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Dagvattenutredning för Kopparmora 2:224, Marktema 2019-03-25 

Geotekniskt utlåtande, Geogrund AB 2018-01-15 

PM Översiktlig redovisning av områdets natur, Ekologigruppen 2018-09-25 

Trafikutredning, Structor Mark 2019-03-18 

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik, Sweco 2018-09-07  

 

PLANPROCESSEN 

För denna plan tillämpas Plan- och bygglagen (2010:900). Planen handläggs 

med standardförfarande. En detaljplan ger en samlad bild av den avsedda 

mark- och vattenanvändningen och hur miljön avses förändras eller bevaras. 

En detaljplan redovisas som ett avgränsat område på en karta med bestäm-

melser. Till detaljplanekartan hör en planbeskrivning som förklarar syftet 

och innehållet i planen samt vad som behöver göras för att planen ska kunna 

förverkligas. 

 

Den samlade bedömningen av markens och vattnets användning som görs i 

en detaljplan ger också ramarna för prövning av olika framtida lov, till ex-

empel bygglov, rivningslov och marklov. Detaljplanens bestämmelser ligger 

även till grund för tillstånd enligt miljöbalken och prövning enligt till exem-

pel fastighetsbildningslagen, anläggningslagen och ledningsrättslagen. I och 

med att ett område har detaljplan finns såväl fastställda byggrätter som ett 

skydd mot oönskade förändringar. Härigenom går lovprövning både  

snabbare och enklare. Det blir även mindre risk för grannrättsliga tvister. 

 

Arbetet befinner sig nu i ett så kallat samrådsskede. Efter samrådet ska kom-

munen ta ställning till de inkomna synpunkterna och eventuella förslag till 

revideringar i en samrådsredogörelse. Därefter ska planförslaget granskas. 
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Granskningen utgör ytterligare ett tillfälle att lämna synpunkter om detalj-

planen. 

 

BAKGRUND 

Fastighetsägarna till Kopparmora 2:224 har inkommit med en ansökan om 

detaljplan för att få ändra den markanvändning befintlig byggnadsplan med-

ger, centrumändamål, till bostadsändamål för cirka 26-27 lägenheter. Kom-

munen har bedömt att centrumändamål utifrån dagens förhållanden inte är 

aktuellt och att kommunen är beredd att genom detaljplan pröva bostadsbe-

byggelse på fastigheten. Ett planarbete påbörjades efter beslut att godkänna 

start-PM i Kommunstyrelsens planutskott (KSPU) 2017-10-19. 

 

 
Figur 1. Översiktskarta över planområdets lokalisering. 

 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Syftet med detaljplanen är att ändra den befintliga markanvändningen cent-

rumändamål till bostäder för att kunna möjliggöra flerbostadshus i Norra 

Kopparmora. Det aktuella området ligger mellan Evlingevägen och Saltarö-

vägen. Byggnaderna ska anpassas efter terrängen och platsens förutsätt-

ningar för att landskapsbilden så långt möjligt ska kunna bevaras.  

 

Detaljplanen syftar även till att skapa en gång- och cykelväg längs Saltarö-

vägen, som kopplas samman med befintligt stråk från Älvsby industriom-

råde. Med gång- och cykelvägen skapas en mer trafiksäker miljö för de 

oskyddade trafikanter som rör sig längs Saltarövägen. 

 

Detaljplanen möjliggör för cirka 26-27 lägenheter. Byggnaderna föreslås 

uppföras i två våningar, men för att anpassa byggnaderna till topografin och 

Planområdet 

https://vk-geosecma01.varmdo.se/map/?app=plan/mex - underlag&lang=sv#map
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landskapsbilden utformas husen i den västra och mittersta delen av planom-

rådet som suterränghus, det vill säga med utskjutande/längre övervåningar. 

Huset längst i öster uppförs i två våningar på plan mark. Denna byggnad 

kan uppföras som radhus eller i samma hustyp som de övriga. Byggnaderna 

får uppföras med en nockhöjd om 8,5 meter. 

 

FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MILJÖBALKEN 

Miljöbalkens (MB) kapitel 3 och 4 innehåller grundläggande bestämmelser 

för hushållning med mark- och vattenområden samt särskilda bestämmelser 

för hushållning med mark och vatten för vissa områden. Enligt 2 kap. 2 § 

Plan och bygglagen (PBL) ska dessa följas vid planläggning. Kapitel 5 i MB 

anger att regeringen får meddela föreskrifter för miljökvalitetsnormer om 

kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt och att kommunerna ska 

ansvara för att de följs. 

 

De åtgärder planen medger bedöms vara förenliga med en ur allmän syn-

punkt lämplig användning av mark- och vattenresurser genom att markom-

råden kommer att användas för ett ändamål som området bedöms vara väl 

lämpat för med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. 

Bestämmelserna i 4 kap. MB utgör inte hinder för kompletteringar till be-

fintlig bebyggelse eller utvecklingen av befintliga tätorter om tillbörlig hän-

syn tas till det rörliga friluftslivet. Planen bedöms vara förenlig med bestäm-

melserna i detta kapitel.  Planen bedöms inte heller medge sådan markan-

vändning att några miljökvalitetsnormer överskrids varför detaljplanen får 

anses vara förenlig med 3, 4 och 5 kapitlet MB.  

