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Start - PM för Planprogram Brunn

Förslag till beslut
Start - PM för Planprogram Brunn godkänns .

Beslutsnivå
Kommunstyrelsens planutskott .

Sammanfattning
I Värmdö kommuns ö versiktsplan 2012 - 2030 beskrivs att Brunn ska utvecklas till ett
sammanhållet och levande centrum med en blandning av service, bostäder, arbetsplatser,
handel samt skol - och idrottsverksamhet. Några exploatörer har visat intresse för att utveckla
sin mark för bostadsän damål i Brunn och vid Kulla - Karby. För att samla de allmänna och
enskilda intressena samt uppnå målen besk rivna i översiktsplanen föreslår förvaltningen att ett
planprogram tas fram .

Planprogrammet ska ange utgångspunkter och mål för kommande planarbete o ch föreslå en
framtida markanvändning för området samt peka ut platser lämpliga för bostads - och
serviceutveckling. När programmet har antagits kommer det att ligga till grund för fortsatt
detaljplaneläggning och byggnation.

En viktig del av programarbetet är att hålla ett programsamråd med intressenter, boende och
allmänheten. Programsamrådet planeras att hållas under våren 2019. Planprogrammet bedöms
kunna godkännas under fjärde kvartalet 2019.
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Figur 1. Programområdets preliminära avgränsning 

Bakgrund 

Stora markägare runt Brunn samt vid Kulla-Karby har visat intresse för att utveckla delar av 
sin mark för bostadsändamål. Exploatörer i Lillängsdal- Forsvik har även tidigare inkommit 
med planansökan till kommunen. För att uppnå målen beskrivna i Översiktsplanen och kunna 
hantera anspråken från de intressenter som finns, tillsammans med de allmänna intressena, 
föreslås att ett planprogram tas fram. Kring Brunn finns flera förändringsområden (PFO) där 
planläggning och VA-utbyggnad kommer att påbörjas under de närmaste åren. Dessa PFO-
områden föreslås ingå i programarbetet för att i dessa kunna kartlägga behovet av 
infrastruktur och service.  

Ett syfte med programarbetet är att kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede 
ska breddas med erfarenheter och synpunkter från myndigheter, fastighetsägare, boende och 
andra berörda inför fortsatt detaljplanering. Planprogrammet utgår från kommunens 
översiktsplan och andra övergripande strategiska dokument så som den regionala 
utvecklingsplanen för stockholmsregionen och ska ange kommunens viljeinriktning för 
området. 
Under programsamrådet ges möjlighet för närboende, fastighetsägare, myndigheter, 
organisationer och andra berörda att lämna synpunkter på programförslaget. Efter 
programsamrådet bearbetas programförslaget och kommer därefter att antas av 
kommunstyrelsens planutskott. 

Ärendebeskrivning 

Befintliga förhållanden 
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Brunn är utpekat i kommunens översiktsplan som ett centrumområde med en blandning av 
service, bostäder, arbetsplatser, handel samt skol- och idrottsverksamhet. Stora delar av Brunn 
och norra Ingarö ligger inom en stor grundvattentäkt som försörjer hela Ingarö med vatten och 
utgör grundvattenreserv till Stockholmsregionen. Genom programområdet finns också en 
grönkil och en grön värdekärna, vilka är utpekade i den regionala utvecklingsplanen för 
stockholmsregionen (RUFS). I Brunn centrum finns Ingarö IP, idrottsanläggningar och en 
kommunal grundskola från förskoleklass till och med årskurs 9, med tillhörande 
fritidsverksamheter. Övrig service i Brunn består av en livsmedelsbutik och några 
restauranger.  

Till Gustavsberg tar det c:a 10 minuter med bil från Brunn, det tar ca 20 minuter med 
kollektivtrafik. Direktbussar till Slussen går från stora delar i Ingarö. Från Kulla-Karby är det 
ca 4 km till Brunn centrum. På Ingarö finns 5 infartsparkeringar samt ytterligare 6 stycken 
tillkommande, föreslagna i kommunens infartsparkeringsplan. De befintliga 
infartsparkeringarna har dock en relativt låg beläggning.   

