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Planbeskrivning 

Inledning  
Detaljplan En detaljplan ger en samlad bild av mark- och vattenanvändningen och 

hur miljön avses förändras eller bevaras. En detaljplan redovisas som 
ett avgränsat område på en karta med bestämmelser. Till 
detaljplanekartan hör en planbeskrivning som förklarar syftet och 
innehållet i planen samt en genomförandebeskrivning för vad som 
behöver göras för att planen ska bli verklighet.  
 

 Den samlade bedömningen om marken och vattnets användning som 
görs i en detaljplan ger också ramarna för prövning av olika framtida 
lov, till exempel bygglov, rivningslov och marklov. Detaljplanens 
bestämmelser ligger även till grund för tillstånd enligt miljöbalken och 
prövning enligt till exempel fastighetsbildningslagen, anläggningslagen 
och ledningsrättslagen. I och med att ett område har detaljplan går 
lovprövning både snabbare och enklare och fastighetsägarna får ett 
bättre och säkrare underlag för sin projektering och det blir mindre risk 
för grannerättsliga tvister.  
 

Detaljplane-
processen 

Processen att ta fram en detaljplan är reglerad i plan- och bygglagen 
(PBL). Genom planläggning garanteras olika intressen insyn och 
inflytande genom att kommunen samråder och ställer ut planförslaget 
under processens gång. Planprocessen delas in i olika skeden: 
programskede, samrådsskede, utställningsskede och antagandeskede. I 
och med processens gång blir planförslaget alltmer konkret.  
 
Denna detaljplan befinner sig i samrådsskedet. 
 

 
 
Program 
 

En detaljplan ska grundas på ett program som anger utgångspunkter 
och mål för planen. Programmet är första steget i detaljplaneprocessen 
och samråds med berörda parter. Under programsamrådet finns 
möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.  
 
Se sid 9 för mer information om programmet till denna plan.  
 

Samråd Utifrån planprogrammet och synpunkterna på detta arbetas 
planhandlingar fram. Information om förslaget till detaljplan skickas ut 
för synpunkter till berörda parter under ett samråd. Skriftliga 
synpunkterna som inkommit under samrådstiden redovisas och bemöts 
i en samrådsredogörelse. 
 

Utställning Planhandlingarna bearbetas ytterligare och ställs därefter ut för 
granskning under en så kallad utställning. Synpunkter på förslaget kan 
lämnas in skriftligt till kommunen under utställningen. Synpunkterna 
sammanställs i ett utlåtande.  
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Antagande Efter eventuella mindre redaktionella justeringar kan detaljplanen antas 

av kommunens högsta beslutande organ, kommunfullmäktige.  
 

Prövning Endast berörda sakägare som har lämnat skriftliga synpunkter under 
planprocessen, som inte blivit tillgodosedda, har rätt att överklaga 
antagandebeslutet. Kommunen översänder eventuella överklaganden 
till Länsstyrelsen för prövning. Länsstyrelsens beslut kan överklagas 
till regeringen.  
 

Laga kraft Om ingen överklagar detaljplanen vinner den laga kraft tre veckor efter 
den antagits. När antagandebeslutet vunnit laga kraft blir detaljplanen 
juridisk bindande och kan genomföras. 
 

Handlingar 
Planhandlingar o Detaljplanekarta med planbestämmelser 

o Denna planbeskrivning 
o Genomförandebeskrivning 
 

Bilagor o Illustrationsplan 
o Behovsbedömning 
o Checklista för behovsbedömning 
o Dagvattenutredning 
o Karta till bullerutredning för detaljplan för förskola/skola i 

Grantomta (Viks skola) 
o Fastighetsägarförteckning 

Bakgrund 
Värmdö kommun har haft en stor inflyttning. Inflyttningen har till stor del skett genom att 
fritidshus bebos under större del av året. I Värmdö kommun kallas dessa områden för 
förändringsområden och det aktuella planområdet är ett av dessa. Förändringsområden 
definieras som ett fritidshusområde där allt fler människor väljer att bosätta sig permanent. 
Boendeutvecklingen i dessa områden får stora konsekvenser i och med ökat vattenuttag, ökad 
belastning på avloppsanläggningar och ökad trafik. I och med att andelen permanentboende 
blir större, ökar dessutom behovet av kommunal service för olika åldersgrupper; till exempel 
barnomsorg, skola och äldreomsorg.  
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Översiktskarta som visar planområdets läge i kommunen. Planområdet är markerat med röd prick. 
 

Planens syfte och huvuddrag  
Syfte Huvudsyftet med planen är att anpassa området för permanentboende 

varför detaljplanen anger riktlinjer för bebyggelseutvecklingen samt 
underlättar utbyggnad av kommunalt vatten och spillvatten. Planen 
säkrar även markområden för vägar, gång- och cykelvägar samt skydd 
för större naturområden.  
 

Huvuddrag Planområdet omfattar ca 50 fastigheter, de flesta är bebyggda med 
enbostadshus. Förtätning möjliggörs genom avstyckning med 
bestämmelser om minsta tomtstorlekar på 1100 kvm i områdets västra 
delar och med 1500 kvm i de östra delarna. Friliggande villor är det 
enda som tillåts vid eventuell förtätning. Byggrätter, uttryckta som 
största tillåtna byggnadsarea (något förenklat: den yta byggnaden 
upptar på marken), varierar mellan 160 och 200 kvm för byggnader i en 
våning samt mellan 120 och 150 kvm för byggnader i två våningar. 
Planförslagets bestämmelser kan vid ett maximalt utnyttjande resultera 
i ca 35 nya fastigheter.  
 
Fastigheter i planens sydvästra del föreslås få bestämmelse för 
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skoländamål för att på sikt möjliggöra utvidgning av Viks skola, som 
ligger precis utanför planområdet. Planförslaget säkerställer 
användningen av allmän plats (natur och gator).  
 