 

PLANDATA 

Läge och avgränsning 

 
Figur 2. Planområdets avgränsning redovisas med röd linje. 



Samrådshandling 
Planbeskrivning 
Dnr: 2016KS/0439 
Sida 4 (55) 

 

 

 

Planområdet är beläget i kilen mellan Evlingevägen och Saltarövägen syd-

väst om bostadsområdet Norra Kopparmora. Planområdet omfattar fastig-

heten Kopparmora 2:224 och delar av fastigheterna Älvsby 1:12, Koppar-

mora 2:1 och Kopparmora 2:228. Planområdet sträcker sig strax från norr 

om Evlingevägen till Saltarövägen i söder. I väst avgränsas planområdet av 

Evlingevägen, fastigheten Älvsby 1:13 och gång- och cykelvägen från 

Älsvby industriområde. I öst avgränsas planområdet av skog och Lanternvä-

gen. 

 

Areal och markägoförhållanden 

Planområdet är ca 3 ha stort. Fastigheten Kopparmora 2:224 ägs av Koppar-

mora Fastighets AB. Kopparmora 2:228 ägs av Norra Kopparmora samfäl-

lighetsförening och Älvsby 1:12 Stuvsta fastighets aktiebolag. Kopparmora 

2:1 ägs av LRF konsult. 

 

 
Figur 3. Fastigheter som berörs av planområdet. 

 

Allmän plats och kvartersmark  

Med planförslaget kommer markanvändningen att förändras från den i be-

fintliga byggnadsplaner. I södra delen av planområdet planläggs en gång- 

och cykelväg som allmän plats med kommunalt huvudmannaskap. I befint-

lig plan utgör marken parkmark och vägmark med enskilt huvudmannaskap. 

Gång- och cykelvägen kopplar samman med den befintliga från Älvsby in-

dustriområde. För att kunna koppla samman gång- och cykelstråken plan-

läggs en del av Evlingevägen, som tidigare är planlagd som allmän plats 

gata och körbana med enskilt huvudmannaskap, som gata med kommunalt 

huvudmannaskap.  

 

Älvsby 1:12 
Kopparmora  

2:224 

Kopparmora 

2:228 
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I planförslagets östra del planläggs fastigheten Kopparmora 2:224 som kvar-

tersmark bostäder, B. I befintlig plan är marken planlagd som centrumända-

mål, C. Marken i direkt anslutning väster om Kopparmora 2:224 är tidigare 

planlagd som allmän plats, vägmark.  

 

Norr om Evlingevägen planläggs ett område för pumpstation, kvartersmark 

med bokstaven E. Marken är tidigare planlagd som allmän plats, park. 

 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

 

ÖVERSIKTLIGA OCH GÄLLANDE PLANER 

Planförslaget är förenligt med Värmdö kommuns översiktsplans riktlinjer då 

området ingår i ett prioriterat förändringsområde (PFO) avsett för perma-

nentboende. Planförslagets exploatering är dock tätare än vad som anges i 

översiktsplanens riktlinjer för PFO-områden.  

 

Projektets målsättning med bostäder i varierande storlekar kan bidra till en 

mer blandad bebyggelse i området, vilket följer översiktsplanens mål om att 

bebyggelseutvecklingen ska innehålla bostäder för medborgare i olika åldrar 

och med olika sociala förhållanden. Förslaget är även förenligt med över-

siktsplanens riktlinjer med hänvisning till att bebyggelseutveckling bör ske 

där det finns tillgång till utbyggd samhällsservice med möjlighet till kollek-

tivtrafik och kommunalt vatten och avlopp. 

 

Planområdet omfattas av ”Förslag till byggnadsplan för delar av fastighet-

erna Kopparmora 1:1, Skrävlan 1:1 och Tuna 1:1” fastställd 1963. Planen 

har ändrats genom tillägg avseende byggrätter vid tre tillfällen; 1988 i sam-

band med införandet av Plan- och bygglagen gjordes ett tillägg till planen 

om minskad byggrätt, 2004 genom ett tillägg om ökad byggrätt och 2008 

med ytterligare ökad byggrätt för att anpassa området för permanentboende 

och utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.  

 

Enligt gällande byggnadsplan får Kopparmora 2:224 nyttjas för centrum-

ändamål, vilket i detta fall innebär att fastigheten endast kan användas till 

butiker, samlings- och föreningslokaler och för byggnader erforderliga för 

fritidshusområdets tillsyn och skötsel (se figur 4). Planområdet omfattar 

även mark som är planlagd som parkmark och vägmark.  
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Figur 4. Utsnitt ur befintlig byggnadsplan från 1963. Kopparmora 2:224 är planlagt som 

C, i blått.  

 

De norra delarna av planområdet, ovanför Evlingevägen som planläggs som 

E-område, omfattas av ”Förslag till byggnadsplan för del av Älvsby 1:2” 

från 1964. Området är planlagt som allmän plats, park.  

