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Sammanfattning
Planen syftar till att möjliggöra uppförandet av ett en- eller
tvåbostadshus inom fastigheten Freja 8 i Bromsten. Planförslaget
sändes ut på samråd 2021-05-04 - 2021-06-14. Under samrådet har
12 yttranden inkommit. Flertalet remissinstanser tillstyrker
planförslaget men framför synpunkter i sak, framför allt vad gäller
hantering av föroreningar, skyfall, trafiksäkerhet och antal tillåtna
bostäder inom planområdet. De flesta sakägare och övriga boende
som framfört synpunkter önskar att områdets villakaraktär bevaras
och att parkeringsbehovet ryms inom planområdet.

Stadsbyggnadskontoret
Fleminggatan 4
Box 8314
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 27 300
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
stockholm.se

Med anledning av de synpunkter som framförts under samrådet
kommer följande frågor att studeras vidare i det fortsatta
planarbetet: Hantering av föroreningen, skyfallsflöden
vändmöjligheter inom fastigheten, bevarande av områdets
villakaraktär, begränsning av antal bostäder.
Kontorets sammanfattande bedömning är att de inkomna
synpunkterna kan hanteras och studeras i det fortsatta arbetet.
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Bakgrund
Förslagets syfte och huvuddrag

Planen syftar till att möjliggöra ett en- eller tvåbostadshus.
Bostadshusets volym och placering ska förhålla sig till terrängen
och storleksmässigt till den intilliggande bebyggelsen.
Bostadshuset angörs via en befintlig in- och utfart från Båtsmans
Stens väg i norr. Parkering anordnas på kvartersmark. Dagvattnet
renas och fördröjs inom fastigheten innan det ansluts till det
allmänna dag-vattensystemet.
Planförslaget följer översiktsplanens intentioner med ett mer
effektivt markutnyttjande samt möjlighet till stadsutveckling i
Bromsten. Förslaget syftar till att både skapa och bevara goda
boendemiljöer nära till service och kollektivtrafik.
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Hur samrådet bedrivits

Plansamråd för aktuell detaljplan pågick under perioden 2021-05-04
- 2021-06-14. Information om samrådet skickades ut enligt sändlista
till remissinstanser och berörda sakägare enligt
fastighetsförteckningen. Samrådsförslaget visades i Tekniska
Nämndhuset i Fyrkanten samt på stadsbyggnadskontorets hemsida,
www.stockholm.se/detaljplaner. Annons om samråd publicerades i
lokaltidningen Mitt i Spånga 8 maj 2021.

Inkomna synpunkter och stadsbyggnadskontorets
ställningstagande
Nedan redovisas en sammanfattning av de synpunkter som inkom
under samrådet. Stadsbyggnadskontorets kommentarer och
ställningstagande redovisas i kursiv stil efter varje ämne.
Statliga och regionala myndigheter och förbund
Länsstyrelsen

Länsstyrelsen bedömer utifrån ingripandegrunderna i 11 kap. 10 §
PBL att planförslaget behöver bearbetas avseende föroreningar och
översvämningsrisk. Länsstyrelsen efterfrågar att planbeskrivningen
förtydligar hur den påträffade föroreningen ska åtgärdas samt hur
marken blir lämplig för den planerade användningen. Länsstyrelsen
efterfrågar att planbeskrivningen beskriver avsedda skyddsåtgärder
från skyfallsflöden och vid behov reglerar dem i plankartan.
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Trafikförvaltningen

Trafikförvaltningen har inget att erinra.
Storstockholms Brandförsvar (SSBF)

SSBF har inget att erinra.
Luftfartsverket

Luftfartsverket har inget att erinra.
Stadsbyggnadskontorets ställningstagande

Kontoret avser att, i enlighet med länsstyrelsens remissvar,
förtydliga planförslaget avseende hantering av föroreningar och
översvämningsrisk.
Kommunala nämnder, bolag och förvaltningar
Lantmäterimyndigheten

Lantmäterimyndigheten har inget att erinra.
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inget att erinra mot
planförslaget. De anser att miljö- och hälsofrågorna som
miljöförvaltningen lyfte i miljö- och hälsounderlaget till
detaljplanen, dagvatten samt markföroreningar, har utretts och
beaktats. Nämnden påminner fastighetsägaren att följa
föreskrifterna för saneringsarbetena.
Trafikkontoret (TK)