Förenligt med 3, 4 och 5 kap miljöbalken 
De åtgärder planen medger bedöms vara förenliga med en ur allmän synpunkt lämplig 
användning av mark- och vattenresurserna. Planens bedöm heller ej medge sådan användning 
att miljökvalitetsnormer överstigs. Detaljplanen bedöms vara förenlig med miljöbalkens 3, 4 
och 5 kapitel.  
 
(3 kap. MB innehåller grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och 
vattenområden. 4 kap. MB innehåller särskilda bestämmelser för hushållning med mark och 
vatten för vissa områden i landet. 5 kap. MB innehåller miljökvalitetsnormer och 
miljökvalitetsförvaltning.) 
 

Plandata 
Lägesbestämning 
 

Planområdet ligger på västra Värmdölandet. Gustavsberg ligger ca 5 
km väst om planområdet och Hemmesta Centrum ligger ca 2 km 
nordöst.  
 

 

 
 Planområdet markerat i rött. 
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 Planområdet ligger direkt öst om Viks skola. Söder om planområdet 

ligger Hagaberg, till nord och öst Torshäll.  
 
Planområdet omfattar Näverängsvägen, ett naturområde söder om 
denna väg, Elofshällsvägen, Viks Skogsväg samt del av Viks Skolväg. 
Inom planområdet finns ca 50 fastigheter. 
 

 

 
 Planområdets gräns i rött.  

 

Avgränsning Största delen av det aktuella planområdet är tidigare inte planlagt, 
plangränsen bestäms i stort sett av andra detaljplaners gränser. Se även 
nedan under Tidigare ställningstaganden, Detaljplaner. 
 

Areal 
 

Planområdet är ca 22 ha stort. 
 

Markägo-
förhållanden 

Bostadsfastigheterna inom planområdet ägs av enskilda fastighetsägare. 
Med undantag för Elofshällsvägen äger PEAB all allmän platsmark 
(vägar och naturmark). Elofshällsvägen är i privat ägo. Härutöver finns 
en fastighet med handelsverksamhet vilken är i enskild ägo.  
 

Tidigare ställningstaganden 
Översiktliga 
planer 
 

I översiktsplanen (2003) är det aktuella planområdet utpekat som ett av 
kommunens förändringsområden. Översiktsplanen anger att alla 
kommunens förändringsområden på sikt behöver planläggas. Denna 
detaljplan går alltså i linje med översiktsplanen.  
 

Riksintressen Skärgårdsvägen (väg 274) är en väg av riksintresse för att den är 
omledningsväg om något skulle hända med Essingebron i Stockholm. 
Vägen är också av riksintresse för transport av farligt gods. 
 

Kulturmiljö- 
program 

Planområdets västra del mot Viks Skolväg ligger inom ett område som 
är utpekat som kulturhistoriskt värdefullt i kommunens kulturmiljö-
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program. I Skärgårdsbygd. Kulturhistoriska miljöer i Värmdö kommun 
(Källman, 1987) står att läsa att ”När planerna på såväl järnväg som 
villastad gick i stöpet kom bebyggelsen i området att utvecklas 
förhållandevis oplanerat. Detta speglas väl i området trots att en hel del 
förändring skett under senare år.” Inom planområdet finns Villa 
Björkliden från 1906 som är exempel på en välbevarad villabyggnad.  
 

 

 
 Lila fält markerar området för kulturhistorisk miljö. Lila pricken visar Villa Björkliden.  

 
Strandskydd 
 

Planområdet omfattas inte av strandskydd. 
 

Detaljplaner 
 

Största delen av planområdet är tidigare inte planlagt. En liten del i 
norra planområdet (mot Torshällsvägen) omfattas dock av 
byggnadsplan 123 som vann laga kraft 1954-05-08. Den anger allmän 
plats för berört område.  
 

 

 
 Orangea områden har bestämmelser sedan tidigare i form av detaljplaner (dp) eller 

byggnadsplaner (bpl). 
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Program Detaljplaneprogram för Näverängsvägen & Torshällsvägen mfl. 
upprättades juni 2006. Programmet kartlade förutsättningarna för 
anläggande av kommunalt vatten och spillvatten och angav riktlinjer 
för fortsatt bebyggelseutveckling. Det såg även över trafikförhållandena 
till och inom området liksom behovet av nya gång- och cykelbanor.  
 
Huvudsynpunkterna från programsamrådet berörde trafikföring, 
vägarnas utformning, tomternas storlek och användningen av dagens 
obebyggda områden.  
 
Programarbetet avslutades i samband med att kommunstyrelsens 
tekniska utskott godkände programsamrådsredogörelsen 2006-12-11  
§ 237. 
 
Programmet och dess samrådsredogörelse finns att ta del av på 
kommunens hemsida. 
 

Behovsbedömning 
om betydande 
miljöpåverkan 
 

I programmet gjordes en miljöbedömning som kom fram till att 
programförslaget ej kan antas ha betydande miljöpåverkan. För denna 
detaljplan har ytterligare en miljöbedömning gjorts utifrån en checklista 
som finns att ta del av på kommunens hemsida. 
 
Utifrån checklistan kan sammanfattningsvis sägas att genomförandet 
inte bedöms innebära några påtagliga risker för människors hälsa. 
Miljökvalitetsnormerna bedöms inte överskridas. Planen medger ej 
förändring i något naturområde som har skyddsstatus. En eventuell 
exploatering måste dock ske med hänsyn till att vissa kriterier hanteras 
tillfredställande i planarbetet. 
 
Sammantaget bedöms planens genomförande ej kunna antas ge någon 
betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning enligt 
miljöbalken bedöms därför inte behöva upprättas. 
 

Kommunala 
beslut i övrigt 
 

2007-03-20 § 60 beslutade samhällstekniska nämnden att detaljplan för 
Näverängsvägen m fl (N1) ska upprättas. 
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Förutsättningar och förändringar 
I denna del beskrivs både planens förutsättningar och de förändringar som föreslås. För att 
skilja på dessa i löptexten skrivs förutsättningarna i normal stil medan förändringarna skrivs 
med kursiv stil. 
 
