sakägare och myndigheter som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda
Bilagor:
Bilaga 1 – karta över fastigheter som inkommit med synpunkter under samrådet.
Yttranden har lämnats av
1
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Namn
Myndigheter
Länsstyrelsen
Lantmäteriet
Trafikverket
Luftfartsverket
Trafikförvaltningen SLL
Storstockholms brandförsvar (SSBF)
Vattenfall eldistribution AB
Svenska kraftnät
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden
Företag
Skanova
Sakägare
Bostadsrättsinnehavare
Fastighetsägare
Övriga
Boende i Gustavsberg

Fastighetsbeteckning

Datum
2019-01-15
2018-12-12
2018-12-07
2018-12-04
2018-12-17
2018-12-18
2018-12-14
2018-12-13
2018-12-18
2018-12-18

Ösby 1:79
Ösby 1:91

2018-12-18
2019-02-10
2018-12-10
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Del A. Sammanfattning av inkomna frågor av allmänt intresse samt
kontorets kommentarer
Nedan redovisas frågor som tagits upp i flera yttranden samt sådana frågor som
kan antas vara av stort allmänt intresse.
A1. Dagvatten
Kommunen behöver säkerställa att områdets samlade exploatering inte försvårar
att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Mer fokus behöver läggas på de
miljöproblem som finns i recipienterna och hur framtida utsläpp kommer att
påverka dessa.
Kommentar:
Samhällsbyggnadskontoret konstaterar att reningen som kommer göras inom
planområdet innebär mycket liten föroreningsbelastning till Ösbyträsk.
Föroreningarna från den framtida markanvändningen kommer minskas med 80 %
efter de åtgärder som ska göras, vilket bör innebära en belastning som sjön tål.
En stor del av föroreningarna i Ösbyträsk beror på intern belastning, alltså
föroreningsämnen som finns i bottensedimenten redan idag. För Ösbyträsk
bedöms till exempel enligt VISS att 9 % av källor till fosfor kommer från
dagvattnet. Den befintliga näringsbelastningen i Ösbyträsk har kommit från
åkermark, djurhållning och enskilda avlopp. Idag finns inte utsläpp från denna typ
av utsläpp (på grund av mindre mängd åkermark och enskilda avlopp).
Föroreningar av näringsämnen i sjön kommer alltså till stor del från
internbelastning.
A2. Markförorening
Länsstyrelsen och bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden instämmer i kontorets
bedömning att en kompletterande undersökning av markföroreningar bör
genomföras i planens genomförande för att fastställa om det föreligger något
åtgärdsbehov, samtliga parametrar bör undersökas. Kommunen behöver justera
planbestämmelsen med koppling till förorenad mark.
Kommentar:
Planbestämmelsen om att bygglov villkoras med marksanering justeras.
A3. Naturvärden
Planbeskrivningen behöver kompletteras med en bedömning av exploateringens
förenlighet med artskyddsförordningen.
Förtydliga vilka arter som förknippas med bohålen i de gamla tallarna i området.
Det är oklart om kommunen gjort en bedömning kring eventuell förekomst av
fridlysta insekter, men även fladdermöss, och behovet av en inventering.
Länsstyrelsen anser att det vore positivt om eken och andra skyddsvärda träd inom
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planområdet förenas med planbestämmelse om att det krävs marklov för
trädfällning.
Kommentar:
En artinventering av skyddade och skyddsvärda kärlväxter, mosar, lavar, svampar,
insekter och fladdermöss har genomförts för Kråkberget, Vattentornberget och
angränsande områden. Inga fynd har rapporterats från planområdet. Mindre
förekomster av blåsippa riskeras påverkas av planförslaget, detta bedöms inte
påverka den lokala populationen.
En naturvärdesinventering har genomförts 2018 och en fågelinventering gjordes
2018. Bohål förknippas troligtvis med större hackspett och mesfåglar. Inga
prioriterade fågelarter bedöms häcka inom planområdet.
Bestämmelser om marklov för trädfällning har förts in på detaljplanekartan.
A4. Exploateringsgrad
Husen är för höga och placerade för tätt, de riskerar att skugga husen på Ösby
1:79.
Kommentar:
Samhällsbyggnadskontoret har bedömt att området tål och är lämpligt för en
relativt hög exploatering bland annat på grund av det centrala läget. Kontoret
anser att genom att möjliggöra för en blandning av både bostäder och
verksamheter i området finns potential att det kan bli en mer levande stadsdel som
kan upplevas tryggare och mer attraktiv. Planförslaget är utformat för att utgöra så
liten påverkan som möjligt på husen inom Ösby 1:79. En solstudie som biläggs
planhandlingarna visar att planerad bebyggelse orsakar skuggning på de två
närmsta husen på fastigheten Ösby 1:79. Under vår- och höstdagjämning skuggas
de nedersta våningarna på två av husen mitt på dagen och under eftermiddagen.
Under vintermånaderna påverkas en något större del av de närmsta husen av
skuggning.
Del B. Ändringar sedan samråd
• Område för PARK och GÅNG har justerats
• Bestämmelser om utformning har lagts till på plankartan och ett
gestaltningsprogram har bilagts planhandlingarna
• Bestämmelse om balkonger har justerat för att de ska tillåtas skjuta ut 2,2
meter från husliv
• Bestämmelse har lagts till om att garagebjälklaget ska ansluta till
bergskanten genom terrassering
• Dagvattenutredningen och beskrivningen av dagvattenhanteringen har
justerats. Bestämmelser gällande dagvattenhantering har ändrats bla för att
säkerställa sekundär avrinning.
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•
•

