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Värmdö Samhällsbygg - Remissvar ärende Dnr O6KS/0118 ~9~J~5 cvif

Från: “Cecilia Pantzar”
Till:
Datum: 2010-12-06 10:34
Arende: Remissvar ärende Dnr O6KS/01 18
Kopia: “Lena Gullmert”

Yttrande över program inför detaljplan för Värmdö Löknäs 1:4 — Motorsportbana.

Stockholms läns museum har fått ovan angivna ärende på remiss från kulturenheten på Värmdö kommun.

Detaljplanen syftar till en permanent placering av motorsportbanan på Myttingehalvön. 1 förslaget finns två
huvudalternativ till placering. Dels den nuvarande platsen för motorbanan Norshagen och dels Brodalen
belägen i närheten av en helikopterbas. Norshagen ligger i norra delen av kulturmiljöområde 12 och Brodalen
västerut, strax utanför kulturmiljöområdet.

Av de två lokaliseringsalternativen framstår Norshagen som det mest skonsamma ur kulturmiljösynpunkt.
Området är redan taget i bruk för ändamålet och har en anslutande väg. Fortsatt utveckling av platsen med
nya byggnader innebär avverkning av närliggande skog.
1 det sammanhanget vore det dock önskvärt att behålla en grön skärm mot det omgivande öppna landskapet i
söder och öster.
Det är särskilt angeläget om det även kan komma att krävas andra typer av bullerskydd.

Alternativet Brodalen ligger på ett sammanhängande stråk åkermark kantat av skog.
Platsen har mervärden i att nyttja helikopterplattans ledningsdragningar och fördelen att inte inverka på
omgivande skog.
Anläggandet av banan med tillhörande bebyggelse och väganslutningar innebär trots detta en stor förändring
av landskapet.
1 relation till de ingrepp som följer på en permanentning av Norshagen, framstår den befintliga placeringen
som ett mer skonsamt alternativ, trots att det är beläget inom ett kulturmiljöområde.

Vänliga hälsningar
Cecilia Pantzar

Cecilia Pantzar
I3yggnacl san rikvane
STOCKI IOLMS LÄNS MUSEL~
08- 586 19456 / 076-5269456
cecilia. pantzar(~stockholms1ansmuseurn.se
~v’nv. stockholmslansmuseurn. se
Sickia lndtisrriväg 513
131 54 Nacka
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 Delegationsbeslut 

 

VÄRMDÖ KOMMUN 
 
2010-12-06 

    Dnr 10UKF/0147 

 

Handläggare: Lena Gullmert 
Tel: 08-570 482 03 

 
Samhällsbyggnadskontoret 

 
  

    
 

Yttrande över program inför detaljplan för Värmdö Löknäs 1:4 – Motorsportbana 
 
Stockholms läns museum har fått ovan angivna ärende på remiss från kulturenheten på 
Värmdö kommun. 
 
Detaljplanen syftar till en permanent placering av motorsportbanan på Myttingehalvön. I 
förslaget finns två huvudalternativ till placering. Dels den nuvarande platsen för 
motorbanan Norshagen och dels Brodalen belägen i närheten av en helikopterbas. 
Norshagen ligger i norra delen av kulturmiljöområde 12 och Brodalen västerut, strax 
utanför kulturmiljöområdet.  
 
Av de två lokaliseringsalternativen framstår Norshagen som det mest skonsamma ur 
kulturmiljösynpunkt. 
Området är redan taget i bruk för ändamålet och har en anslutande väg. Fortsatt 
utveckling av platsen med nya byggnader innebär avverkning av närliggande skog.  
I det sammanhanget vore det dock önskvärt att behålla en grön skärm mot det 
omgivande öppna landskapet i söder och öster.  
Det är särskilt angeläget om det även kan komma att krävas andra typer av bullerskydd.  
 
Alternativet Brodalen ligger på ett sammanhängande stråk åkermark kantat av skog.  
Platsen har mervärden i att nyttja helikopterplattans ledningsdragningar och fördelen att 
inte inverka på omgivande skog. 
Anläggandet av banan med tillhörande bebyggelse och väganslutningar innebär trots 
detta en stor förändring av landskapet.  
I relation till de ingrepp som följer på en permanentning av Norshagen, framstår den 
befintliga placeringen som ett mer skonsamt alternativ, trots att det är beläget inom ett 
kulturmiljöområde. 
 