Natur  
Vegetation, lek 
och rekreation 
 

Planområdet har mycket 
grönska. Det finns sparad natur 
på tomterna och mindre icke 
ianspråktagna områden mellan 
bebyggelsen. Det största 
grönområdet ligger söder om 
Näverängsvägen och är en del av 
Storskogen öst om planområdet. 
Skogen innehåller olika trädslag, 
olika naturtyper samt träd i olika 
åldrar inklusive döda träd, dessa 
tre kriterier bidrar till bevarande 
av den biologisk mångfalden. 
 

 
Blandskogen söder om Näverängsvägen som är 
viktig för den biologiska mångfalden. 
 

 Den del av skogen som berörs av planen fungerar som en länk ut mot det 
större naturområdet (Storskogen) och det motionsspår som finns där. 
Längre västerut bryts skogen av bostadsbebyggelse, i översiktsplanen är 
det området utpekat som avbruten kil vilket innebär ett avbrott i en 
annars sammanhängande grönstruktur, se karta nedan.  
 

 

 
 Rött område – Avbruten grönkil Gula linjer – Stigar. 

Grönt område – Grönkil Orangea linjer – Vandrings- och cykelled. 
1 - Nyckelbiotopområden - livsmiljö där man finner eller kan förväntas finna rödlistade arter.  
2. Naturvärdesobjekt – områden med vissa naturvärden utan att nå upp till kvaliteten 
nyckelbiotop. De kan däremot förväntas bli nyckelbiotoper inom en inte alltför avlägsen framtid. 
3. Sumpskog. 
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 Alla fastigheter når skogen söder om Näverängsvägen inom relativt kort 
avstånd. En utredning (Storskogen kartläggning av friluftslivet, Skogs-
sällskapet och Samhällsbyggnadskontoret, 2008) visar att skogen är 
mycket välbesökt då den utgör naturlig lekplats. Speciellt delen just öst 
om Viks förskola och skola är mycket välbesökt. God tillgänglighet till 
skogen fås genom att den är lätt att nå via Näverängsvägen samt att både 
stigar och en vandrings- och cykelled finns som gör det möjlig att röra 
sig genom skogen. Vandrings- och cykelleden går från Värmdölandet, 
via planområdet och ut på Farstalandet och Ormingelandet vilket gör att 
den är av regional betydelse 

 

 
 Värmdöleden går genom planområdet och är av regional betydelse. 

 
 Sammantaget har naturområdet söder om Näverängsvägen stort 

rekreationsvärde för både närrekreation och rekreation på regional nivå. 
Den är även viktig för den biologiska mångfalden samt för att den är 
utgör natur i en annars avbruten grönkil. 
 
De mindre icke ianspråktagna områdena uppfyller inte kriterierna som 
nämns ovan. Detta tillsammans med områdenas storlek, de är små och 
isolerade gör att de inte har några högre bevarandevärden ur 
natursynpunkt.  
 

 I planarbetet har bevarandevärda naturområden identifierats vilka 
skyddas i planen genom bestämmelsen NATUR. Marklov krävs för att 
fälla träd med en omkrets större än 18 cm. Naturområdena är allmän 
platsmark.  
 
Planförslaget medger viss bostadsbebyggelse på icke ianspråktagna 
områden. Behovet av närrekreation bedöms vara tillgodosett. 
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Mark och geologi  Olika markförhållanden råder inom planområdet. Kartan nedan visar 
huvuddragen av jordarter. 
 

 

 
 Jordartskarta.  

Röd – Urberg Gul – Glacial lera  
Blå – Morän, sandig Beige – Silt (glacial och postglacial)  
Grön – Isälvssediment  Brun – Torv, kärr 
 

 Morän och berg är stabila material att bygga på.  
 
Isälvssediment består till största delen av sand och grus, finare fraktioner 
saknas. Vanligtvis går isälvssediment bra att bebygga, men i alla grus- 
och sandområden är radonrisken stor, se radon nedan. Dessutom är 
isälvssediment de största grundvattenmagasinen och bör skyddas mot 
kontaminering.  
 
Lera och silt är svårare att bebygga då oftast pålning måste utföras. 
Skredrisken kan vara stor beroende på nederbörd, urlakning och 
vibrationer. Dessutom är lera ofta sättningsbenägen vilket innebär att vid 
dränering och belastning sjunker markytan omkring pålade områden.  
 
Torv är en organisk jordart som är under ständig nybildning och är 
beroende av nederbörd för sin tillväxt. Torv är ingen jordart som går att 
bebygga. Torv innehåller ofta många hundra procent vatten, 
(vattenprocenten beräknas på mängd torrsubstans) dvs. en naturlig 
torvmark kan innehålla 1 del organiskt material och upp till 10 delar 
vatten. 
 

 Planförslaget medger avstyckningar och ytterligare byggnation, även på 
silt. Geologiska och geotekniska undersökningar ska utföras av 
fastighetsägaren vid grundläggning på områden bestående av 
finkorniga sediment (lera och silt).  
 

Hydrologi En dagvattenutredning har tagits fram av Tyréns (2009) gemensamt för 
Näverängsvägen och Torshällsvägen. Den ger en samlad bild av 
dagvattensituationen idag samt ger förslag på åtgärder vid utbyggnad. 
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Den finns att ta del av i sin helhet på kommunens hemsida. 
 