Bestämmelse om lov för trädfällning har införts på plankartan
Planbestämmelse om marksanering har justerats

Del C. Inkomna yttranden samt kontorets kommentarer
Nedan presenteras en sammanfattning i punktform av inkomna yttranden. Alla
yttranden finns att ta del av i sin helhet på Samhällsbyggnadskontoret.
Yttrande

1. Länsstyrelsen

Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § PBL
a)
Riksintresse för kulturmiljö
Kommunen anger att planområdet inte
omfattas av något riksintresse. Enligt
Länsstyrelsen verkar det som att en del av
planområdet går in i riksintresseområdet för
kulturmiljövården Gustavsberg (AB 56),
vilket kommunen behöver komplettera till
planbeskrivningen. Planförslaget påverkar
dock inga värden som pekas ut i motiv eller
uttryck för riksintresset.
b)

MKN för vatten och dagvattenhantering
Inom planområdet finns idag industrier med
dokumenterade föroreningspåverkan på
marken. Idag avvattnas områdets dagvatten
till den inre delen av Ösbyträsk. Den samlade
bilden av områdets exploateringar är att en
del dagvatten leds ut i Ösbyträsk orenat. I
jämförelsen som ligger till grund för
bedömningen av dagvattenhanteringen har
dagvattenutredningarna utgått ifrån att
dagens flöden och föroreningsutsläpp är
godtagbara. Eftersom området idag redan
delvis är hårdgjord, behöver bedömningen
istället utgå ifrån vad recipienten kan ta emot
utan risk för försämring av status
(näringsämnen och metaller) eller att det
orsaker olägenheter i Ösbyträsk
(badvattenkvalitet). Detta behöver bearbetas
och kompletteras till granskningen.
Det finns ett antal förslag till lämpliga
dagvattenåtgärder i dagvattenutredningarna.
Dock är det svårt att på dessa underlag
bedöma om dessa täcker åtgärdsbehovet för
recipienten eller inte. Kommunen behöver

Kommentar

Planbeskrivningen kompletteras
med rätt uppgifter angående
riksintresset för kulturmiljövården.

Inom ramen för detta planarbete har
det inte gjorts beräkningar på hur
mycket föroreningar Ösbyträsk kan
ta emot. Vad som däremot är känt
är att Ösbyträsk har problem med
höga halter av näringsämnen och att
ca 9 % av källor till fosfor
transporteras via dagvattnet.
Resterande del har ackumulerats
under en längre tid och härstammar
från jordbruk, djurhållning och
enskilda avlopp. Idag har dessa
källor reducerats avsevärt då
jordbruket minskat, de enskilda
avloppen fasats ur och likaså
djurhållningen minskat.
För att visa det skulle det behövas
belastningsberäkningar (som visar
mängder externa föroreningar
respektive hur mycket som är
internbelastning och
sedimentprovtagningar).
Samhällsbyggnadskontoret
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säkerställa att tillräckligt med lokal rening
och fördröjning sker så att områdets samlade
exploatering inte försvårar att
miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.
Mer fokus behöver läggas på de
miljöproblem som finns i recipienterna och
hur framtida utsläpp kommer att påverka
dessa.
I dagvattenutredningen (Bjerking) med den
övergripande bedömningen av
avrinningsområdet har konsulten använt
avrinningskoefficienter som verkar något i
underkant (Tabell 4, s. 14). Här anser
Länsstyrelsen att man bör vara mera
konservativa antaganden som behövs för att
beskriva det värsta möjliga scenariot som kan
uppstå för flöden ifrån området.