 
Lena Gullmert 
Kulturchef 
 
 
 

Utbildnings-, kultur- och äldrekontoret 
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YTTRANDE
Värmdö kommun201 0-1 1-17 5~ Ö//2 Samhälisbyggnadskontoret

Ärendenummer
13481 Gustavsberg

409-2010/14:22
Förrättningslontmätare
Pia Bellander

Ärende Detaljplaneprogram för Värmdö-Löknäs 1:4, Myttinge
motorsportbana

Kommun: Värmdö Stockholms län

Lantmäteriet har tagit del av programförslaget och har inga
synpunkter att framföra.

Pia Bellander
förrättningslantmätare

LANTMÄTERIET BOX 47700 117 94 STOCKHOLM
BESÖK: ÅRSTAÄNGSVÄGEN 17 TFN VÄXEL: 0771 636363 TFN DIREKT. 08-7095634 FAX: 08-70956 10

E-POST: piabellanderl@Im se INTERNET. www.Iantmateriet.se
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Värmdö Kommun
Samhällsbyggnadskontoret
13481 Gustavsberg

2010-11-29

Mark Purits
Nickebo
Skägga Udd
139 90 Värmdö

YTTRANDE, Motorsportbana Myttin!e

Med anledning av det pågående programsamrådet gällande Värmdö Motorklubbs
ansökan att planlägga en motorsportbana på Myttinge vill jag yttra mig i frågan.

Sedan militären lämnade skjutf’ältet har området i allt högre utsträckning använts för
rekreation av de omkringboende. Området används för strövning, löpning, ridning,
svamp- och bärplockning etc.

En motorsportbana i området skulle upplevas som bullrig och störande och skulle
förstöra en unik obebyggd naturmiljö och möjlighet till tyst rekreation.

Jag ber er därför förlänga det nuvarande tillståndet så att motorsportbanan kan vara
kvar vid Löknäs.

Med vänlig hälsning

Mark Purits



 

Naturskyddsföreningen i Värmdö, c/o Pella Larsdotter Thiel, Skenora gård, 134 65 INGARÖ 
Tel: 073-658 98 84, e-post: pella.thiel@naturskyddsforeningen.se, hemsida: www.varmdo.snf.se 

Ingarö 101215 

Synpunkter på detaljplanen för Värmdö-Löknäs 1:4, motorsportbana  
 
Vi anser att det finns svårigheter med att förena en motorsportbana med ambitionen att 
bevara Myttinge som ett tyst område (enligt förslaget till Översiktsplan 2010-2030). 
Bullerstörningar från området måste noga utredas och minimeras. Det är viktigt att tiderna 
för verksamhet inte utökas och att banan även i fortsättningen framförallt vänder sig till 
kommunens ungdomar och inte utvecklas till en tävlingsbana. 
 
 
För Naturskyddsföreningen i Värmdö 
 
Pella Larsdotter Thiel, ordförande  
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2010- 12-06

Dnr
O6KS/O 118

Värmdö Kommun
13481 Gustavsberg

Synpunkter på detaljplaneprogram för Värmdö - Löknäs 1:4
Myttinge Motorsportbana

1 Yrkande
Vi yrkar att Lokaliseringsutredningen kompletteras med översiktliga bullerberäkningar och en översiktlig
beskrivning av miljömässig påverkan av vattendrag för alla alternativ för att avgöra vilken lokalisering som
ger minst inverkan på miljön och är minst störande för kringboende. Nuvarande huvudaltemativ upp1~’lIer,
enligt vår mening, inte de krav som lagstiftningen ställer på val av plats för miljöfarlig verksamhet.

2 Synpunkter på planprogrammet
1 programmet anges att Miljöpåverkan pga verksamheten bedöms vara avgörande för lokalisering av en
permanent motorsportbana. Bullerstörningar som miljöpåverkan har redovisats separat varför det därmed är
klart att buller är den viktigaste miljöpåverkan som verksamheten ger upphov till. Förevarande program och
tillhörande lokaliseringsutredning saknar dock redovisning av buller som nödvändigt underlag för att kunna
göra val i enlighet med lagstiftningen.

Detaljplanearbetet regleras i PBL, Plan- och Bygglagen (1987:10). 15 kap. beskrivs planarbetet och i 18 §
beskrivs hur planarbetet ska förfaras.

Ett första steg är att avgöra om verksamheten kan anses medföra betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap.
Il § Miljöbalken, MB. Förevarande ärende om en Motorsportbanan är att betrakta som miljöfarlig
verksamhet som medför betydande miljöpåverkan varför 6 kap. 12 § i MB ska tillämpas. Kortfattat innebär
det att rimliga alternativ ska identifieras, beskrivas och bedömas för att i en sammanfattande icke-teknisk
rapport förklara vilka skäl som ligger bakom varför det val som väljs som huvudalternativ är bättre än de
alternativ som förkastas.