 

KOMMUNALA BESLUT 

Kommunstyrelsens planutskott (KSPU) beslutade 2016-12-15 att ge sö-

kande ett positivt planbesked, vilket innebär att kommunen är beredd att 

pröva bostadsbebyggelse på fastigheten Kopparmora 2:224 i en detaljplane-

process.  

KSPU godkände Start-PM för detaljplanearbete Kopparmora 2:224 2017-

10-19. 

 

BEHOVSBEDÖMNING 

Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken (MB) ska kommunen göra en miljöbedöm-

ning när en detaljplan upprättas om dess genomförande kan antas medföra 

betydande miljöpåverkan. En behovsbedömning är underlag till bedöm-

ningen om planens genomförande riskerar att medföra betydande miljöpå-

verkan. Om denna risk föreligger ska en miljökonsekvensbeskrivning upp-

rättas (4 kap. 34 § PBL). Betydande miljöpåverkan innebär att väsentlig på-

verkan sker på ett eller flera miljövärden.  

 

En behovsbedömning har gjorts och detaljplanen antas inte ha en sådan be-

tydande miljöpåverkan att en miljökonsekvensbeskrivning behöver upprät-

tas. Detta motiveras av att den miljöpåverkan genomförandet av planen kan 

orsaka kan överblickas och åtgärdas. Utredningar har tagits fram för buller, 

dagvatten, trafik, naturvärden och geoteknik för att påverkan från eller på 
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dessa aspekter inte ska bli betydande. En miljöbedömning inklusive miljö-

konsekvensbeskrivning (MKB) bedöms inte behöva utföras.  

 

RIKSINTRESSEN 

Planområdet ligger enligt Miljöbalken 4 kapitlet 4 § inom riksintresse hög-

exploaterad kust och enligt 4 kapitlet 2 § inom riksintresse för det rörliga 

friluftslivet. Planförslaget bedöms inte påverka något av dessa riksintressen 

negativt. 

 

STRANDSKYDD 

Planområdet ligger inte inom strandskyddat område. 

 

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR 

NATUR OCH REKREATION 

Förutsättningar 

De södra delarna av Kopparmora 2:224 består av gräsmark. Öster om gräs-

marken finns två bergshöjder med barrblandskog. Kring höjderna växer tä-

tare barrblandskog. Mellan de båda höjderna sträcker sig en dalgång som 

kantas av unga björkar. En stig leder genom dalgången vidare mot bebyg-

gelse norr om fastigheten. Enligt den översiktliga redovisningen av områ-

dets natur utförd av Ekologigruppen (se bilaga, daterad 2018-09-25), tyder 

förekomsten av gamla enar, sälg och markflora som blåsippor, blåklockor 

och kärleksört på att området förr varit mer öppet och hävdat. Vid sökning i 

artportalen finns inga registrerade fynd av rödlistade eller skyddade arter.  

 

 
Figur 3. Foto från den översiktliga redovisningen av områdets natur (Ekologigruppen). Fo-

tot är taget från den södra delen av fastigheten. På bilden syns gräsmarken och en av 

bergshöjderna. Bild: Ekologigruppen 
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Den översiktliga redovisningen av områdets natur visar att det inom området finns 

områden med något högre naturvärden. Dessa utgörs bland annat av enstaka, 

grövre tallar, sälg, blåsippor, äldre gran och medelålders ek. Områden med natur-

värden listas och visas på bild nedan.  

 

1. Bergsplatå med barrblandskog. Naturvärdet består främst av inslag 

av enstaka grövre tallar. De äldsta tallarna är troligen runt 80 år 

gamla.  

2. Sydvänd, blockrik slänt med blandskog av tall, björk, ek och gam-

mal en. Död ved i form av lågor av sälg och en. I fältskiktet växer 

blåsippor, liljekonvalj och smultron. Naturvärdet består här av bioto-

pen i sin helhet, men särskilt den blockrika marken med ek och sälg 

samt den fridlysta blåsippan. Biotopen är en för platsen vanlig och 

representativ naturmiljö.  

3. Bergsplatå med äldre tall, sälg och gamla enar. I fältskiktet växer 

blåsippor, smultron, lingon och liljekonvalj. Nedanför platån i bryn-

zonen mot den öppna marken växer yngre asp, sälg, rönn och gran. 

De äldsta tallarna är troligen runt 80 år gamla. Naturvärdet består 

främst av de gamla tallarna, sälg samt den fridlysta blåsippan.  

4. Blandskog. Naturvärdet består främst av inslag av äldre gran och 

medelålders ek. 

5. Dike. Särskilt norr om den infart som idag finns till området tycks 

vegetationen vara till viss del hydrofil, vilket tyder på att diket är 

vattenförande större delen av året. Kan möjligen utgöra en lokal för 

groddjur. Den del av vattendraget som ansluter till jordbruksmarken 

omfattas av biotopskydd. 

 

 
Figur 5. Figuren visar naturområden med naturvärden inom det analyserade området. Röd 

streckad linjer visar område som undersökts. Bild: Ekologigruppen. 
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Skyddsvärda träd har inventerats. De träd som har bedömts som skyddsvärda lig-

ger alla utanför fastigheten Kopparmora 2:224 och planområdet.  