Utdrag ur sammanfattningen från Dagvattenutredningen – 
Näverängsvägen/Torshällsvägen (Tyréns, 2009): 

Avrinningen […] sker i dag från naturmark och småhusbebyggelse 
med naturlig infiltration och fördröjning. I och med en exploatering 
kommer mindre del av avrinningen att infiltrera i marken, tas upp 
av växter samt fördröjas. Avrinningen från området blir då både 
större och intensivare. Till stor del lindras effekterna av att … de 
västra delarna av N1 har markförhållanden som sannolikt ger 
mycket goda infiltrationsförhållanden. I de östra delarna av N1 
finns en sänka med finkorniga jordar där infiltration är svårare men 
i detta område är åtgärder vidtagna (ledningar, krossdiken) för att 
dränera av området. […] 
 
Genom att tillämpa LOD [lokalt omhändertagande av dagvatten, 
MKs kommentar] på fastigheter där detta är möjligt med enkla 
metoder bedöms den ökade dagvattenmängden inte utgöra ett 
problem i de västra delarna av N1. För den östra delen av N1 bör 
befintlig ledning (Ø 300 mm) bytas ut mot en större dimension (Ø 
400 mm) i samband med en eventuell omläggning av ledningen. 
Genom denna åtgärd bedöms avledningen av dagvatten kunna ske 
utan olägenheter vid de flesta regntillfällen. 
 
[…] Några insatser för att rena dagvatten, utöver avledning i diken 
och infiltration, bedöms […] inte vara nödvändigt för att skydda 
recipienterna Grisslingen och Torsbyfjärden. 
 
Det finns sannolikt en viss dag/grundvattenpåverkan från det 
nybyggda villaområdet vid Astrakanvägen norr om de östra delarna 
av N1. Dagvatten infiltreras i området men kan sannolikt tränga 
fram under utfyllnaden som utgör grunden för väg och bebyggelse. 
Ett avskärande dike föreslås nedanför släntfoten i utfyllnaden strax 
norr om tomterna vid Näverängsvägen i den östra delen av N1. 
 
På grund av nivåskillnaderna i området kan vattnet från de 
hårdgjorda ytorna på vissa tomter avrinna snabbt ut mot gator och 
grannfastigheter. Vid höjdsättningen av de planerade tomterna bör 
detta beaktas. På vissa platser kan det vara aktuellt med åtgärder för 
att hindra alltför stor avrinning, till exempel genom 
dagvattenrännor. […] 
 
Speciella platser där snö som plogats upp i området kan lagras bör 
etableras. Dessa placeras lämpligen på sådant sätt att avrinningen 
från smältande snöhögar kan bortledas utan olägenheter för 
intilliggande fastigheter. 
 
Under anläggningsskedet är risken mycket stor för grumling och 
utsläpp av främst oljeprodukter från entreprenadmaskiner. Vid 
sprängningsarbeten inom området tillkommer betydande mängder 
kväve från s.k. ”bomsalvor” och spill av sprängmedel som 
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transporteras bort med dagvattnet. Genom att redan i 
inledningsskedet ha vidtagit åtgärder för att förhindra utsläpp kan 
effekterna av byggverksamheten dämpas eller helt utebli. 
 

 Planen anger att dagvatten ska infiltreras på respektive fastighet.  
 
Värmdö kommun har en dagvattenpolicy; ”Dagvattenpolicy samt fakta 
och riktlinjer för dagvattenhantering i Värmdö kommun” (2006) som 
ska följas. Den finns tillgänglig i sin helhet på kommunens hemsida. Den 
anger bland annat att: 

 
Dagvattenhanteringen ska ske enligt följande prioriteringsordning: 
1. Hårdgjorda ytor 
Minska dagvattenavrinningen genom att minimera andelen 
hårdgjorda ytor. 
2. Källsortera 
Källsortera dagvattnet, så att inte ”rent” dagvatten förs till en yta 
där det förorenas, eller blandas med sådant dagvatten som redan är 
förorenat (T.ex. hålla isär takdagvatten och dagvatten från gata). 
3. LOD 
Dagvatten från hårdgjorda ytor bör tas om hand så nära källan som 
möjligt. Detta sker företrädelsevis genom olika metoder för lokalt 
omhändertagande av dagvatten (LOD). 
4. Öppen avledning 
Det vatten som inte kan infiltrera nära källan, bör om möjligt 
avledas i öppna avrinningsstråk. I dessa utjämnas det avrinnande 
flödet under vattnets transport, samtidigt som en viss avskiljning av 
föroreningar sker. 
5. Samlad fördröjning eller rening 
Om det avrinnande dagvattnet inte kan tas om hand inom det 
område där det genereras kan fördröjnings-/reningsanläggningar 
anläggas längre ned i systemet. Öppna anläggningar är att föredra 
eftersom de både har en renande och fördröjande funktion, 
samtidigt som de ger ett positivt inslag i boendemiljön. 
6. Till recipient 
Om det är uppenbart att dagvattnet inte är förorenat eller att det 
inte blir några hydrauliska problem p.g.a. höga dagvattenflöden 
kan det ledas direkt till recipient, eller markområde via 
dagvattenledning eller dike. 

 
  
Förorenad mark På fastighet Värmdövik 49:1 (se karta nedan) har Vattenfall (2006) 

utfört en markundersökning. Några prover visar på värden över 
naturvårdsverkets generella riktlinjer för känslig markanvändning.  
 

 På Värmdövik 49:1 får ej bygglov ges innan markförorening avhjälpts. 
 

Radon En översiktlig utredning har gjorts där man utifrån en geologisk karta 
gjort antaganden om områden med högaktivitetsradon. Den visar att 
högaktivt radon kan förekomma vid kustavsnittet Haghulta – Torsby. 
Utifrån utredningen är de västra delarna av planområdet utpekat som 
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område med högaktivt radon. 
 
I områden som vilar på grus och sand (se geologi ovan) är radonrisken 
stor då gasen lätt kan transporteras i materialet.  
 

 

 
 Det röda området markerar område med antaget högaktivt radon. Den blå pricken markerar 

fastighet med markförorening. 
 

