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Planuppdrag för hoteliverksamhiet ii1om fastigheten Kallhäll 9:18 vid

Skarprättarvägen

DnrKst2018/675 �• l(

Beslut

1. Positivt planbesked lämnas för att pröva möjligheterna att göra en ny detaljplan för att utöka

byggrätten för hotell verksamhet inom fastigheten Kallhäll 9: 18.

2. Planutskottet ges i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för ökad byggrätt för hotellverksamhet

inom fastigheten Kallhäll 9:18 vid Skarprättarvägen.

3. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse godkänns som förstudie för detaljplanearbetet.

4. Kornmundirektören ges i uppdrag att i planprocessen säkerställa att projektet har höga miljökrav

samt att det ställs krav på laddstationer.

5. Kommundirektören ges i uppdrag att bevaka kommande etableringar i området med syftet att främja

den centrumnära handeln i Kallhäll.

Ärendet i korthet 

Syftet med planuppdraget är att pröva möjligheten att etablera hotellbebyggelse om ca 1300 kvm ljus 

BTA och ca 270 rum. Planområdet ligger i Kalhälls norra industriområde längs Skarprättarvägen vid 

Stäkets trafik.plats (El8 -Rotebroleden) och omfattar fastigheten Kallhäll 9:18. På fastigheten finns 

idag en Hemköpbutik samt en OKQ8 bensinmack. Planområdet utgör med sitt strategiska läge en del 

av entren till kommunen från norr. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att positivt planbesked 

lämnas till Stäket handelsplats AB och att planutskottet ges i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan 

för ökad byggrätt för hotellverksamhet inom fastigheten Kallhäll 9:18. Vidare föreslås att 

kommunstyrelseförvaltningens skrivelse godkänns som förstudie för detaljplanearbete. Detaljplanen 

föreslås hanteras med standardförfarande. 

Handlingar 

1. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-08-29

Reservationer 

M, L, KD och C anmäler en gemensam skriftlig reservation, bilaga 7. 

Kommunstyrelsens behandling 

S, V och MP yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag, samt till S, V och 

MP:s tilläggsförslag: 

- Kommundirektören ges i uppdrag att i planprocessen säkerställa att projektet har höga miljökrav

samt att det ställs krav på laddstationer.

- Kommundirektören ges i uppdrag att bevaka kommande etableringar i området med syftet att främja

den centrurnnära handeln i Kallhäll.

Emma Feldman (M) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag och till S, V och MP:s 

första tilläggsförslag och avslag till S, V och MP:s andra tilläggsförslag. 

Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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Björn Lindgren (SD) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag och till S, V och MP:s 

första och andra tilläggsförslag. 

Besluts gång 

Ordföranden ställer bifall mot avslag på kommunstyrelseförvaltningens förslag och S, V och MP:s 

första tilläggsförslag, och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att bifalla desamma. 

Ordföranden ställer bifall mot avslag på S, V och I'v1P:s andra tilläggsförslag och konstaterar att 

kommunstyrelsen beslutar att bifalla detsamma. 

Beslutet ska skickas till 

Sarnhällsbyggnadsavdelningen 

Stäket handelsplats AB 

Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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