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Bygglovs- och tillsynsnämnden

Remissvar - Upphävande av detaljplan Ekedal II
Förslag till beslut
Bygglovs- och tillsynsnämnden beslutar att lämna över tjänsteutlåtandet som svar
på remissen.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har översänt en remiss i samrådskedet för yttrande till
bygglovs- och tillsynsnämnden gällande detaljplan Upphävande av detaljplan
Ekedal II.
Syftet med att upphäva detaljplanen är att möjliggöra för Trafikverket att bygga
Tvärförbindelse Södertörn – en ny väg mellan Kungens kurva och riksväg 73 i
Haninge – samt en ny lokalväg under den nya vägen.
Miljö- och bygglovsförvaltningen har inga synpunkter på upphävandet av
gällande plan och uppgifter i planbeskrivningen. Förvaltningen instämmer i att
områdena som upphävs inte har några utpekade natur-, kultur- eller
rekreationsvärden, samt att ett upphävande inte medför betydande miljöpåverkan.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har översänt en remiss i samrådskedet för yttrande till
bygglovs- och tillsynsnämnden gällande detaljplan Upphävande av detaljplan
Ekedal II.
Syftet med att upphäva detaljplanen är att möjliggöra för Trafikverket att bygga
Tvärförbindelse Södertörn – en ny väg från Kungens kurva, via Flemingsberg, till
riksväg 73 i Haninge – samt en ny lokalväg under den nya vägen. Tvärförbindelse
Södertörn syftar till att förbättra resmöjligheterna i Södertörn. Detaljplan Ekedal
II från 1994 stämmer inte överens med den föreslagna vägplanen och behöver
upphävas för att möjliggöra en ny lokalväg under den nya vägen. Området som
berörs av upphävandet består idag av markparkering tillhörande Ekedal
koloniområde. Marken är i privat ägo. Enligt planbeskrivningen har Ekedal
koloniområde för avsikt att i dialog med Trafikverket försöka lösa
parkeringsfrågan.
Planbeskrivningen anger att det inte finns några utpekade natur-, kultur- eller
rekreationsvärden inom berört område. Vidare gör plansektionen den
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sammanvägda bedömningen att upphävandet inte antas medföra betydande
miljöpåverkan.
Preliminär tidplan för upphävandet av del av detaljplanen är: samråd under kvartal
4 2019, antagande kvartal 2 2020 och vinna laga kraft kvartal 2 2020. Enligt
Trafikverkets tidplan kan vägen börja byggas tidigast 2021 och färdigställandet av
Tvärförbindelse Södertörn beräknas ta cirka 8 år från byggstart.

Förvaltningens synpunkter
Miljö- och bygglovsförvaltningen har inga synpunkter på upphävandet av
gällande plan och uppgifter i planbeskrivningen. Förvaltningen håller med om att
områdena som upphävs inte har några utpekade natur-, kultur- eller
rekreationsvärden. Förvaltningen instämmer också i planbeskrivningens
bedömning att ett upphävande inte medför betydande miljöpåverkan.
Förvaltningen föreslår att bygglovs- och tillsynsnämnden beslutar att lämna över
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Förvaltningens förslag till remissvar innebär inga ekonomiska eller juridiska
konsekvenser för nämnden.
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