Vi kan se att förvaltningen verkade haft en ambitiös målsättning med lokaliseringsutredningen där åtta olika
platser undersökts men kan dessvärre konstatera att den viktigaste miljöpåverkande konsekvensen, buller,
överhuvudtaget inte är behandlad. Utredningen uppf~’ller därmed inte det lagrum som PBL och MU utgör.

Vidare är lokaliseringsutredningen bristfällig vad gäller påverkan på vatten. Avrinning från område fl sker
via en bäck som passerar område A Norshagen för att sedan rinna ut i Löknäsviken. Det är därmed
anmärkningsvärt att det för område fl under punkten “Närhet till vatten” anges att en eventuell
motorcrossbana bör hållas på avstånd från bäcken men att det inte anges att nuvarande motorcrossbana går
rakt över samma bäck i ett läge som är betydligt närmare till utloppet i Löknäsviken.

1 lokaliseringsutredningen ställs olika fritidsaktiviteter och näringar mot varandra på ett olyckligt och i sig
irrelevant sätt. Vision Häst och tysta rekreationer lyfts fram som skäl för att undvika vissa lokaliseringar för
Motorsport men mindre hänsyn har tagits till att beskriva nödvändigheten av en levande bygd där ekologiskt
Mrbruk har omöjliggjorts med motorcrossbana Norshagen. Det är även anmärkningsvärt att ekologiskt
Mrbruk som tvingats flytta beten nära område A, Norshagen, inte nämns över huvudtaget men att andra beten
ses som nödvändiga.

Vi ser att medborgarna har behov av lokalisering av många olika rekreationsmöjligheter såsom ridning,
drakflygning, skytte, motorcross mm. Syftet för planarbetet är att undersöka möjligheten till lokalisering av
en permanent motorsportbana som har buller som största miljöpåverkan. Vi anser att en första bedömning

Olle Markstecit
Postvägen 1, 13954 VÄRMDÖ, Tel 08-571 624 27, mob. 070-5162427
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bör göras om hela Myttinge ska bli ett tyst område för enbart därtill hörande tysta aktiviteter såsom ridning
rörligt friluftsliv, ekologiskt Mrbruk mm.

En motorsportbana ger upphov till höga ljudnivåer och tar därmed bort tystnaden i mycket stora områden. Vi
ser att lokaliseringsutredningen borde ha tagit upp möjligheten att samla bullrig verksamhet till områden som
ger minsta störningar rör boende och tidsbegränsa öppettider mr att möjliggöra att även tysta rekreationer Par
möjlighet att utövas under andra tider.

Det är oklart vilka tider som idag gäller mr motorsportbanans öppettider. Av beslut 220, 2006-06-07, har vi
tolkat att banan har tillstånd att vara öppen torsdagar kl 17 -21 och varannan lördag kl lO 15 samt stängt
underjuli månad. Av beslut 355 utökades öppettidema till att gälla vaije lördag 10 15, vilket är det som
anges på klubbens hemsida http: www.varmdomk.se/mc/

Av lokaliseringsutredningen och programmet far man uppfattningen att man idag Par använda banan tisdag,
onsdag och torsdag kl 17- 21 och lördagar kl lO — 15 samt att det ska vara möjligt till 5 lO ggr per år att ha
öppet heldagar (helger?) från 9 19 och även 3 ggr per år ha helgläger (lör-sön). Vad är det som gäller enligt
beslut från Miljö- och Hälsoskyddsnämnden?

Vi finner det anmärkningsvärt att det i lokaliseringsutredningen och planprogrammet vid flera tillfällen
påtalar att den provisoriska motorcrossbanans nuvarande lokalisering skulle påverka valet av en permanent
placering genom att marken redan är påverkad. Vi vill i detta sammanhang påtala att ett tidsbegränsat
bygglov (brutsätter att marken kan återställas och att det därmed inte ska vara ett vägande skäl vid val av
permanent anläggning. Ett övervägande i den riktningen skulle Pa förödande konsekvenser som prejudikat
enär tidsbegränsade bygglov därmed kan bana väg för mindre lämpade etableringar av miljöfarlig
verksamhet.

Olle Markstedt
070-5162427

Postvägen 1
13954 Värmdö

Susanna Nathanson Selander och Christer Selander
08-541 38035

Löknäs Gård
13990 Värmdö

Olle Markstedt

Postvägen 1, 13954 VÄRMDÖ, Tel 08-571 624 27, mob. 070-5162427
Sidan 2/2
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Värmdö Samhälisbygg - Utredning om motocrossbana

Från: “Per Wahiberg” <pellewahlberg@spray.se>
Till: <varmdo.kommun@varmdo.se>
Datum: 2010-12-20 11:20
Arende: Utredning om motocrossbana
Bifogade filer: MC-bana 101220.doc

Hej

Bifogar sh till samhällsbyggnadskontoret.