TK anser att den föreslagna gemensamma in- och utfarten mot
Båtman Stens väg är positiv. Den ligger i en korsning vilket
motsätter sig kontorets regler om nyanläggning av anslutning till
gata, men kan i detta fall accepteras då den är befintlig. TK begär
att utfartsförbudet i plankartan justeras för att möjliggöra en
framtida flytt av anslutningen. TK anser att det bör finnas
vändmöjligheter inom fastigheten för att undvika backande fordon
över gångbanan.
Kulturförvaltningen

Kulturförvaltningen anser att fastighetens befintliga flerbostadshus
med utanpåliggande trappor i metall och grusbelagda tomt har
förvanskat områdets villakaraktär. I förhållande till det, anser
förvaltningen att ytterligare ett en- eller tvåbostadshus kan uppföras
förutsatt att dessa bevarar viss villakaraktär med mindre hårdgjorda
ytor.
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Rådet till skydd för Stockholms skönhet
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Rådet tillstyrker planförslaget med förutsättningen att antal bostäder
inom hela planområdet bör fastlås till högst 10 stycken samt att
plankartan markerar hur stor del av marken som får hårdgöras och
att övrig mark ska ha grön trädgårdskaraktär. I övrigt anser rådet att
ärendet är problematiskt då stora förändringar inom fastigheten och
området redan har skett med stöd av gällande stadsplan. Rådet
upplyser om att bygglovet för det befintliga flerbostadshuset tillåter
åtta lägenheter men att 12 verkar finnas. Ytterligare anser rådet det
vara märkligt att det befintliga flerbostadshuset, till skillnad från de
närliggande, saknar en gemensam centrerad port och trapphus.
Metalltrappor har lagts utanpå gavlarna vilket rådet anser vara
främmande för såväl villaområdet som svensk byggnadstradition.
Runt huset är marken grusbelagd vilket rådet betraktar som
avvikande från den gröna karaktär som finns vid flerbostadshusen
längs gatan.
Rådet uppmanar staden att hantera förtätning av villaområden på ett
långsiktigt, hållbart och arkitektoniskt väl gestaltat sätt. Äldre
stadsplaner verkar möjliggöra för högre exploateringar än vad
dåtidens planförfattare kunde förutse. Rådet uppmanar staden att
formulera en strategi som hanterar företeelsen då den riskerar bli
modell för framtida förändringar av stadens karaktäristiska
villaområden. Rådet ber staden utvärdera företeelsen samt de av
staden drivna planändringar som syftar till ökad stadsmässighet i
villaområden. Rådet anser att staden bör initiera utvecklingen i en
riktning som hovsamt tillför nya kvaliteter i äldre villaområden.
Stadsbyggnadskontorets ställningstagande

Kontoret har upplyst fastighetsägaren att anmäla till
miljöförvaltningen om efterbehandling av fastighet/förorenat
område.
Kontoret avser att, i enlighet med trafikkontorets remissvar, justera
in-och utfartsförbudet mot Båtman Stens väg. För att undvika
backande fordon över gångbanan ska vändmöjligheter inom
fastigheten studeras i det fortsatta planarbetet.
Kontoret anser att synpunkter kring det befintliga flerbostadshuset
är en bygglovsfråga då byggnaden uppfördes inom den befintliga
stadsplanen från år 1959.
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Stadsbyggnadsnämnden godkände den 16 juni 2021 ”Varsam
utveckling av småhus- och villaområden – strategi med
vägledningar”. Dokumentet är en del av stadens samlade strategier
för Stockholms gestaltning
I det fortsatta planarbetet ska kontoret utreda behovet att reglera
antal bostäder inom planen.
Övriga remissinstanser
Stockholm Vatten och Avfall (SVOA)

SVOA efterfrågar en tydligare beskrivning av föreslagna
dagvattenåtgärder samt upplyser om att dagvattenmagasin inte får
anläggas i förorenad mark. SVOA upplyser om att ytterligare en
servisavsättning till det kommunala vatten- och avloppssystemet
föranleder en servisanmälan samt kostnader för byggaktören. En
eventuell intern tryckstegring bekostas inte av SVOA.
Ellevio
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Ellevio upplyser om att utrymme för servisledning för el behöver
beaktas i samband med avstyckning. De föreslår att plankartan
medger underjordisk ledning.
Stockholm Exergi