 

Vid fältbesök i oktober 2017 noterades två påkörda paddor på Evlingevä-

gen. Paddor omfattas av artskyddsförordningen paragraf 6 och är fridlysta i 

hela landet. Detta innebär att det är förbjudet att döda, skada, fånga eller på 

annat sätt samla in exemplar samt ta bort eller skada ägg, rom, larver eller 

bon. Lämpliga miljöer för groddjur bedöms i viss mån finnas inom och i an-

slutning till planområdet. Diket, främst den del som ligger norr om planom-

rådets infartsväg längs Evlingevägen, kan möjligen utgöra en lokal för re-

produktion, även om förutsättningarna sannolikt inte är optimala. I slänten 

på den höjd som finns inom planområdet finns möjligen hålrum med över-

vintringsmöjligheter. Övervintringsplatser finns sannolikt även i anslutande 

skogsområden samt på andra sidan Evlingevägen. Både närliggande skogs-

områden med lövinslag och eventuellt även gräsmarken i anslutning till 

planområdet kan fungera som landmiljöer.  

 

Förändringar 

Planförslaget innebär att blandskog med naturvärde bestående av främst in-

slag av äldre gran och medelålders ek samt att en bergsplatå med äldre tall, 

sälg och blåsippa tas i anspråk.  

 

Planen tar del av diket samt del av slänten med eventuella övervintringsplat-

ser i anspråk. Planen kan även medföra viss barriäreffekt för paddans rörelse 

mellan de olika miljöerna. Eftersom padda är en vanlig art med god beva-

randestatus bedöms planen inte påverka artens lokala population. För att för-

hålla sig till bestämmelserna i artskyddsförordningen kan dock perioden för 

åtgärder vid genomförandet av detaljplanen behöva anpassas. Det vill säga 

att åtgärder som kan påverka den fuktigare delen av diket förläggs vintertid 

samt att åtgärder som kan påverka övervintringsplatserna förläggs till som-

marhalvåret. 

 

För att begränsa påverkan på områdets naturvärden har bebyggelsen i möj-

ligaste mån placerats på gräsmarken samt terränganpassats. Kullen i plan-

områdets norra del skyddas genom prickmark (mark som inte får förses med 

byggnad) och diket som är en möjlig lokal för groddjur kommer att nyttjas 

för dagvattenhantering. Syftet med prickmarken är att kunna bevara natur-

värden kopplade till kullen samt att bevara slänten som kan utgöra övervint-

ringsplats för paddor. För att landskapsbilden och så mycket av kullen som 

möjligt ska kunna bevaras har den även försetts med en bestämmelse som 

säger att markens höjd inte får ändras. Den visas som n1 på plankartan. De 

tre byggrätter som utformas med suterrängvåning/utskjutande överdelar har 
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alla bestämmelser som säger att lägsta schaktningsnivå är 7 meter över noll-

planet. Detta för att kullen ska skyddas. 

 

GEOLOGI OCH GEOTEKNIK 

Förutsättningar 

Marken inom planområdet är relativt plan och bedöms tidigare ha utgjort 

åkermark som planlades som centrumändamål under 1960-talet. Befintlig 

markyta ligger på nivåer kring +5,5 i RH2000, utom i nordöst där en kulle 

finns. Jorden består enligt jordartskarta av lera med högtliggande berg i 

östra gränsen och sandig morän norr om Evlingevägen, se figur 6. 

 

 
Figur 6. Jordartskarta, SGU. Glacial lera i gult, urberg i rött och sandig morän i grått. 

 

För placering av den nya pumpstationen har en markundersökningsrapport 

gjorts (Sweco, 2018-09-07). Pumpstationen föreslås placeras norr om Ev-

lingevägen. Marken utgörs av skog med block vid markytan. Marken sluttar 

nedåt och marknivåerna varierar mellan +3,1 meter och +7,7 meter. 

 

Förändringar 

En översiktlig geoteknisk undersökning, av Geogrund AB (se bilaga, date-

rad 2018-01-15) har genomförts. Kompletteringar i senare skede rekommen-

deras. Stabilitetsproblem i samband med det aktuella projektet bedöms inte 

bli aktuella. Området är relativt plant utan slänter. Om schaktning kommer 

utföras under byggskedet bör stabilitet för dessa kontrolleras av rådgivande 

geotekniker. Risk för sättningar med rådande geotekniska förhållanden be-

döms vara stor om grundläggning utförs på naturlig jord. 
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Områdets geologiska förhållanden visar mäktiga lager av lös lera som är 

sättningsbenägen vid belastning. Grundläggning av hus rekommenderas att 

utföras på pålar, läs mer i den geotekniska undersökningen. Geotextil skall 

utläggas som materialskiljande lager mellan schaktbotten och det dräne-

rande och kapillärbrytande lagret. 