 Planförslaget medger ytterligare byggnation inom område med 
högaktivt radon. All byggnation ska antingen föregås av 
markradonundersökning eller så ska byggnader uppföras radonsäkert. 
Vid byggnation i grusåsar rekommenderas alltid radonsäkert byggande 
eftersom det visat sig att markradonförekomsten varierar från fastighet 
till fastighet.  
 

Fornlämningar Inga fornlämningar har påträffats inom planområdet.  
 

Bebyggelse-
områden 

 

Bostäder 
 

Ca 50 fastigheter finns inom planområdet idag. De flesta är bebyggda 
med fritidshus eller enbostadshus i form av friliggande villor. 
Tomtstorlekarna varierar stort, från ca 650 kvm i den västra delen som 
är mer tätbebyggda än den östra delen där fastigheterna uppgår till 7000 
kvm. 
 

 

  
 Stora tomter i områdets östra delar. Tätare bebyggelse i de västra delarna.  
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 Exempel på fritidshus inom planområdet.  Nyare bebyggelse. 

 
 Bildandet av nya fastigheter regleras med föreslagna bestämmelser om 

minsta tomtstorlek på 1100 kvm i områdets västra del och 1500 kvm i 
områdets östra delar. Förhoppningen med de olika tomtstorlekarna är 
att planområdet även fortsättningsvis ska kunna uppvisa olika 
karaktärer. Vid ett maximalt utnyttjande av planen kan ca 35 nya 
fastigheter bildas. 
 
Endast friliggande bostäder är tillåtna i enlighet med det aktuella 
bostadsbeståndet. Endast en huvudbyggnad per fastighet är tillåten. 
Byggrätter är uttryckta som största tillåtna byggnadsarea (något 
förenklat är detta den yta som byggnaden upptar på marken). Beroende 
på minsta tomtstorlek varierar byggrätterna mellan 160 och 200 kvm för 
huvudbyggnader i en våning samt mellan 120 och 150 kvm för 
huvudbyggnader i två våningar. Storlek på komplementbyggnad regleras 
till 40 respektive 50 kvm beroende på minsta tomtstorlek. Med 
komplementbyggnader avses uthus, garage och andra mindre 
byggnader, exempelvis förråd, trädgårdsväxthus, gäststuga, bastu och 
båthus, allt med förutsättningen att det finns en huvudbyggnad som är 
ett enbostadshus. Byggnaden skall vara av en art och omfattning som 
gör att den underordnas huvudbyggnaden och den kan ensam inte 
utgöra skäl för att bilda en ny fastighet. Inom bostadsfastigheter är 
högsta byggnadshöjd för huvudbyggnader är 6,5 m och för 
komplementbyggnad 3,0 m. Byggnader ska placeras minst 4,5 m från 
tomtgräns mot annan tomt och minst 6 m från tomtgräns mot gata.  
 
Vissa delar av planområdet har prickmark vilket innebär att marken inte 
får bebyggas. Detta berör bland annat kuperad terräng på fastighet 
Värmdövik 6:1 liksom dåliga markförhållanden längs Näverängsvägen. 
På vissa fastigheter längs Näverängsvägen finns även plusmarkerad 
mark. Denna mark får endast bebyggas med komplementbyggnader (se 
förklaring ovan).  
 
Vissa fastigheter berörs av g-bestämmelse. Det innebär att marken ska 
vara tillgånglig för gemensamhetsanläggning (exempelvis en gemensam 
väg eller dagvattenledning).  
 
Område med u ska vara tillgänglig för underjordiska allmänna 
ledningar. Detta område behövs för utbyggnaden av vatten- och 
spillvattenledningar. Inom all allmän plats (exempelvis gator och natur) 
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ska marken vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar.  
 
De östra delarna som berörs i kommunens kulturmiljöprogram har en 
varsamhetsbestämmelser, k. Bestämmelsen innebär att särskild hänsyn 
till områdets karaktärsdrag, såsom fasad- och takmaterial samt 
fasadkulör ska tas vid nybyggnation eller om- och tillbyggnad.  
 

Offentlig service De närmsta skolorna är Viks skola för årskurs F-6 och en 
Montessoriskola för årskurs F-5. Dessa ligger precis intill planområdet.  
Hemmestaskolan ligger ca 1,5 km från planområdet, där finns årskurs F-
9. Närmsta förskolorna finns i Vik, Grantomta och Torshäll.  
 
På Idrottsvägen i Hemmesta finns idrottsplats.  
 
Ett vårdboende håller på att byggas rakt över Skärgårdsvägen från 
planområdet.  
 
I Hemmesta och Gustavsberg finns bibliotek, fritidsgård, vårdcentral, 
folktandvård, vårdboende och servicelägenheter.  
 

 Fastigheten Värmdövik 12:2 ligger i anslutning till det befintliga 
skolområdet. För att möjliggöra utbyggnad föreslås den fastigheten få 
bestämmelse för skoländamål. Den del av fastigheten Värmdövik 19:4 
som ligger just norr om Värmdövik 12:2 får också bestämmelsen 
skoländamål. Skolbyggnad får uppföras i en våning med maximal 
byggnadshöjd 5,0 m. Taklutningen får vara max 30 grader. 
Byggnadsarean får vara max 800 kvm.  
 

Kommersiell 
service 
 

I korsningen Viks Skolväg/ 
Skärgårdsvägen finns en 
restaurang och mindre livs-
medelsbutik/kiosk.  
 
Kommersiell service finns 
närmst i Hemmesta och även i 
Mölnvik och Gustavsberg med 
dagligvaruhandel, detaljhandel 
och restauranger.  
 

 
Byggnaden som innehåller både restaurang och 
mindre livsmedelsbutik/kiosk.  
 

 Planen föreslår att fastigheten för den befintliga kiosken/gatuköket får 
markanvändning handel. I planen regleras placering av byggnad för att 
få 20 m skyddsavstånd till väg 274. Vidare får byggnad uppföras i en 
våning med maximal byggnadshöjd 5,0 m. Maximal byggnadsarea är 
500 kvm och takvinkeln regleras till max 30 grader.  
 