konstaterar dock att reningen som
kommer göras inom planområdet
innebär mycket liten
föroreningsbelastning till
Ösbyträsk. Föroreningarna från den
framtida markanvändningen
kommer minskas med ca 80 % efter
de åtgärder som ska göras såsom
fördröjning av 20 mm, skelettjordar
osv.
I planförslaget förutsätts att
avrinningen från Kråkberget inte
ökar jämfört med idag. Beräkningar
av fördröjningsåtgärder inom ramen
för planarbete för Kråkberget ska
också utgå från att avrinningen inte
ska öka.
Dagvatten skickas inte orenat till
Ösbyträsk idag. Vatten söderifrån
passerar en stenkista innan
avrinning till sjön, och vatten från
parkeringsplatser passerar ett
brunnsfilter.

c)

Hälsa och säkerhet
I Länsstyrelsens databas över potentiellt
förorenade områden EBH-stödet finns det ett
objekt registrerat norr om planområdet,
varvid det genomförts en miljöteknisk
undersökning som påvisat högre halter av
bland annat PAH och zink. Kommunen kan
kontakta Länsstyrelsen för att ta del av
denna.
Länsstyrelsen instämmer i kommunens
bedömning om att en kompletterande
undersökning bör genomföras för att
fastställa om det föreligger något
åtgärdsbehov.
Kommunen behöver justera
planbestämmelsen med koppling till
förorenad mark då Länsstyrelsen misstänker
att planbestämmelsen saknar lagstöd, dels
eftersom den hänvisar till riktlinjer enligt

Planbestämmelsen om att bygglov
villkoras med marksanering
justeras.
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annat dokument. Kommunen bör även läsa
vad som gäller för villkor på Boverkets
webbplats, utifrån detta kan kommunen med
fördel se över formuleringen av villkoret.
Rådgivande synpunkter
d)
Naturvård och artskydd
Både blåsippa och liljekonvalj förekommer
inom planområdet enligt planhandlingarna.
Kommunen har dock inte gjort någon
bedömning av exploateringens förenlighet
med artskyddsförordningen varför
planbeskrivningen bör kompletteras i denna
del.
Sett till att både blåsippa och liljekonvalj
bedöms som livskraftiga och är allmänt
förekommande i länet, gör Länsstyrelsen
bedömningen att det planerade
exploateringsföretaget inte försvårar
upprätthållandet av arternas bevarandestatus
och är därmed inte förbjudet enligt
artskyddsförordningen.
Kommunen skriver att flera gamla tallar med
bohål förekommer inom planområdet. Det är
dock oklart vilka arter som förknippas med
bohålen. Både ekar och gamla tallar har stor
betydelse för den biologiska mångfalden,
framför allt förekomsten av fridlysta insekter.
I Artportalen förekommer observationer av
bl.a. reliktbock inom nyckelbiotopen, vilken
aktuell plan angränsar till. Det är oklart om
kommunen gjort en bedömning kring
eventuell förekomst av fridlysta insekter,
men även fladdermöss, och behovet av en
inventering.
Enligt 4 § artskyddsförordningen (2007:845)
är det förbjudet att störa vilda fåglar under
häckningstid, samt att skada eller förstöra
fåglarnas häckningsplatser. Avverkning av
träd där fåglar häckar får därför inte ske
under perioden 1 mars - 31 juli.
Ett område med tätortsnära skog äldre än 100
år berörs av detaljplanen. Särskilt

En artinventering av skyddade och
skyddsvärda kärlväxter, mosar,
lavar, svampar, insekter och
fladdermöss har genomförts för
Kråkberget, Vattentornberget och
angränsande områden. Inga fynd
har rapporterats från planområdet.
Mindre förekomster av blåsippa
riskeras påverkas av planförslaget,
detta bedöms inte påverka den
lokala populationen.