 

Vid uppfyllnad av mark och därmed tillkommande last på lera kommer sätt-

ningar att uppstå. Detta måste beaktas vid projektering av all övrig mark 

runt husen samt gator och parkeringsplatser. Om gator och parkeringsplatser 

utförs på befintlig marknivå rekommenderas att deras grundläggning görs 

efter urskiftning av lera som motsvarar grundläggningens tyngd. Detta med-

för att belastningen på kvarliggande jord är densamma som tidigare. Denna 

lösning kan medföra spårbildning i framtiden men underhållsasfaltering är 

en billigare lösning än förstärkningsåtgärd så som KC-pelare och liknande 

metoder som anses vara en dyr lösning med hänsyn till projektets omfatt-

ning. 

 

MILJÖKVALITETSNORMER 

Enligt 2 kap. 10 § plan- och bygglagen (2010:900) ska miljökvalitetsnormer 

(MKN) för luft- och vattenkvalitet samt omgivningsbuller iakttas vid plane-

ring och planläggning i enlighet med 5 kap. i miljöbalken. Dessa frågor be-

handlas under stycken nedan.  

 

YT- OCH GRUNDVATTEN (inkl. MKN) 

Förutsättningar 

Dagvatten från planområdet ska inte medföra att recipientens status försäm-

ras eller medverka till att gällande miljökvalitetsnormer inte uppnås. Miljö-

kvalitetsnormer för ytvatten är ett juridiskt styrmedel med bestämmelser om 

kvaliteten på miljön i en vattenförekomst. Vattenförekomster statusklassifi-

ceras inom ekologisk och kemisk status. Ingen försämring i statusen till en 

lägre klass får ske, varken gällande den sammanvägda statusen eller för var 

och en av de enskilda kvalitetsfaktorerna. Planområdet avvattnas till recipi-

enten Hemmesta sjöäng som i sin tur leder vidare till Hemmesta träsk innan 

vattnet slutligen via Hemmesta kanal når Torsbyfjärden i Östersjön, se figur 

7.  
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Figur 7. Recipienter 

 

För Hemmesta sjöäng finns inga uppgifter om miljökvalitetsnormer kopp-

lade till ytvatten. 

 

För Hemmesta träsk är den kemiska statusen inte redovisad. Inte heller den 

nuvarande ekologiska statusen är angiven, dock visas resultat av enstaka 

provtagningar vars status har klassificerats som måttlig och dålig. Miljökva-

litetsnorm är ej fastställd. 

  

Torsbyfjärden har problem med förorening av miljögifter. Här uppnås ej 

god kemisk status och den ekologiska statusen är otillfredsställande. Med 

undantag för bromerade difenyletrar och kvicksilver, som har mindre 

stränga kvalitetskrav, är aktuell miljökvalitetsnorm god ekologisk status 

2027 och god kemisk ytvattenstatus (ej tidsbestämt). Vattenförekomsten 

omfattas av ett undantag i form av tidsfrist till 2027. 

 

Nuvarande kemiska status avseende kvalitet och kvantitet för Hemmesta 

grundvattenförekomst är god. Den ekologiska statusen anges ej. Aktuell 

miljökvalitetsnorm är god kemisk grundvattenstatus och god kvantitativ sta-

tus 2021. Förekomsten bedöms löpa risk att inte uppfylla normen till angivet 

målår på grund av mycket stor potentiell föroreningsbelastning. 

 

Mätning av grundvattennivå vid två stycken punkter belägna längs den låg-

länta delen utav planområdet visar 1,2 meter.  

 

Markavvattningsföretag 

Det finns ett befintligt markavvattningsföretag i anslutning till planområdet, 

förrättat år 1944. Företaget benämns Hemmesta-Tuna tf, ID AB_4_1013. 

Planområdet är beläget på förtagets båtnadsområde, se figur 8. För att plane-

rad exploatering ska kunna utföras utan hävning eller revidering av markav-

vattningsföretaget krävs att exploateringen inte förändrar företagets förut-

sättningar. 

Planområdet 

Hemmesta sjöäng 

Hemmesta träsk 

Torsbyfjärden 
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Figur 8. Kartvy visande markavvattningsföretag (rastrerade ytor).  

 
Förändringar 

Resultatet av föroreningsberäkningar i dagvattenutredningen (se bilaga 

Marktema, daterad 2018-03-25) visar att det efter planerad exploatering för-

väntas ske en ökning av samtliga ämnen utom nickel, se tabell 1 och tabell 

2. Detta förklaras med att den förändrade markanvändningen förväntas ge-

nerera högre koncentration av föroreningar i kombination med ökad mängd 

dagvatten.  

 

 
Tabell 1. Beräknade föroreningshalter (μg/l) i dagvattnet från planområdet (befintligt) och 

efter planerad exploatering utan rening. Bild: Marktema 
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Tabell 2. Beräknad föroreningsbelastning (kg/år) från planområdet idag och efter planerad 

exploatering utan rening. Bild:Marktema 

 
Föroreningsberäkningar i dagvattenutredningen visar att rening i föreslagna 

steg har mycket god reningseffekt. Både föroreningshalter och belastning 

minskar vid utförande enligt föreslagen systemlösning jämfört med dagens 

situation. Dessutom förväntas fosfor- och kvävehalter understiga 

Torsbyfjärdens recipientspecifika referenshalter.  

