
 Från Bygg- miljö- och  hälsoskyddsnämndens sammanträde den 13 oktober 2008. 
  
Fjällsvik 4:1 
Uppförande av 6 st enbostadshus, bastu, komplementbyggnad, brygga, 18 
parkeringsplatser, rivning av befintliga byggnader samt delvis rivning av 
befintlig kaj 
Reservation till ärende 8:502 
(redigerat för hemsidan av webbred.  
 
 
(m)-företrädare tar inte sitt uppdrag på allvar 
Ärendet om Djuröbadens välkända pensionat har flera dimensioner som vi vill 
beröra och som tydliggör vårt ställningstagande att vilja avgöra ärendet under 
mötet med ett avslag istället för att återremittera. Alliansens återremiss anger att 
de anser att en nybebyggelse på denna fastighet som inte överskrider den 
befintliga bebyggelsens kvadratyta är helt i sin ordning. Vi vänder oss mot detta 
resonemang. Dels för att man med denna grund återknyter till det möte som tre 
(m)-företrädare (Jonas Nilsson, Peter Frej och Erik Pettersson) hade med 
nuvarande ägare innan denne köpte fastigheten och den överenskommelse som 
man gjorde på samma möte om att fastigheten kan bebyggas inom den befintliga 
byggnationens kvadratytor.  
 
Bara genom detta förfarande har man inte tagit sitt uppdrag om att värna Värmdö 
som helhet på allvar. Det oroar oss att dessa politiker i flera ärenden så aningslöst 
hanterar sitt uppdrag att värna det allmänna perspektivet. 
 
Vatten avlopp känt problem på Djurö 
Frågan ställer också på sin spets förhållandet mellan att värna befintliga boende i 
förhållande till nyexploatering avseende tillgången på vatten och möjligheterna 
till avlopp. Det blir ett pedagogiskt problem att förklara för de som bor idag, och 
som nekats bygglov p g a dålig vattentillgång, att de inte kan utveckla sina hem 
när denna för området stora exploatering medges att i ianspråkta vattenresurser. 
  
Planprocess viktig för utvecklingen 
I ärendet har man också haft en stark opinion som helst velat se ett bevarande av 
huset av kulturella aspekter eller som i vart fall velat dämpa förslaget till 
nyexploatering som strider mot områdets övriga bebyggelse både i utformning 
samt storlek. Varför alliansen på en knapp 4000 kvm stor tomt vill bygga 6 st nya 
(eller 5 st genom kompromissen med (fp) i nämnden) enbostadshus med två 
våningar i en av de mer avlägsna delarna av kommunen utan att detta prövats i 
planprocess är för oss otydligt. I en planprocess hade kommunen kunnat analysera 
behoven av service, nybebyggelse, infrastruktur, skolor/förskolor mm och kunnat 
utreda och föreslå lämpligaste platserna för detta. Därmed hade man också haft en 
möjlighet att ta hänsyn till nybebyggelsens utformning och påverkan på dagens 
kultur- och naturmiljö.  
 
Kommuninnevånarna utan insyn och möjlighet att påverka 
Detaljplaneförslaget hade då också ställts ut, bl a i Djurö, så att kommuninvånare 
och alla berörda fått möjlighet att både få ta del av och kunna påverka 
helhetsförslagets slutliga utformning. Uppenbarligen ansåg majoriteten detta som 
fullkomligt överflödigt vilket för oss är ett helt oförsvarbart agerande. Särskilt 



som detta öppnar för möjligheten att många flera fastigheter i normala 
villastorlekar kan hårdexploateras utan hänsyn till omgivande bebyggelse och 
förutsättningar. 
 
Ekonomiskt lättsinne 
 Inte heller beaktas de ekonomiska konsekvenser som dylika exploateringar 
medför för kommunen när man medger sådan bebyggelseutveckling i kommunens 
ytterområden istället för att bygga "inifrån och ut". Vi anser inte att detta är 
önskvärd utveckling av kommunen, ej heller ett bra förvaltande av 
kommuninvånarnas förtroende 
. 
 Än en gång ser vi exempel på hur majoriteten på ett nonchalant sätt väljer att 
sätta sig över såväl lagstiftningens intentioner och allmänhetens rättmätiga krav 
på inflytande. Vi beklagar detta djupt 
.   
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