En naturvärdesinventering har
genomförts 2018 och en
fågelinventering gjordes 2018.
Bohål förknippas troligtvis med
större hackspett och mesfåglar. Inga
prioriterade fågelarter bedöms
häcka inom planområdet.
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skyddsvärda träd är ovanliga i
vardagslandskapet och bör bevaras oavsett
om de påträffas i skogsmark,
odlingslandskapet eller urbana miljöer.
Grova, gamla eller ihåliga träd har en mycket
stor betydelse för olika djur- och växtarter.
Förekomsten av sådana träd är i många fall
avgörande för många hotade arters
överlevnad. Generellt gäller att äldre och
grövre ett träd blir desto fler arter kan det
utgöra livsmiljö för.
Den grova ek som förekommer inom
planområdet bör förtydligas på plankartan.
Länsstyrelsen anser även att det vore positivt
om eken och andra skyddsvärda träd inom
planområdet förenas med planbestämmelse
om att det krävs marklov för trädfällning.

Bestämmelser om marklov för
trädfällning har förts in på
detaljplanekartan.

För att upprätthålla en god biologisk
mångfald är det även viktigt att bevara
efterträdare, framför allt ek.
Under genomförandetiden bör träd som avses
att sparas skyddas i enlighet med ”Standard
för skyddande av träd vid byggnation” av
Östberg och Stål.
Åtgärder utanför planområdet som riskerar
att väsentligen påverka naturmiljön,
exempelvis avverkning av skyddsvärda träd,
bör anmälas till Länsstyrelsen för samråd
enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.
Behovsbedömningen
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning
att detaljplanens genomförande inte kan
förväntas medföra betydande miljöpåverkan.
2. Lantmäteriet

Synpunkten noteras.

Synpunkten noteras.

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras
a)
Plankarta
Plankartan justeras enligt synpunkt.
Planområdesgränsen är inte utritad i
överensstämmelse med planbestämmelsen.
b)

Fastighetsrättsliga frågor
Vem har ansvar för att skicka in ansökan till
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Lantmäteriet för de olika åtgärderna
(avstyckning, reglering, anläggningsåtgärd)?
Vem betalar förrättningen?
Delar av planen som bör förbättras
c)
Avtal
För att läsaren ska kunna förstå de
ekonomiska konsekvenserna bör det framgå
vilken part som står för de olika kostnaderna.
3. Trafikverket
a)
Trafikverket ser positivt på att exploatering

av nya bostäder sker i kollektivtrafiknära läge
och förses med goda kopplingar för gående
och cyklister.

b)

Framkomligheten i det statliga vägnätet i
Värmdö kommun är delvis ansträngt och
därför är det av stor betydelse att kommunen
tar i beaktande att varje enskild detaljplan i
Gustavsbergs centrum innebär tillkommande
trafikrörelser som måste hanteras i ett
övergripande perspektiv. Utöver detta har
Trafikverket inget att erinra planen.

4. Luftfartsverket
a)
LFV har i egenskap av sakägare för CNS-

utrustning inget att erinra mot detaljplanen.
Detta yttrande gäller på utfärdandedatum.
LFV förbehåller sig rätten att revidera
yttrandet vid ny prövning om regelverk
gällande störningar på CNS-utrustning
förändras, eller om ny CNS-utrustning
etableras i hindrets närhet.

5. Trafikförvaltningen SLL

Trafikförvaltningen är överlag positiv till
planförslaget. Inom de regionalt prioriterade
lägena för stadsutveckling bör en tät struktur
i närhet till kollektivtrafik eftersträvas. Då
stomnätstrafik finns i anslutning till området
kan detta med fördel beskrivas i
planbeskrivningen.
För att öka kollektivtrafikens attraktivitet är
det viktigt att det finns goda, gena och trygga
gång- och cykelkopplingar samt

Planbeskrivningen har justerats för
att förtydliga detta.

Synpunkten beaktas.

Synpunkten noteras.

Synpunkten noteras.

Yttrandet noteras.

Planbeskrivningen kompletteras
med information om stomnätstrafik.
Till den närmaste busshållplatsen
finns gångbanor längs gatorna. I
planförslaget möjliggörs också en
gångväg med trappa till Kråkberget
som också kan ge en gen väg till
busshållplats vid Skärgårdsvägen.
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cykelparkering i hållplatsnära lägen.
6. Storstockholms brandförsvar (SSBF)
a)
Framkomlighet/tillgänglighet

Framkomligheten för brandbilar måste
beaktas. Avstånd mellan körbar väg och
entréer till byggnaden bör inte överstiga 50
meter (BBR).
SSBF:s fordon kräver normalt BK2-väg och
ibland behöver sk räddningsvägar upprättas
till byggnader, vilket beskrivs i VL2014-09.