Tillgänglighet 
 

Inom planområdet finns inga komplicerade lutningar på vägarna. 
Däremot gör vägarnas bredd och utformning att tillgängligheten på vissa 
ställen är begränsad. Dessutom saknas separat gång- och cykelbana på 
de flesta vägsträckor vilket gör att tillgängligheten för oskyddade 
trafikanter, speciellt för barn och för personer med nedsatt 
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rörelseförmåga, är bristfällig och ej trafiksäker.  
 

 Se möjlighet till åtgärder nedan under Gator och trafik. 
  

Gator och trafik  
Gatunät 
 

Planområdet nås från väg 274 (Skärgårdsvägen) som ligger precis 
utanför planområdet. 274an är en statlig väg som går mellan Ålstäket till 
Vaxholm via bilfärja.  
 
Det har funnits problem ta sig ut på 274an från Viks Skolväg och även 
att svänga in till planområdet från 274an när man kommer norrifrån. Ett 
förbättringsarbete pågår i korsningen 274an/Viks Skolväg där en 
cirkulationsplats byggs liksom en vägport under 274an för fotgängare 
och cyklister.  
 
Gatustrukturen inom planområdet utgörs av fyra gator. Del av Viks 
Skolväg ingår, denna leder vidare söderut mot Viks skola. Vägen har 
enkelriktats i höjd med Näverängsvägen där vändmöjlighet finns. Övriga 
gator inom planområdet är Elofshällsvägen, Viks Skogsväg och 
Näverängsvägen. Ingen av dessa gator leder biltrafik vidare, 
genomfartsmöjlighet till intilliggande områden saknas, vilket gör att 
planområdet är isolerat från sina omgivningar. 
 
Av befintligt anläggningsbeslut, med aktnummer 0120-01/11, framgår 
det att flera fastigheter inom området ingår i gemensamhetsanläggningen 
Haghulta ga:1 som förvaltas av Vik Fruviks vägförening. 
Gemensamhetsanläggningen består bland annat av  
o vägar med tillhörande diken, slänter och vändplaner 
o vägbelysning med stolpar och ledningar 
Detta innebär att del av vissa fastigheter redan idag är ianspråktagna för 
vägändamål.  
 
Gatunätet inom planområdet är av varierande kvalitet och utförande. 
Nedan visas en översiktlig inventering av vägarna. Vägbanebredd är 
själva vägbanans bredd och ska inte förväxlas med ett vägområde. Ett 
vägområde inkluderar förutom vägbana även eventuella gång- och 
cykelbanor, diken eller andra avrinningsanordningar, plats för 
snöupplag, etcetera, se bilden nedan som visar vägområde. 
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  Belägg-
ning 

Vägbane-
bredd 

Bredd 
vägomr. 

Separat 
gångväg 

Elofshällsvägen Asfalt 4,6-5,5 m 6,5-8 m Nej 

Näverängsvägen 
del väst 

Asfalt 3,2-4,5 m 5,5-8 m Nej 

Näverängsvägen 
del norr 

Asfalt 3,4-5 m 5,8-7,1 m Nej 

Näverängsvägen 
del syd 

Grus 3,4-5,1 m 4,7-8 m Nej 

Viks Skogsväg Grus 3,3-3,7 m 2,8-5 m Nej 

Viks Skolväg Asfalt 4,5-7,6 m  
+ ca 2 m 
gångbana 

 Ja 

 
 Översiktlig inventering av gatorna inom planområdet, beteckningar enligt kartan nedan. Alla 

mått är ungefärliga.  
 

 

 
  
 

 
 Vägområde. 
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 Elofshällsvägen är här ca 5 m bred väg.  Viks Skogsväg är här drygt 3 m bred. 

 
 

  
 Näverängsvägen delar sig i två delar. Vägens 

medelbredd är ca 4,5 m. 
Viks Skolväg med separat gång- och 
cykelbana. 
 

 Längs Näverängsvägen är det dålig sikt på flertal ställen, på vissa ställen 
finns speglar. 
 

 

  
 Spegel för att avhjälpa dåliga siktförhållanden på Näverängsvägen. 

 
 Planförslaget behåller alla vägar som finns idag och ger möjlighet till 

vissa förbättringsåtgärder i form av vägbreddning och vändplaner. Läs 
mer i genomförandebeskrivningen om hur verkställande av dessa går 
till.  
 
Planens vägområden motsvarar det gällande anläggningsbeslutet 
(aktnummer 0120-01/11) med följande undantag: 
o Breddning av Viks Skogsväg 
o Två vändplaner  
o Enstaka fastigheter som sticker ut i vägområdet 
 
Planen föreslår att vägområdet för Viks Skogsväg blir 6 m. Denna bredd 
behövs för en utbyggnad av kommunala vatten- och 
spillvattenledningar. Vägområdet ger även möjlighet till viss breddning 
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av vägbanan vilket är önskvärt ur trafiksäkerhetssynpunkt. På vägen 
kommer oskyddade trafikanter röra sig på väg till skola, busshållplats, 
etcetera varför en breddning är önskvärd för att möjliggöra säkra möten 
och omkörningar mellan bil och oskyddad trafikant. Breddning av 
vägområdet ger möjlighet att inrymma separat gång- och cykelbana. 
 
I slutet av Elofshällsvägen och Viks Skogsväg ges möjlighet till 
vändplan. Vändplan krävs i slut av lokalgator för att tillgodose krav från 
andra samhällsfunktioner, exempelvis sophämtning. Undantaget från 
detta är avstickargatan på Elofshällsvägen på grund av att den är så 
pass kort och att ingen ytterligare fastighet med utfart mot den kan 
bildas. Exempelvis sophämtning får här lösas på annat sätt, förslagsvis 
genom att fastighetsägarna rullar ut sina sopkärl till annan plats längs 
Elofshällsvägen.   
 