 

Baserat på dessa beräkningar bedöms planens risk att påverka Torsbyfjärden 

status negativt eller dess möjligheter att uppnå miljökvalitetsnormerna vara 

låg. 

 

Konsekvensen av planerad exploatering blir att markanvändningen föränd-

ras inom Kopparmora 2:224 och därmed även avrinningen till markavvatt-

ningsföretaget. Förändringen innebär ökad avrinning och därför krävs det att 

det dagvattensystem som planeras för planområdet fördröjer dagvattnet mot-

svarande dagens flöde, se mer under avsnittet Hydrologi och Dagvatten på 

sidan 18. Om dagvattenutredningens förslag till dagvattensystem tillämpas 

uppnås den fördröjning som krävs för att flöden inte ska öka mot dagens si-

tuation. Att flödena inte ökar gentemot dagens flöden innebär att förutsätt-

ningarna för markavvattningsföretaget inte förändras. Kommunen gör därför 

bedömningen att planerad exploatering ska kunna utföras utan hävning eller 

revidering av markavvattningsföretaget. 
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UTOMHUSLUFT (inkl. MKN) 

Förutsättningar 

I luftkvalitetsförordning (2010:477) finns miljökvalitetsnormer för luft. Mil-

jökvalitetsnormerna ska följas vid planläggning enligt plan- och bygglagen.  

 

Enligt Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbund riskerar inte MKN för 

luft att överskridas. Enligt luftföroreningskartorna som beräknats från 2015 

års utsläpp ligger mätningar/beräkningar för dygnsmedelvärde långt under 

gällande MKN dygnsmedelvärde för kvävedioxid (60 μg/m³).  

 

Förändringar 

Med exploateringen kommer en förhållandevis liten ökning av biltrafiken att 

ske i området, men planens genomförande bedöms inte leda till att miljö-

kvalitetsnormer för luft överskrids. 

 

MILJÖFÖRHÅLLANDEN OCH STÖRNINGAR 

Buller (inkl. MKN) 

Förutsättningar 

Det finns en förordning till miljöbalken med bestämmelser om riktvärden 

för trafikbuller utomhus vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216). Enligt för-

ordningen och de ändringar som presenterades i förordning 2017:359 bör 

buller från spårtrafik och vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå 

vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 

dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslut-

ning till byggnaden. Samma värden gäller för bostadsbyggnader om högst 

35 kvadratmeter men ekvivalentnivån vid fasad är istället 65 dBA. 

 

Förordningen anger att om bullret vid en exponerad fasad överskrids bör en 

skyddad sida uppnås där bullret uppgår till högst 55 dBA ekvivalent ljud-

nivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå vid fasad mellan kl. 22.00 – 06.00. 

Som minst ska hälften av bostadsrummen vändas mot den skyddade sidan. 

Även här gäller högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal 

ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggna-

den. Maximalnivån vid uteplats bör inte överskridas med mer än 10 dBA 

maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 – 22.00. 

 

Planområdet är beläget mellan två vägar, Saltarövägen i söder och Evlinge-

vägen i norr. På grund av närheten till vägarna har en bullerutredning upp-

rättats. Bullerutredningen, utförd av ACAD (se bilaga, daterad 2018-05-14), 

redovisar det buller trafiken på de två vägarna bedöms orsaka. Trafikflöden 

har justerats för att motsvara prognosår 2030. Utredningen visar att riktvär-
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den enligt SFS 2015:216 med ändringar till och med 2017:359 uppfylls, för-

utsatt att en gemensam uteplats anläggs på de delar av gårdsmarken där rikt-

värden uppfylls, se figur 9.  

 

 
Figur 9. Ekvivalent ljudnivå, LpAeq, dB(A) från vägtrafik. Bild: ACAD.  

 

Radon 

Förutsättningar 

Planområdet ligger inom lågriskområde och normalriskområde för radon, se 

figur 10.  
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Figur 10. Lågriskområde för radon i grönt och normalriskområde i blått. 

 

HYDROLOGI OCH DAGVATTEN 

Förutsättningar 

Planområdet avvattnas idag ytligt till ett öppet dike som löper längs Evling-

evägen. Flödesriktning i diket är mot sydväst till recipienten Hemmesta sjö-

äng, som i sin tur leder vidare till Hemmesta träsk innan vattnet slutligen via 

Hemmesta kanal når Torsbyfjärden i Östersjön. Högsta punkt inom planom-

rådesgräns återfinns i områdets nordöstra del med ca 14 meter över havet 

och lägsta punkt i områdets västra del med ca 4 meter över havet.  

 

Marken inom planområdet består av lera och urberg. Lerjord innehåller hög 

andel finkorniga mineralpartiklar och uppvisar ofta struktur med små porer. 

Jords porstorlek har en avgörande betydelse för markens genomsläpplighet 

och marken inom planområdet förväntas därför ha begränsad infiltrations-

förmåga. 