I centrala Brunn finns några flerbostadshus och även radhus och kedjehus. Inom större delen 
av programområdet utgörs bebyggelsetypen av friliggande småhus. 1 300 av fastigheterna är 
bebodda permanent medan omkring 1 000 fastigheter utgörs av fritidshus eller är obebyggda.  

 

RUFS 2050 - Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 
I den regionala utvecklingsplanen för stockholmsregionen (RUFS) är Brunn utpekat som ett 
sekundärt utvecklingsområde. De sekundära bebyggelselägena beskrivs ha potential att 
kompletteras och utvecklas. För dessa områden beskrivs att ny bebyggelse och verksamheter 
ska kompletteras inom eller i direkt anslutning till befintlig bebyggelse samt med en täthet 
och omfattning som ger bättre förutsättningar för kollektivtrafiken, och att en utspridd 
bebyggelse bör undvikas. Det beskrivs att bebyggelsemiljön ska utformas så att det går att ta 
sig fram till fots och med cykel på ett tryggt och säkert sätt samt att ytor för cykelstråk till 
hållplatslägen ska finnas avsatta.  
 

Gällande planer och Prioriterade förändringsområden (PFO) 

Centrala Brunn omfattas till största delen av redan gällande detaljplaner. Programarbetet avser 
inte att förändra markanvändningen inom dessa planer. 

Detaljplanen för Brunn Vargbacken vann laga kraft 2015-09-11 och håller på att genomföras. 
Detaljplanen möjliggör uppförandet av ca 140 seniorlägenheter, byggnationen för 
lägenheterna förväntas påbörjas hösten 2018 och vara klara för inflytt 2019/2020.  

Detaljplanen för Brunn centrum vann laga kraft 2017-06-30 och möjliggör främst för bostäder 
men även ett torg och lokaler för centrumfunktioner, service och verksamheter i syfte att 
skapa ett funktionellt centrum och en träffpunkt för hela Ingarö.  

KSPU beslutade den 22 mars 2018 om en ny prioritering av kommunens förändringsområden. 
De områden där planläggning bedöms kommer att påbörjas inom de närmaste på Ingarö är: 
Fagerholm, Hedvigsberg, Återvall, Näsudden-Ingarövarv och Fågelvik – Nykvarn. De ligger 
centralt på Ingarö. Översiktsplanen beskriver att i de områden som omvandlas strävar 
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kommunen efter att behålla karaktären med gröna tomter och ett enkelt vägnät samt att 
undvika att bebyggelsen förtätas genom avstyckning. 

 
Figur 2. Ny prioritering av förändringsområden. Beslutad 22 mars 2018 i KSPU 

Programförslaget 

Planprogrammet föreslås fokusera på kommande detaljplaner samt underlätta för hur 
kommande planansökningar inom området ska hanteras. Syftet med programmet är att visa på 
en framtida markanvändning för området och peka ut områden lämpliga för bostäder och 
verksamheter. Programmet bör visa på förslag på stråk och målpunkter för att främja gång- 
och cykeltrafik i enlighet med vad som beskrivs i Översiktsplanen och RUFS. Den 
övergripande inriktningen för programarbetet är att stödja en utveckling av Brunn till ett 
attraktivt centrum för hela Ingarös behov.  
 
För att underlätta ett hållbart resande bör programmet inrikta sig på att ny exploatering bör 
ske nära befintlig kollektivtrafik. Detta är även i linje med RUFS för att även ge bättre 
förutsättningar för kollektivtrafiken. Vidare kan planprogrammet föreslå att centrum utvecklas 
och möjliggör för fler arbetsplatser för att stärka den lokala utvecklingen och minska 
bilpendlingen utanför kommunen. Planprogrammet bör även förslå principer för hur dagvatten 
ska hanteras i kommande detaljplaneprojekt samt ge riktlinjer för i hur stor grad det är möjligt 
att exploatera inom vattenskyddsområde utan att grundvattnet påverkas negativt. 
 