På vissa delar av Näverängsvägen går fastigheter ut i vägen och 
hindrar en naturlig sträckning av vägen. Planen möjliggör att upplåta 
den marken för vägändamål.  
 

Gång- och 
cykelväg 
 

Inom planområdet finns separat gång- eller cykelväg längs Viks 
Skolväg. Det finns även en vandrings- och cykelled som startar vid 
Näverängsvägens östligaste ände (se karta till Natur ovan). Utöver dessa 
saknas separata gång- och cykelvägar. 
 

 Planen pekar på ett behov och ger möjlighet till gång- och cykelväg 
genom det nordöstra naturområdet för att knyta ihop planområdet med 
Torshällsvägen. Gång- och cykelvägen föreslås för att underlätta för 
barn som bor norr om planområdet att ta sig till och från Viks skola. 
Den skulle även i viss utsträckning underlätta för oskyddade trafikanter 
att ta sig från planområdet och områdena söder om detta till Hemmesta 
idrottsområde.  
 

 

  
Med en målad linje visas vilken del av vägbanan som är 
avsedd för gående. 
 

I planen har väg-
områden föreslagits. 
Inom vägområden som 
är 6 m kan en separat 
gång- och cykelväg 
rymmas. Alternativ till 
trottoar är en målad 
linje i vägen, se 
exempel intill från 
Gustavsberg.  
 

 Trafikmässigt, framför allt för oskyddade trafikanter, uppnås högre 
säkerhet om separat gång- och cykelväg byggs. Detta är speciellt viktigt 
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på sträckor där många människor och bilar rör sig som t ex på västra 
delen av Näverängsvägen som distribuerar trafik till östra delarna av 
Näverängsvägen och Viks Skogsväg.  
 

Kollektivtrafik 
 

Skärgårdsvägen trafikeras av 
flera busslinjer och har hög 
turtäthet. Med kollektivtrafik nås 
Slussen (via Gustavsberg) på ca 
40 min och Hemmesta på mindre 
än 10 min. I Hemmesta, Ålstäket 
och Gustavsberg kan bussbyte 
ske för att nå större delen av 
Värmdö.  
  

Busshållplats i anslutning till planområdet.  
 Vissa inom planområdet bor precis intill en busshållplats medan de som 

har längst har drygt 800 m.  
 

 Planen föreslår inga förändringar av busshållplatser eller 
bussträckning. 
 

Parkering och 
angöring 
 

Inom planområdet sker parkering på den egna fastigheten. Utanför 
planområdet finns större infartsparkering finns vid Grisslinge och 
Hemmesta centrum.  
 

 Parkeringen ska även fortsättningsvis lösas inom respektive fastighet.  
 

Störningar  
Buller  
 

Ingen särskild bullerutredning med tanke på påverkan från 274an har 
gjorts för planområdet. Dock har en bullerutredning gjorts i samband 
med detaljplanearbetet för förskola/skola i Grantomta (Viks skola) som 
ligger intill det aktuella planområdet. Utredningen (J&W akustikbyrån, 
2002) har kartor som visar ekvivalent och maximal ljudnivå för ett fåtal 
fastigheter inom det aktuella planområdet, se bilaga. I detaljplan för 
Grantomta beskrivs följande ”Den [bullerutredningen] inberäknar en 
förmodad trafikökning på väg 274. Gränsen för tillåtet buller inomhus, 
55 dB(A) ekvivalent ljudnivå går då i snitt cirka 50 meter in på 
planområdet om inga hinder finns. Planen föreskriver bullerplank och att 
byggnadstekniska åtgärder vidtas för skolbyggnaderna. […] Hösten 
2005 utförde Ingemanssons akustikbyrå en bullerskyddsutredning. […] 
Med ett skydd på 2,0 m höjd kan målet om högst 55 dB(A) innehållas på 
stora delar av området.” 
 

 Planen ger möjlighet för bostadsfastigheterna Värmdövik 4:1 och 
Värmdövik 6:1 närmast väg 274 att anordna bullerdämpande åtgärder.  
 

Störande 
verksamhet 
 

Hästverksamhet av liten storlek finns på fastigheten Värmdövik 41:1. I 
Värmdö kommun finns inga generella riktvärden för skyddsavstånd 
mellan hästverksamhet inom detaljplanerat område. Skyddsavståndet 
kan variera under olika förhållanden men bör enligt socialstyrelsen inte 
understiga 200 meter. 
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 Den svarta pricken visar fastighet med hästverksamhet. Det grå transparenta området visar en 

200 m radie från fastighetens mitt. 
  
 Enligt miljöbalken (2 kap 3 §) ska alla som bedriver en verksamhet 

utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 
försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att 
verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller 
miljön.  
 

 Efter det att detaljplanen vunnit laga kraft kommer, enligt bygg- och 
miljökontoret, en tillståndsprövning att ske för hästverksamheten. Det 
kan innebära att prövningen kommer fram till att hästverksamheten 
måste upphöra. 
 

Transportleder för 
farligt gods 
 

Väg 274 i anslutning till planområdet är sekundär transportled för farligt 
gods, tillika riksintressen för samma ändamål. Detta finns kvar från tiden 
av militära aktiviteter på Rindö och Myttinge. 
 

 Planområdet berör ej Skärgårdsvägen och föreslår alltså inga 
förändringar för väg 274. Dock får del av fastighet Värmdövik 4:5 ej 
bebyggas på grund av närhet till vägen. 
 

Teknisk 
försörjning 

 

Vatten och 
spillvatten 
 

Planområdets västra fastigheter ligger inom kommunens 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Resterande fastigheter har 
enskilda lösningar. 
 
(Termen vatten och avlopp, VA, inkluderar även dagvattenhantering 
vilket inte är aktuellt inom planområdet.) 
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 Blåmarkerade fastigheter ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och spillvatten. 

 
 Ett av planens syfte är att underlätta en utbyggnad av kommunalt vatten 

och spillvatten. Samtliga fastigheter avses anslutas.  
 