 

Förändringar 

En dagvattenutredning har upprättats för området (se bilaga Marktema, da-

terad 2019-03-25). Resultatet av flödesberäkningarna för hela planområdet 

visar att det dimensionerande flödet kommer att öka efter planerad exploate-

ring. Detta förklaras av inkludering av klimatfaktor samt den ändrade mar-

kanvändningen, där delar av naturmarken ersätts med bostäder och hård-

gjorda ytor. Tabell 3 visar det beräknade dimensionerande flödet inom plan-

området före planerad exploatering (befintligt) och efter planerad exploate-

ring (planerat) samt flödet som förväntas från det tillrinningsområde som 

avvattnas till planområdet. 

 

https://vk-geosecma01.varmdo.se/map/?app=plan/mex - underlag&lang=sv#map
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Tabell 3. Totalflöden l/s vid återkomsttid 10, 20 respektive 100 år utan fördröjande åtgär-

der. 

 
Baserat på ovan flödesresultat har planområdets erforderliga fördröjningsvo-

lym beräknats. För att inte öka flödet efter exploatering vid ett 10-årsregn 

behöver 35 m3 dagvatten fördröjas innan avledning ut från planområdet vid 

en konstant avtappning av 18 l/s.  

 

Resultatet av föroreningsberäkningar visar att det efter planerad exploate-

ring förväntas ske en ökning av samtliga ämnen utom nickel, se tabell 1 och 

tabell 2 ovan. Detta förklaras med att den förändrade markanvändningen 

förväntas generera högre koncentration av föroreningar i kombination med 

ökad mängd dagvatten. 

 

I utredningen förordas säker höjdsättning av planområdet, som skyddar be-

byggelsen mot ytligt förekommande dagvattenflöden från den egna tomt-

marken samt från omgivande mark. Vid skyfall kommer dagvattensystemet 

att översvämma inom planområdet. Marken ska luta ut från byggnader och 

lågpunkter bör utgöras av stråk mellan bebyggelse där dagvatten kan avle-

das ytligt med självfall vid händelse av översvämning i dagvattensystemet. 

Sekundär avledning ska ske till planerad infartsväg och byggnadernas fär-

diga golvhöjder placeras upphöjda i förhållande till infartsvägen. Infartsvä-

gen och parkeringen har därför höjdsats på plankartan till + 5,0 och +5,5. 

För att golvhöjder och entréer ska placeras högre än infartsvägen och parke-

ringen har grundläggningsnivåerna för byggrätterna också bestämts i 

plankartan genom bestämmelsen bx. För huset längst till väster och de två i 

mitten ska grundläggningen ligga ovan + 6,0. För byggnaden i öster ska 

grundläggningen ligga ovan + 6,5.  

 

För rening och fördröjning av dagvattnet föreslås LOD (lokalt omhänderta-

gande av dagvatten) i genomsläpplig beläggning, växtbäddar, krossmagasin 

och infiltrationsstråk, se figur 11. Infartsväg och tillhörande parkeringsplat-

ser avleds till växtbäddar med skelettjord, krossmagasin och infiltrations-

stråk. Samtliga dagvattenanordningar har renande och fördröjande egen-
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skaper och ryms inom planområdet. Tillämpas utredningens förslag till dag-

vattenhantering uppnås den fördröjning som krävs för att inte öka flöden 

mot dagens situation. Dessutom avleds och fördröjs minst 90% av dagvatt-

nets årsvolym i enighet med Stockholms stads åtgärdsnivå. 

 

Föroreningsberäkningar visar att rening i föreslagna steg har mycket god re-

ningseffekt. Både föroreningshalter och belastning minskar vid utförande 

enligt föreslagen systemlösning jämfört med dagens situation. Dessutom 

förväntas fosfor- och kvävehalter understiga Torsbyfjärdens recipientspeci-

fika referenshalter.  

 

Baserat på dessa beräkningar bedöms planens risk att påverka Torsbyfjärden 

status negativt eller dess möjligheter att uppnå miljökvalitetsnormerna vara 

låg. 

 

 
Figur 11. Dagvattenutredningens förslag till dagvattenhantering, primär avrinning. Se 

även Bilaga 1, Dagvattenplan, daterad 2019-03-25. Bild: Marktema 

 

Takvatten och gårdsmark 

Ytor som tak, uteplatser och gångvägar förväntas medverka till planområ-

dets flöde samt bidra med viss föroreningsbelastning.  

 

Takvatten föreslås ledas ut via stuprörsutkastare och ytligt infiltreras inom 
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gårdsmark. För att erhålla erforderlig fördröjnings- och dämningsvolym fö-

reslås infiltration ske till växtbädd eller stenkista som antingen är nedsänkt 

eller konstruerad med upphöjd ram. På så vis kan intensiv nederbörd, som 

inte hinner infiltrera genom anläggningen, fördröjas i ytans översvämnings-

zon med bräddning till exempelvis upphöjd kupolbrunn.  

 

Hantering av dagvatten från uteplatser och övrig gårdsmark bör ske lokalt 

och efterlikna naturliga processer. Exempelvis genom översilning på gräsy-

tor och infiltration i nedsänkta planteringsytor. Hantering genom översilning 

förutsätter att grönytor planeras i nära anslutning till hårdgjorda ytor. Viktigt 

är att de hårdgjorda ytorna utformas så att ytavrinnande dagvatten genom 

självfall når dessa infiltrationsytor. För att minska uppkomst av dagvatten 

rekommenderas genomsläppliga material vid val av markbeläggning. 