Ett underbyggt garage kan behöva ett körbart
tak för att klara tyngre räddningsfordons
framkomlighet till byggnaden, beroende på
placeringen i området. Om garaget inte avses
vara körbart, och framkomlighet ändå kan
tillgodoses, krävs att detta markeras antingen genom tydlig skyltning alternativt
att räddningsfordon hindras att köra över
garaget.
b)

Stegutrymning/åtkomlighet
Utrymning utan räddningstjänstens hjälp är
att föredra, förslagsvis genom Tr2-trapphus
(brandskyddat).
Planförslaget förutsätter att
räddningstjänstens utrustning kommer nyttjas
vid alternativ utrymning från byggnaderna.
Därför bör framkomligheten och
åtkomligheten för SSBF:s stegutrustning
säkerställas i detaljplanen. Även
uppställningsplatser för höjdfordon eller
bärbara stegar behöver anordnas.
SSBF:s möjligheter att hjälpa till vid
stegutrymning beskrivs närmare i
vägledningsdokument VL2014-096.
Om byggnadens höjd överstiger åtta våningar
(23 meter)/SSBF:s insatstid inom
planområdet överstiger 10 minuter kan
räddningstjänsten inte vara den alternativa
utrymningsvägen. Den måste därmed
dimensioneras för utrymning utan

Avstånd mellan körbar väg och
entréer till bostadshus understiger
50 meter i hela planområdet.
Synpunkten om BK2-väg noteras
och tas med till projekteringen och
genomförandet.
Garagebjälklaget planeras att vara
körbart med ramp ner mot
kvartersgatan. Uppställningsplats
för stegbil kan ordnas på
garagebjälklaget.

Utrymning avses att ordnas med
TR2-trapphus för bostadshus över 8
våningar. Detaljplanen möjliggör
också uppställningsplats för
räddningstjänstens stegbilar.
Området är beläget inom normal
insatstid.
Samhällsbyggnadskontoret noterar
synpunkt på trädens placering.
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räddningstjänstens stegutrustning.
Träd och annan vegetation får inte hindra
räddningstjänstens framkomlighet eller
åtkomlighet vid insats. Enligt
situationsplanen och fotomontaget ser träd ut
att planteras mellan gata och husfasad. Om
räddningstjänstens stegutrustning är en
förutsättning för alternativ utrymning från
dessa byggnader bör trädens placering
studeras närmare så att de inte påverkar
åtkomligheten negativt. Tänk på att lösningen
ska vara hållbar över tid då träd och annan
vegetation växer i storlek.
c)

Brandvatten
Vid planering av ny bebyggelse behöver
hänsyn tas till tillgång av brandvatten.
Utifrån SSBF:s underlag ser det ut som att
brandpostsystemet i området är glest. Därför
behöver behovet av nya brandposter i
området ses över i samråd med förvaltaren av
brandpostnätet.
För ett konventionellt brandpostsystem
rekommenderas 75 meter från brandpost till
uppställningsplats för räddningsfordon, dvs
150 meter mellan två brandposter. Mer
information finns i VL2014-12.

7. Vattenfall eldistribution AB

Vattenfall kommer behöva en ny nätstation i
samband med detta och kommande
planprojekt i området. Nätstationen som
ligger 200 meter söderut är näst intill full rent
platsmässigt. Önskvärd placering av nytt Eområde inom röd markering på kartan nedan.

Brandvatten i det allmänna VAnätet tillgodoses genom två
brandposter längs Skogsbovägen
intill planområdet, med drygt 100
meters mellanrum. I planens
genomförande ska tillgång till
brandvatten inom planområdet
beaktas.

Inom planområdet för Ösby 1:79
finns ett anvisat område för
elnätstation som ska ha kapacitet
för att försörja tillkommande
bostäder inom Ösby 1:79 och
kommande planområden vid
Skogsbovägen. Beräknat antal
tillkommande bostäder
kommunicerades med Vattenfall
och dokumenterades i samband
med planarbetet för Ösby 1:79.
Elnätstationen är nu byggd, men
med en för låg kapacitet.
Samhällsbyggnadskontoret har haft
en dialog med Vattenfall kring detta
och Vattenfall har godkänt
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lösningen om att bygga om
befintlig transformatorstation så att
den får tillräcklig kapacitet att
försörja tillkommande bebyggelse i
aktuell detaljplan.

8. Svenska kraftnät

Ingen erinran. Önskar inte delta i fortsatt
remissförfarande för detaljplanen.

Synpunkten noteras.

9. Bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnden

Byggnaders placering och utformning
Det är viktigt att gestaltningsbestämmelserna
följs i bygglovet så att husen utformas som
redovisat i planbeskrivningen. Det är en
fördel att ange våningsantal på plankartan för
att säkra takformen som ger husen
differentierade höjder. Detta för att undvika
att alla hus blir åtta våningar och kontrasterar
för mycket till husen på Ösby 1:79.
Total bruttoarea (BTA) och total öppenarea
(OPA) bör anges och det ska framgå om
balkonger får glasas in och det ska då räknas
in i total BTA för byggnaden.
Vägarna i området måste möjliggöra
framkomlighet för räddningsfordon.
Avstånd mellan entré och kvittblivningsställe
för hushållssopor bör inte överstiga 50 meter.

I detaljplanekartan regleras
totalhöjd, takvinkel och riktning för
takfall. Varje byggnad har en egen
totalhöjd och syftet med
detaljplanen är att hushöjderna ska
vara varierade inom området och
för respektive byggnadskropp.
Samhällsbyggnadskontoret
bedömer att detaljplanen reglerar
bebyggelsen så att det inte ska vara
möjligt att uppföra hus som är 8
våningar vid varje fasad.
Detaljplanens byggrätter regleras på
plankartan med totalhöjder och
taklutning som avgränsas av
egenskapsgränser. Inom
egenskapsgränserna får byggrätten
utnyttjas fullt ut. Eftersom
detaljplanen är utformad relativt
exakt bedöms det inte nödvändigt
att reglera BTA eller OPA i
detaljplanen.
Avstånd mellan bostadsentréer och
lämningsställe för hushållsavfall är
i planförslaget som högst cirka 40
meter.
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Gatorna i området är anpassade för
framkomlighet för räddningstjänst.
Marklov
Om det krävs marklov för trädfällning ska
detta anges på plankartan samt vilka storlekar
(diameter) och trädarter som avses. Det bör
även framgå vilka träd som är skyddsvärda
och som ska bevaras.
Parkering
Parkeringstalet behöver vara högre, minst 1
P-plats/lägenhet för att undvika problem.
I Värmdö kommun är inte kollektivtrafiken
en attraktiv lösning, därför använder många
bilen till aktiviteter och för att handla.
Det behövs också gästparkeringar i området
samt parkering för besökare till planerad
restaurang och om det tillkommer fler
verksamheter i bottenvåningarna.

Strålning från el-, data- och teletrafik
Placering och utformning av nya
kraftledningar och andra elektriska
anläggningar bör göras så att exponering för
magnetfält begränsas. Eftersom hälsoeffekter
på lång sikt inte kan uteslutas
rekommenderas viss försiktighet vid

Bestämmelse om marklov för
trädfällning läggs in på
detaljplanen.

För detaljplaneförslaget tillämpas
den av kommunfullmäktige antagna
parkeringsnormen för centrala
Gustavsberg inklusive
mobilitetsåtgärder för att minska
behovet av parkeringsplatser.
Om alla bottenvåningar skulle
användas för centrumändamål
uppnås inte beräknat behov i
parkeringsnormen för planområdet,
med den exploateringsgrad som
detaljplanen medger. En flexibilitet
i detaljplanen bedöms motiverat för
att inte förhindra för verksamheter
att etablera sig i ett centrumnära
område. Det mest troliga är dock att
alla bottenvåningar inte kommer
inrymma verksamheter med behov
av besöksparkering. Eftersom
planområdet ligger centralt i
Gustavsberg finns det goda
möjligheter för besökare att ta sig
till eventuella verksamheter till fots
eller med cykel. Besök till
verksamheter kommer med stor
sannolikhet ske främst under
dagtid, när det bedöms finnas
lediga parkeringsplatser.

Synpunkten noteras.
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samhällsplanering och byggande om det kan
genomföras till rimliga kostnader. I samband
med utbyggnad av det kommunala nätet för
vatten och spillvatten bör förläggning av el-,
tele och datakablar ske i marken.
Radon
Planområdets västra del ligger inom
högriskområde för radon. Miljöenheten
instämmer därför i att undersökning av radon
ska ske innan området bebyggs samt att
husgrunder ska utföras radonsäkert.
Förorenad mark
Detaljplanen omfattar bostadsbyggande och
därför gäller Naturvårdsverkets generella
riktvärden för känslig markanvändning
(KM). Provtagningen som utförts i nuläget
har inte visat förhöjda värden förutom i en
provtagningspunkt. I det fallet överskreds
riktvärdet för PAH-H något. Provtagning
omkring den punkten skulle vara önskvärd
för att säkerställa att det inte finns en
föroreningen precis vid den
provtagningspunkten, t.ex. efter ett oljespill
eller liknande. Då det i nuläget finns
byggnader som ska rivas i området så ska det
enligt planbeskrivningen utföras
markprovtagning efter rivningen för att
säkerställa att det inte finns föroreningar
under byggnaderna. Dock bör samtliga
parametrar provtas.
Geologi
Enligt den bergtekniska undersökningen
består berget i området i huvudsak av kvartsfältspatrik gnejsig bergart och bergmassan i
huvudsak av sedimentådergnejs.
Sedimentådergnejsen kan ibland innehålla
stråk av sulfidhaltigt berg som vid
sprängning kan påverka miljön i närområdet
negativt. Detta behöver därför följas upp
innan detaljplanen tas.

