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Ks § 34 Planprogram för Ådöhalvön (Björknäs 2:1 och 
Ådö 1:10 mfl) - samrådsbeslut 
Dnr 2011-51 

Sammanfattning 

Programområdet avgränsas i norr mot Tammsvik konferensanläggning och i 
söder av Stora Lugnet och Ekbacken. I öst och väst avgränsas området av 
Mälarens vatten. Området är totalt ca 174 ha. Marken ägs av privata 
fastighetsägare, Stockholms stad och Upplands-Bro kommun. 

Syftet med samrådsförslaget till planprogram är att undersöka möjligheter till 
komplettering i befintliga bebyggelsestrukturer samt eventuellt tillägg av ny 
bebyggelse. En övergripande målsättning är att tillvarata och lyfta Ådöhalvöns 
kultur- och naturvärden genom att öka tillgängligheten och stärka 
attraktiviteten för rekreation- och friluftslivet.  

En översiktlig behovsbedömning har genomförts. Ett genomförande av 
planprogrammet för Ådöhalvön bedöms inte medföra risk för betydande 
miljöpåverkan varför miljöbedömning ej erfordras. I den fortsatta 
planprocessen kommer programområdet att delas upp i en eller flera 
detaljplaner. För varje detaljplan kommer särskilda behovsbedömningar att 
göras. Ny kunskap kan tillkomma som gör att ställningstagandet revideras i 
senare skede.  

Kommunstyrelsen beslutade 2 december 2009 § 144 att ge kommundirektören 
uppdrag att ta fram ett förslag till program för Ådöhalvön. Föreliggande förslag 
till planprogram anger utgångspunkter och mål inför kommande 
detaljplaneläggning. 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens beslut den 2 december 2009 § 144 

 Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 februari 2011-03-09 

Yrkande 

Yvonnie Stein (FP) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag med 
följande förändringar i samrådshandlingen: 

 Att man i Verkaviken tillåter en utökning av byggrätter till 100 + 30 
kvm och att i höjd tillåta ett plan med en inredningsbar vind. 

 Att man i Sågbacken tillåter en utökning av byggrätter till 100+ 20 kvm 
och att i höjd tillåta ett plan med en inredningsbar vind. 

 Att man vid nuvarande norra campingområdet ange att ca. 30 hus kan 
byggas. 

Berit Svensson (S) yrkar att ärendet ska bordläggas. 

Iréne Seth (M) yrkar att ärendet ska avgöras i dag. 

Berit Svensson (S) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar enligt 
Kommundirektörens förslag:  
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Kommunstyrelseförvaltningens förslag till planprogram för Ådöhalvön, 
Björknäs 2:1 och Ådö 1:10 m.fl. ska sändas ut för samråd: 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med Iréne Seth (M) yrkande. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med Yvonne Stein(FP) yrkande. 

Votering begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Den som vill 
bifalla Yvonne Stein (FP) yrkande röstar ja. Den som vill bifalla Berit 
Svensson (S) yrkande röstar nej. 

Omröstningsresultat 

Under upprop avges följande röster. 

Ledamot/ tjänstgörande ersättare Ja- röst Nej-röst 

Anders Åkerlind (M) X  

Tom Slettengren (M) X  

Kenneth Åkerblom (M) X  

Yvonne Stein (FP) X  

Martin Normark (FP) X  

Tina Teljstedt (KD) X  

Christina Brofalk (C) X  

Annika Falk (S)  X 

Conny Timan (S)  X 

Stina Svedberg (S)  X 

Helena Austrell (S)  X 

Mary Svenberg (S)  X 

Berit Svensson (S)  X 

Anna Norberg (MP)  X 

Iréne Seth (M) X  

Med åtta ja röster för Yvonne Seth (FP) yrkande mot sju nej röster för Berit 
Svensson (S) yrkande beslutar Kommunstyrelsen i enlighet med Yvonne Stein 
(FP) yrkande. 
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Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till planprogram för Ådöhalvön, 
Björknäs 2:1 och Ådö 1:10 m.fl. ska sändas ut för samråd med följande 
förändringar i samrådshandlingen: 

 Att man i Verkaviken tillåter en utökning av byggrätter till 100 + 30 
kvm och att i höjd tillåta ett plan med en inredningsbar vind. 

 Att man i Sågbacken tillåter en utökning av byggrätter till 100+ 20 kvm 
och att i höjd tillåta ett plan med en inredningsbar vind. 

  Att man vid nuvarande norra campingområdet ange att ca. 30 hus kan 
byggas. 

____________ 

Reservation 

Berit Svensson (S), Conny Thiman (S), Stina Svenberg (S), Helena Austrell 
(S), Mary Svenberg (S) och Annika Falk (S) reserverar sig mot beslutet med 
följande motivering: 

Vi socialdemokrater reserverar oss till förmån för de egna förslagen. Eftersom 
betydande ändringsförslag presenterats med kort varsel och ärendet hastats in 
på kommunstyrelsens dagordning anser vi att ärendet borde ha bordläggas så 
att även oppositionspartierna fått möjlighet att hinna med sin demokratiska 
process innan beslut ska fattas. Vi beklagar att majoriteten inte hörsammat 
denna önskan. Vi anser att det är högst odemokratiskt att inte också ge 
oppositionspartierna bra möjligheter att processa frågorna i 
demokratiskordning i sina partier. 

Vi Socialdemokrater anser att förvaltningens väl genomarbetade förslag till 
planprogram är ett bra underlag för samråd i vilket de berörda kan yttra sig. Vi 
Socialdemokrater väljer att invänta alla yttranden som inkommer under 
samrådet och vår interna process innan vi tar ställning till sakfrågorna i 
ärendet. 

Anna Norberg (MP) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 

Miljöpartiet instämmer i Socialdemokraternas reservation. 

Protokollsanteckning 

Kerstin Åkare (V) medges lämna följande protokollsanteckning: 

Vänsterpartiet instämmer med Socialdemokraternas reservation. 


