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§ 154 Avskrivning Rnnvgen Dnr: JA 2022/000106

Jrna kommundelsnmnds beslut
Nmnden beslutar att upprttande av detaljplanen fr del av Tavesta 1:248 m.tl., (Rnnvgen) avskrivs.

Sammanfattning av rendet
Detaljplanen som syftade till att skapa byggrtter fr marknra bostder lngs Rnnvgen i

centrala Jrna behver avskrivas. Projektet skulle ocks omfatta en ny GC-bana lngs delar av
Rnnvgen. Befintlig frskola ingick i projektet och det skulle avgras hur byggrtten fr denna
kan kombineras med byggrtt fr bostder.

Efter detaljplansamrd och i samband med planeringen av markanvisningen av ytterligare delar
av detaljplanomrdet har en vrdering samt en volymstudie tagits fram. Detta visar
sammantaget p att projektet inte r mjligt att genomfra med en tillrckligt god ekonomi. Det
har heller inte visat sig mjligt att utvrdera planomrdet fr att ge en hllbar ekonomi. l

nromrdet i Jrna r det uttalat att inte bygga hgre hus n fyra vningar, fr att passa in i

stadsbilden. Fr att detta projektet skulle kunna vara ekonomiskt hllbart behvs betydligt hgre
hus i stora delar.

Efter att geotekniska utredningen gjorts har den lgre belgna stra delen av planomrdet visat
p smre markfrhllanden n vad som kunde frutses vis direktanvisningen. Det innebr att
endast en mindre del av de ngot hgre belgna partierna bedms kunna bebyggas. Det r

betydligt mindre n frvntat. Flertalet faktorer bidrar till att projektet inte kan anses
genomfrbart, vilka frmst r:

Dagvattenhantering och miljkvalitetsnormer (MKN) fr Moran - mste kunna lsas inom eller i

anslutning till planomrdet innan vattnet nr Moran fr att lnsstyrelsen inte ska verprva
detaljplanen

Geologi

Markanvisat delomrde i stra delen r betydligt mindre byggbar n frvntat, den bestr till
vsentliga delar av torv samt r frsumpad

Terrngfrhllanden i vriga delar medger inte en tillrckligt stor byggnation

Kostnader fr ledningsflytt r vsentliga fr kalkylen, dock belastar de i huvudsak Telge Nt,
dribland flytt av dagvattendike i stra delen.

1/2 av bruttototalarea (BTA) i delomrde B (centrala delen av detaljplanen) r mrk fr att kunna
bygga i befintlig terrng - det gr delomrdet betydligt mindre attraktivt fr exploatrer.

Frskolan p Furan 2 utgr ur planen - det r inte ej aktuellt att bygga om den p de nrmaste
10 ren.

Inte ekonomiskt genomfrbart, allt fr stor risk och liten marginal:

Bedmd intkt enligt volymstudie: 23 616 tkr

Bedmd kostnad: 20 976 tkr

Beslutsunderlag
Tjnsteskrivelse 2022-10-20 (denna handling)

terkallelse av bestllning fr detaljplan, del av Fastigheten Tavesta 1:248 m.fl. (2022-09-15)
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(Forts. § 154)

Beslutet skickas till

- Akten

0 Planenheten

- Exploatr
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