Synpunkten noteras.

I planens genomförande ska
marken provtas. Proven kan göras
för samtliga parametrar som
miljöavdelningen föreslår. Att
provtagning ska göras avses att
regleras i avtal med
fastighetsägaren. Provtagning och
eventuell sanering ska göras i
samråd med kommunens
tillsynsmyndighet.
Se även svar på länsstyrelsens
yttrande ovan.

Samhällsbyggnadskontoret
konstaterar att mängden berg som
kommer behöva sprängas bort för
att genomföra detaljplanen är
relativt liten. Risken för att
eventuell förekomst av
sulfidmineral skulle orsaka skador
bedöms därför som liten.
Kommunen håller för närvarande
på att ta fram en handlingsplan för
hantering av sulfidhaltigt berg i
samband med markarbeten. Denna
handlingsplan är tänkt att kopplas

Granskningshandling
Samrådsredogörelse
Dnr: 2017KS/0995
Sida 14 (18)

till exploateringsavtal för att säkra
att hanteringen görs på rätt sätt.
Dagvatten
Enligt planbeskrivningen rinner dagvattnet
ytligt inom området via befintligt
dagvattensystem till Ösbyträsk och vidare till
Torsbyfjärden. Ösbyträsk är inte klassad i
VISS, men enligt Tyréns rapport, "Samlad
bedömning Markföroreningar centrala
Gustavsberg och påverkan på Farstaviken
och Ösby träsk" från 2013, har metallhalter i
ytvattnet uppmätts som innebär att påverkan
kan finnas på känsliga vattenlevande
organismer. Torsbyfjärdens ekologiska status
har i VISS bedömts som otillfredsställande
på grund av övergödning. Torsbyfjärden
uppnår inte heller god kemisk status.

Bygg-, miljö- och
hälsoskyddsnämndens synpunkt
beaktas.

Enligt dagvattenutredningen (Bjerking 2018)
visar schablonberäkningar att
föroreningsbelastningen från planområdet
sannolikt kommer minska för alla
föroreningsämnen, förutom PAH16 där
belastningen bedöms öka något.
Dagvattenutredningen presenterar en rad
olika renings- och fördröjningsytor inom
planområdet. För att föroreningsbelastningen
till Ösbyträsk och vidare till Torsbyfjärden
ska minska är det viktigt att åtgärderna
fungerar.
Uppföljning av faktiska föroreningshalter
innan recipient ska kunna utföras.
Dagvatten ska inte infiltreras genom
förorenade massor eller sulfidhaltigt
krossmaterial.
10. Skanova

Skanova har markförlagda ledningar inom
detaljplaneområdet och önskar så långt som
möjligt behålla befintliga teleanläggningar i
nuvarande läge för att undvika olägenheter
och kostnader i samband med flyttning.
Denna ståndpunkt skall noteras i
planhandlingarna.

Synpunkten noteras och
ståndpunkten samt uppgifter om
kostnadsansvar läggs in i
planbeskrivningen.
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Tvingas Skanova vidta
undanflyttningsåtgärder eller skydda
telekablar för att möjliggöra exploatering ska
den part som initierar åtgärden även bekosta
den.
Ledningarna kan skickas i dwg-format för att
infogas på plankartan. Kontakta
ledningskollen. För ledningssamordning ska
Skanovas nätförvaltning kontaktas.
11. Bostadsrättsinnehavare Ösby 1:79

För höga och för många hus
Planerade byggnader kommer att skugga och
störa utsikten för de fyra punkthusen på Ösby
1:79.
Planeringen kommer orsaka ytterligare
parkeringsbrist. Ett parkeringstal på 0,8
platser per lägenhet är för litet, det behövs
dubbelt så många och det behövs även
besöksparkeringar.
Exploateringsgraden inom området bör
sänkas så att husen blir max 15 meter höga,
(istället för 2) och antalet hus halveras, för att
ge plats för friytor och ljusinsläpp samt för
att förhindra blåshål mellan de höga
huskropparna.
Det är trevligt att det planeras för en
restaurang, men en sådan verksamhet
kommer inte bära sig i området med tanke på
konkurrensen i Gustavsbergs centrum.