De prioriterade förändringsområden som föreslås ingå i planprogrammet förväntas påbörjas 
under 2018-2020. Detta innebär att det är möjligt att arbetet med planprogrammet kan komma 
att ske parallellt med att detaljplaneläggning av något av de prioriterade förändringsområdena. 
Om så sker ska en tät dialog föras mellan arbetsgrupper för detaljplanen och för 
planprogrammet så att dessa överensstämmer med varandra. Planprogrammet behöver 
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kartlägga hur frågor kring tillfartsvägar, gång- och cykelvägar och infartsparkering kan lösas i 
de prioriterade förändringsområdena.  
 
I enlighet med 6 kap i Miljöbalken ska en strategisk miljöbedömning upprättas för att 
undersöka om programmets genomförande förväntas innebära betydande miljöpåverkan.  
 
I arbetet med planprogrammet kommer en dialog föras med medborgare för att i ett tidigt 
skede lyfta frågor av intresse.  

Preliminär tidplan för programarbetet 

3:a kvartalet 2018 - Start-PM godkänns 

2:a kvartalet 2019 - Samråd 

4:e kvartalet 2019 – Godkännande/Antagande 

 

Bedömning 

Brunn beskrivs i både kommunens översiktsplan och den regionala utvecklingsplanen som ett 
område med möjlighet att växa och utvecklas. Under hösten 2017 och våren 2018 har en 
grupp tjänstemän tillsammans med politiker haft seminarium och workshop i syfte att skapa 
en gemensam syn på investeringar och utveckling inom kommunen. I detta arbete har det 
framkommit att det finns god potential, i form av redan befintlig infrastruktur, 
infartsparkeringar och skola, för Ingarö att växa i jämförelse med andra delar inom 
kommunen.  

Ekonomiska konsekvenser 

Programarbetet finansieras av Värmdö kommun. Kommande detaljplanearbete inom 
exploateringsområden föreslås finansieras av respektive exploatör. Planprogrammet bör för 
nya exploateringsprojekt lyfta fram eventuella finansieringsobjekt som exploatören ska bidra 
till. Exempelvis behov av upprustning av vägar, gång- och cykelväg eller parker utanför 
detaljplaneområdet som medförs av den nya exploateringen.   
 
Kommande PFO-områden finansieras av de boende i varje område genom en s.k. planavgift. 
Planprogrammet kan komma att bidra till ett effektivt nyttjande av befintlig infrastruktur 
genom att föreslå utveckling i närhet till befintlig infrastruktur och service.  

Konsekvenser för miljön 

Programarbetet kan på sikt bidra till en tätare bebyggelse i Brunn med hållbara resor, 

hushållning med naturmark och ett förbättrat skydd av grundvattnet.  

Konsekvenser för näringslivet 

Planprogrammet kan bidra till en utveckling av service och näringsliv på Ingarö. 

Konsekvenser för medborgarna 

Samråd om programarbetet kommer att genomföras under 2018 i en tidig dialog med 



  6 av 6 
 
 
 Diarienummer 

 2017KS/0812 

 
 
 
medborgarna, innan det juridiskt bindande detaljplanearbetet påbörjas. Medborgare får 

därmed chansen att i ett tidigt skede påverka innehållet i programmet och kommande 

detaljplaner. 
 

Konsekvenser för barn 
Programmet kan bidra till att utveckla skola, förskola och säkra skolvägar.  
 

Ärendets beredning 

Plan- och exploateringsavdelningen har berett ärendet. 

   

Handlingar i ärendet 

Nr Handling Bilägges/Bilägges ej 
1 Ansökan  
1 Planbesked  

 

 

Sändlista för beslutsexpediering 

Plan- och exploateringsavdelningen 

 

 

Camilla Broo Fredrik Cavallin 
  
Kommundirektör Planchef  
 

    


	Förslag till beslut
	Beslutsnivå
	Sammanfattning
	Bakgrund
	Ärendebeskrivning
	RUFS 2050 - Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen
	Programförslaget
	Preliminär tidplan för programarbetet

	Bedömning
	Ekonomiska konsekvenser
	Konsekvenser för miljön
	Konsekvenser för näringslivet
	Konsekvenser för medborgarna
	Konsekvenser för barn
	Programmet kan bidra till att utveckla skola, förskola och säkra skolvägar.


	Ärendets beredning
	Handlingar i ärendet
	Sändlista för beslutsexpediering