Dagvatten 
 

Se Hydrologi ovan.  

Värme 
 

Varje fastighet ordnar sin egen försörjning.  
 

 Planen reglerar inte byggnaders uppvärmning men kommunen ser 
positivt på användande av förnyelsebara energikällor. 
 

El och tele 
 

Vattenfall Sveanät svarar för områdets elförsörjning TeliaSonera 
Skanova Access AB är huvudman för telenätet.  
 

 Kommunen kommer att erbjuda ledningsrättshavare möjlighet till 
samförläggning i mark i samband med utbyggnaden av vatten och 
spillvatten. 
 
Ett E-område för elstation har lagts in söder om Näverängsvägen. 
 

Administrativa 
frågor 

 

Huvudmannaskap 
 

Enligt plan- och bygglagen (6 kap. 28 §) ska kommunen vara huvudman 
inom områden med detaljplan om det inte finns särskilda skäl till annat.  
 
Historiskt har huvudmannaskapet för gator och andra allmänna platser 
inom Värmdö kommun varit enskilt och så även inom planområdet.  
 

 Det enskilda huvudmannaskap föreslås gälla även fortsatt. Särskilt skäl 
för detta är att planområdet utgör ett av många perifera och relativt 
glesbyggda områden där användningen av vägar och grönområden inte 
är mera intensiv än att skötseln bedöms kunna vara kvar hos enskild 
huvudman.  
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Genomförandetid Under planens genomförandetid får planen inte ändras, ersättas eller 

upphävas mot fastighetsägares vilja. Undantaget är om det är nödvändigt 
på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt som inte kunnat 
förutses vid planläggningen. Om planen ändras, ersätts eller upphävs 
under genomförandetiden har fastighetsägarna rätt till ersättning av 
kommunen för den skada de lider.  
 
Under genomförandetiden har fastighetsägarna en garanterad byggrätt i 
enlighet med planen. Om detaljplanen inte ändras, ersätts eller upphävs 
efter genomförandetiden fortsätter dock planen att gälla.  
 

 Genomförandetiden är 15 år men delad inom planområdet.  
 
Genomförandetiden för allmänna platser, E-område samt för fastigheter 
med bestämmelsen a1 (fastigheter som ej berörs av en vatten och 
spillvattenutbyggnad) är 15 år och börjar när planen vinner laga kraft.  
 
För fastigheter med bestämmelsen a2 berörs av vatten och 
spillvattenutbyggnaden. Genomförandetiden är 15 år men börjar löpa 
ett år efter att planen vunnit laga kraft.  
 
Förskjuten genomförandetid är ett sätt att möjliggöra effektiv utbyggnad 
av vatten- och spillvattennätet samt genomföra eventuella 
vägförbättringar/-ombyggnader innan bygglov ges. En rationell 
utbyggnad av det kommunala vatten och spillvattennätet är angelägen 
ur miljösynpunkt. Utbyggnaden tar i anspråk hela vägbredden vilket 
omöjliggör andra transporter, till exempel av material till husbyggen.  
 

Konsekvenser 
Planen bedöms medföra en effektiv hushållning av marken.  
 
En behovsbedömning om behov av miljöbedömning har gjorts utifrån en checklista vilken 
finns att ta del av på kommunens hemsida. Nedan presenteras delar av denna där viss 
miljöpåverkan bedöms kunna uppstå på grund av detaljplanen.  
 
Miljö En utbyggnad av det kommunala vatten- och spillvattennätet är en stor 

fördel för miljön. Övergången från enskilda lösningar är en positiv 
utveckling som minskar belastningen på recipienter och minskar 
föroreningsrisken av dricksvatten.  
 
Planen säkerställer användningen av naturområdet söder om 
Näverängsvägen. Delar av icke ianspråktagna områden bebyggs och 
vissa befintliga fastigheter tillåts förtätas. Detta kommer sannolikt öka 
antalet invånare i området och således också biltrafiken inom området 
och den påverkan det har på miljön. Bra kollektivtrafik finns dock i 
direkt anslutning till planområdet. Planen bedöms ej tillåta sådana 
förändringar att miljökvalitetsnormerna överstigs.  
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I och med att planen tillåter förtätning kommer landskapsbilden 
påverkas. Om konsekvenserna blir av positiv eller negativ art är dock 
svåra att förutse då de i stort är beroende av byggnaders utformning och 
placering. Ytterligare bebyggelse och mer hårdgjorda ytor påverkar 
även dagvattnets möjlighet till infiltration. Detta kan påverka 
erosionsrisken inom området och speciellt på de ställen som vilar på 
silt. Dagvattenutredningens åtgärdsförslag bör följas för att minimera 
riskerna för erosion.  
 

Hälsa 
 

En tillståndsprövning kommer att ske för hästverksamheten när 
detaljplanen vunnit laga kraft. Det kan innebära att prövningen kommer 
fram till att hästverksamheten måste upphöra. 
 
Att fastigheten med förorenad mark saneras innan den eventuellt 
bebyggs är bra för både människor och miljö.  
 
Att nybyggnation ska föregås av markradonundersökning alternativt 
ska nya byggnader uppföras radonsäkert är positivt för människors 
hälsa. 
 

Medverkande 
Medverkande 
tjänstemän 
 

Malin Klåvus, planeringsarkitekt, samhällsbyggnadskontoret. 
Mikael Carlsson, VA-ingenjör, samhällsbyggnadskontoret. 
Robert Berg, dagvatteningenjör, samhällsbyggnadskontoret. 
Ann Hagström, kommunekolog, samhällsbyggnadskontoret. 
Lisa Schild, miljöinspektör, bygg- och miljökontoret. 
Anna Krohn, bygglovhandläggare, bygg- och miljökontoret.  
 

Medverkande 
konsulter 
 

Åsa Vikdahl, civilingenjör, lantmätare, Structor Projektutveckling 
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