Planförslaget är utformat för att
utgöra så liten påverkan som
möjligt på husen inom Ösby 1:79.
En solstudie som biläggs
planhandlingarna visar att planerad
bebyggelse orsakar skuggning på
de två närmsta husen på fastigheten
Ösby 1:79. Under vår- och
höstdagjämning skuggas de
nedersta våningarna på två av husen
mitt på dagen och under
eftermiddagen. Under
vintermånaderna påverkas en något
större del av de närmsta husen av
skuggning.
Planen förhåller sig till det
parkeringstal som är beslutat inom
Gustavsbergsprojektet.
Samhällsbyggnadskontoret
bedömer att det är rimligt att
begränsa antalet parkeringsplatser i
detta läge nära kollektivtrafik och
service.
Samhällsbyggnadskontoret har
bedömt att området tål och är
lämpligt för en relativt hög
exploatering bland annat på grund
av det centrala läget. Kontoret anser
att genom att möjliggöra för en
blandning av både bostäder och
verksamheter i området finns
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potential att det kan bli en mer
levande stadsdel som kan upplevas
tryggare och mer attraktiv.
12. Fastighetsägare

Angränsande fastighetsägare motsätter sig
placeringen av byggnaden i sydväst eftersom
den ligger för nära fastighetsgräns till Ösby
1:91 med hänsyn till byggnadens storlek.
Fastighetsägaren anser att bebyggelsens skala
inom planområdet är rimlig, men planeringen
får inte omöjliggöra att hus av liknande
storlek planeras/byggs på fastigheten Ösby
1:91.

Planförslaget har justerats så att
byggnaden närmast Ösby 1:91
flyttats bort från fastighetsgränsen.
Avstånd till gräns mot Ösby 1:91 är
efter justeringen cirka 4,5 meter.

13. Boende i Gustavsberg

Planera för trygghetsboende
Det bör planeras för trygghetsboende i
planområdet eftersom det ligger nära
kollektivtrafik, offentlig och kommersiell
service samt kulturellt utbud.
Trygghetsboende är en boendeform mellan
vanligt boende och vårdboende anpassat till
människor med begränsad rörlighet, balans,
synstörningar och hörsel mm. Gemensamma
utrymmen som samlingssal och matsal kan
finnas, för att bryta social isolering och
minska risk för ohälsa. Trygghetsboende ger
också samordningsvinster för tex hemtjänst
och hemsjukvård.
Det finns en ökande brist på trygghetsboende
i kommunen. Utbyggnad pågår i Djurhamn,
men kommunen behöver vara proaktiv och
planera för flera i takt med att invånarantalet
ökar.
De stora pensionärsförbunden och före detta
pensionärsministern har uppmärksammat
behovet av trygghetsboenden på riksnivå, och
regeringen har tillsatt en utredning.

Samhällsbyggnadskontoret noterar
synpunkten och instämmer i att det
är viktigt att möjliggöra för
bostäder för människor med
särskilda behov i attraktiva lägen. I
anslutning till Gustavsgården i
Gustavsberg pågår för närvarande
ett detaljplanearbete för att
möjliggöra just ett trygghetsboende
med ungefär 30-40 lägenheter.
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Del D. Sakägare och myndigheter som inte har fått sina synpunkter
tillgodosedda
Fastighetsbeteckning/myndighet
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Boende i Ösby 1:79
Boende i Gustavsberg

Ej tillgodosedda synpunkter

BTA, OPA och våningsantal bör anges på
plankartan. Det bör vara fler
parkeringsplatser i området, P-norm för
centrala Gustavsberg bör inte tillämpas här.
Berget bör undersökas.
Det är för höga och för många hus
Det bör planeras för trygghetsboende i
området
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BILAGA 1. FASTIGHETER SOM INKOMMIT SOM INKOMMIT MED
SYNPUNKTER UNDER SAMRÅDET
•
•

Bostadsrättsinnehavare Ösby 1:79
Fastighetsägare Ösby 1:91

