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Detaljplan för södra entrén ti l l  Haninge centrum,  
del av Söderbymalm 3:458  
Handen 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
 

BAKGRUND 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-27, § 308 att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
upprätta detaljplan för södra entrén till Haninge centrum. Detaljplaneförslagets 
huvudsakliga syfte är att möjliggöra för tredimensionell fastighetsbildning och att nuvarande 
gångtunnel under Eskilsvägen omvandlas till yta för centrumändamål. Utöver detta syftar 
detaljplaneförslaget även till att skapa förutsättningar för en tydligare entré till gallerian och 
därmed möjliggöra förbättrad tillgängligheten och trygghet. 
 
Detaljplaneförslaget har under perioden 12 oktober 2020– 3 november 2020 varit föremål för 
granskning med berörda myndigheter, fastighetsägare, boende med flera. Under 
granskningstiden har materialet varit utställt i Haninge kommunhus foajé samt på 
kommunens hemsida, www.haninge.se/haningecsodra. 

INKOMNA YTTRANDEN 
I samband med granskningen har totalt 9 yttranden inkommit. De inkomna yttrandena finns 
att ta del av i sin helhet hos planavdelningen. I detta dokument är remissynpunkterna 
sammanfattade och samlade under olika kategorier samt åtföljda av planavdelningens 
kommentarer. 
 
Följande yttranden har inkommit under samrådet: 

Myndigheter, organisationer, föreningar, kommunala nämnder med flera 
GDPR säkrad Instans: Inkommen Med 

synpunkter 
Utan 
erinran 

Ej tillgodosedd 
synpunkt 

M1 Polismyndigheten 2020-10-13  x  

M2 Länsstyrelsen i Stockholms län 2020-10-14  x  

M3 Postnord Sverige AB 2020-10-15  x  

M4 Svenska Kraftnät 2020-10-13  x  

M5 Tornberget  2020-10-26 x   

M6 Södertörns Miljö- och 
Hälskoskyddsförbund 

2020-10-26  x  

M7 Vattenfall Eldistribution AB 2020-10-27  x  

M8 Vattenfall Ab Heat Sweden 2020-11-10 x   

M9 Kultur- fritidsförvaltningen  2020-10-23  x  
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SAMMANSTÄLLNING AV INKOMNA SYNPUNKTER MED 
PLANAVDELNINGENS KOMMENTAR 
 

Inkomna synpunkter 
Tornberget ställer sig positiva till granskningshandlingarna för en tydligare entré till gallerian 
och där med förbättrar tillgängligheten och tryggheten i centrum. 
 
Planavdelningens svar: I samband med genomförandet av planförslaget bör aspekter om 
förbättrad tillgänglighet och trygghet beaktas och eftersträvas.  
 
Vattenfall AB Heat har inga fjärrvärmeledningar i det område som markerats i detaljplan vid 
Eskilsvägen. Endast över Poseidons torg. 
 
Planavdelningens svar: Informationen noteras.  

SAMMANSTÄLLNING AV REVIDERINGAR AV PLANFÖRSLAG 

Enbart mindre redaktionella revideringar av planförslaget har genomförts   
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