Stockholm Exergi har inget att erinra.
Stadsbyggnadskontorets ställningstagande

Kontoret avser att, i enlighet med SVOAs remissvar, tydligare
beskriva föreslagna dagvattenåtgärder samt upplysa om att
dagvattenmagasin inte får anläggas i förorenad mark.
I fortsatt planarbete ska kontoret utreda behovet av en underjordisk
servisledning för el.
Sakägare enligt fastighetsförteckning
AN

Sakägaren motsätter sig planförslaget. Man anser att förslaget inte
innebär en varsam förtätning utan snarare en hård exploatering som
förvanskar områdets villakaraktär, liksom förtätningarna på
Båtsman Stens väg 51, 53 och 55. Sakägaren uttrycker en oro för att
tillkommande parkeringsbehov inte kommer att rymmas inom
fastigheten och därför skapa trängsel och kaos på gatan.
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DO

Sakägaren motsätter sig planförslaget. Man anser att förslaget inte
innebär en varsam förtätning utan snarare en hård exploatering som
förvanskar områdets villakaraktär. Sakägaren beskriver områdets
utveckling över tid och befarar att andra fastigheter ska kunna
exploateras likt det befintliga flerbostadshuset på Freja 8 och med
det tillintetgöra villaförorten Bromsten. Sakägaren beskriver att det
är vanligt med två bilar per hushåll i området och anser att
planförslaget inte tar hänsyn till det tillkommande
parkeringsbehovet eller de laddstolpar som kan behövas. Slutligen
beskriver sakägaren en osäkerhet kring de beslut om bergvärme
som tagits av fastighetsägaren för Freja 8.
Stadsbyggnadskontorets ställningstagande
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Kontoret anser att det föreslagna en- tvåbostadshuset förhåller sig i
volym och placering till de intilliggande fastigheterna och
Bromstens bebyggelsestruktur. Kontoret ska i det fortsatta arbetet
beakta kravet att inrymma det tillskapade parkeringsbehovet inom
fastigheten. Kontoret vill upplysa om att det befintliga
flerbostadshuset uppfördes inom en befintlig detaljplan som medgav
en byggrätt för bostadshus i två våningar med inredd vind.
Stadsbyggnadsnämnden godkände den 16 juni 2021 ”Varsam
utveckling av småhus- och villaområden – strategi med
vägledningar”. Dokumentet är en del av stadens samlade strategier
för Stockholms gestaltning
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Stadsbyggnadskontorets sammanvägda
ställningstagande
Stadsbyggnadskontoret bedömer att planförslaget förhåller sig till
den bebyggelsestruktur och utveckling som finns inom stadsdelen.
Planen innebär ett litet men värdefullt tillskott av bostäder i ett
attraktivt läge. Stadsbyggnadskontoret bedömer att ett
genomförande av planförslaget medför minskade dagvattenflöden
och föroreningsinnehåll från planområdet vilket bistår recipienten
att uppnå miljökvalitetsnormerna.
Stadsbyggnadskontoret ställer sig positivt till fortsatt planering.

Från de inkomna synpunkterna har intressekonflikter mellan det
befintliga flerbostadshuset och områdets villakaraktär kunnat
identifieras. Kontoret tar till sig synpunkterna men anser att de
tillhör bygglovsavdelningen. Kontoret anser att synpunkter gällande
föreslagen ny bebyggelse huvudsakligen avser förtydliganden och
är av redaktionell art. Kontorets sammanfattande bedömning är att
de synpunkter som framkommit kan hanteras i den fortsatta
planprocessen.
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Föreslagna förändringar

Med anledning av de synpunkter som framförts under samrådet
kommer följande frågor att studeras vidare:
- Förtydliga i planbeskrivningen hur föroreningar, dagvatten
och skyfall hanteras.
- Justering av in- och utfartförbud.
- Utreda vändmöjligheter för personbil inom fastigheten.
- Utreda behov att reglera antal bostäder inom planen.
- Studera möjligheter att bevara villaområdets karaktär.
- Utreda behov av underjordisk servisledning för el.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att ovanstående revideringar
innebär en lämplig avvägning mellan olika intressen.

Louise Heimler
planchef

Alina D. Petersson
stadsplanerare