M.V.H / Per Wahlberg

Hitta kärleken med hjälp av vårt matchningstest - Klieka här!
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Per Wahiberg 20 10-12-20
Östermalmsgatan 94
11459 STOCKHOLM

Till:
Värmdö Kommun
Samhälisbyggnadskontoret
Skogsbovägen 9—11
13481 GUSTAVSBERG

Angående utredning för motocrossbana i Värmdö Kommun (VK)
Av VK uppgivet ärendenumnier dnr O6KS!O118 mil

Jag ansluter mig till Björn A. Marklund i det han i skr den 14 december 2010 framför i
rubricerad fråga.

Jag vill särskilt framhålla att det Björn A. Marklund benämner “salamimetoden”, d.v.s att
beslutade frågor (utökningstillsånd, dispenser etc) gang efter annan på olika sätt ändras, inger
stor oro för framtiden. Enligt min uppfattning borde s.a.s “foten sättas ned” och det tas ett
definitivt beslut att varje utökning av verksamhetens omfattning och ljudnivå fr.o.m nu endast
får ske om motocrossbanan förläggs inomhus i enlighet med vad som åtminstone som ett
idéutkast — framfördes 2005/2006 av dåvarande kommunalrådet Bryntesson.

Stockholm som ovan och
med vänlig hälsning

Per Wahlberg











Datum
2010-11-19

Ert datum
2010-11-05

Vår beteckning
305-1771 10

Er beteckning
O6KS/0118

Kommun: Värmdö
Förvaltning: Samhällsbyggnadskontoret

Samråd angående förslag till detaljplan för Värmdö — Löknäs 1:4
Motorsportbana.

Med anledning av remiss i rubricerade ärendefår Storstockholms
brandförsvar anföraföljande.

Brandförsvaret anser

att man bör beakta framkomligheten och tillgängligheten för
brandförsvarets fordon och personal till rubricerat område.

(Brandförsvaret blir ofta larmat på sjukvårduppdrag som Lex. hjärtstopp.
Företrädesvis åker vi med lättare fordon som har en viss framkomlighet i
terrängen och i normalt fall behöver inte bärigheten beaktas.)

Med beaktande av ovanstående har brandförsvaret inget att erinra

Storstockhoims brandförsvar

~:~n~:tär ~j3y%%7~4~41~9
Tel direkt: 08-792 99 93
E-post: joakim.ifver@ssbf.brand.se

STORSTOCKHOLMS BRANDFÖRSVAR, Box

BESÖKSADRESS: MALMSKILLNADSOATAN

TI’N: 08-454 87 00, FAX: 08-454 89

1328, Iii 83 STOCKHOLM

64, OAS NR 222000-0356
01, www.storstockholm.brand.se

Storstockhoims
brandförsvar

6~ ts 01)8
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Värmdö Samhälisbygg - Värmdö Löknäs C6K~S Oi/~’

Från:
Till:
Datum: 2010-12-06 14:24
Arende: Värmdö Löknäs

DnrO6KS/0118

Yttrande
TeliaSonera Skanova Access AB har inget att erinra.

Det finns idag en teleluftledning till fastigheten.

Med vänliga hälsningar

Anders Österberg
Accessnätpianering Stockholm
Tel 070-295 98 90
anders.osterberg @skanova.se
TeliaSonera Skanova Access AB
Box 93, 12322 Farsta
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Utbildningsnämnden, aibetsutskottet 2010-11-22

&6Ks 6V18

Dnr 1OUTBN/147 Utbildningsnämnden, arbetsutskottet 2010-11-22 § 83

Samråd om detaljplaneprogram för Värmdö-Löknäs 1:4,
Myttinge motorsportbana

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet har inget att erinra mot samråd om detaljplaneprogram för
Värmdö-Löknäs 1:4, Myttinge motorsportbana.

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden har beretts tillfälle att lämna synpunkter till samråd om
detaljplane-program för Värmdö-Lölmäs 1:4, Myttinge motorsportbana.

Arbetsutskottet föreslås inte ha något att erinra mot samråd om
detaljplaneprogram för Värmdö-Löknäs 1:4, Myttinge motorsportbana.

Handlingar i ärendet
Utbildnings-, kultur- och äldrekontorets tjänsteskrivelse 2010-11-10
Samråd om detaljplaneprogram från samhällsbyggnadskontoret

Sändlista
Samhälisbyggnadskontoret
Akten

utdrngsbepyrkande~