Plankartan har därför försetts med en bestämmelse om att endast 40 % av 

kvartersmark B får hårdgöras. 

 

Infartsväg och parkeringar 

Kvarterets infartsväg med tillhörande parkeringsplatser förväntas bidra till 

både ökning av flöde och ökad mängd föroreningar. Det är därför av vikt att 

uppkomst av dagvatten reduceras i den mån det är möjligt och att det som 

bildas renas och fördröjs.  

 

Parkeringsplatser förses med genomsläpplig beläggning vars överbyggnads-

material ska innehålla porvolym i syfte att främja infiltration. Parkerings-

platsernas genomsläppliga beläggning har dessutom en oljeavskiljande 

funktion. Avskiljningen av föroreningar är hög och sker genom sedimentat-

ion, filtrering och fastläggning. Med genomsläpplig beläggning kan oljeav-

skiljningen förväntas bli minst lika hög som i en teknisk oljeavskiljare.  

 

Infartsvägen, trottoar och parkeringsplatser skevas mot föreslagna gatuträd 

för fördröjning och rening i växtbäddar med skelettjord. Reningsprocessen 

gynnas av växtbäddens biologiskt aktiva material, samtidigt som vatten till-

förs gatuträden. För ytterligare rening seriekopplas dessa växtbäddar till 

krossmagasin belägna mellan växtbäddarna, under infartsvägens parkerings-

fickor. Slutligen leds det vidare till ett lågt beläget infiltrationsstråk ned-

ströms infartsvägen (se dagvattenutredning Bilaga 2 – sekundära rinnvägar). 

 

Naturmark 

Naturmark är inte i behov av att renas från föroreningar och dagvatten från 

dessa ytor bör inte ledas till eller ihop med förorenat vatten. För att skydda 

planerade byggnader krävs dock hantering av de flöden som naturmarken 

förväntas generera vid kraftiga regn, framförallt den mark som är kuperad. 
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För området föreslås att den gångväg som löper längs kullen i nordöst ske-

vas från byggnaderna samt att den förses med ett längsgående infiltrations-

stråk med krossmaterial. Genom höjdsättning kan avledning av kraftig ne-

derbörd styras att ske mellan byggnaderna. 

 

Det tillrinningsområde som är beläget uppströms planområdet är i behov av 

att hanteras inom Kopparmora 2:224. Tillrinnande dagvatten från öst kan 

fördröjas och avledas i ett avskärande dike längs planens östra ytterkant. Det 

östra diket ska endast verka för dagvatten från tillrinnande naturmark och 

ansluts till befintligt vägdike längs Saltarövägen. Tillrinnande dagvatten 

från nordöst föreslås ledas genom planområdet via ett lågpunktsstråk som 

mynnar ut i en skålad grönyta inom gårdsmark. För avledning vid högre flö-

den förses den skålade ytan med upphöjd kupolbrunn för bräddfunktion till 

huvudledning i lokalgatan. 

 

Den systemlösning som presenterats innebär att allt dagvatten som uppstår 

på hårdgjord yta passerar någon form utav LOD-anläggning med kvalitets-

höjande och fördröjande funktion. Systemet bygger på att dagvatten hante-

ras genom självfall. Genom öppen, trög hantering inom planområdet återfås 

rening och fördröjning som efterliknar naturliga processer. För att avskilja 

olika typer av föroreningar och säkerställa god kvalitet hos utgående dagvat-

tens sker hantering i flera steg.  

 

Tillämpas föreslagna principer uppnås erforderlig fördröjning. Den naturliga 

vattenbalansen anses inte påverkas negativt. Inom föreslagen exploatering 

finns förutsättningar för avledning sekundärt via ytliga rinnvägar. Såvida åt-

gärder beskrivna i avsnittet 8 skydd mot översvämningar i dagvattenutred-

ningen, höjdsättning och sekundär avrinning, instängda områden och tillrin-

ningsområden, vidtas bedöms fastigheter inom eller nedströms planområdet 

inte vara i risk för skadeverkande översvämningar vid nederbörd upp till 

storleksordningen 100-årsregn med klimatfaktor. 

 

Inom denna detaljplan är det främst reningsbehovet som ligger till grund för 

systemlösningens uppbyggnad och omfattning. Torsbyfjärden är idag påver-

kad av miljögifter och övergödning. Rening ska ske i den grad att belast-

ningen från planområdet inte ökar, samt att utgående halter inte överskriver 

recipientens referenshalter. 

 

Föroreningsberäkningar visar att rening i flera steg resulterar i att erforderlig 

kvalitet uppnås. Både föroreningshalter och föroreningsbelastning hos samt-

liga studerade ämnen beräknas minska med föreslagna dagvattenanlägg-

ningar. Av de fyra referensvärden som finns angivna för Torsbyfjärden kan 

fosfor och kväve jämföras mot modellerat scenario. Både halten för fosfor 
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och halten för kväve förväntas understiga de referensvärden som fastställts 

för Torsbyfjärden.  

 

Det bör understrykas att resultaten av föroreningsberäkningar ska ses som 

vägledande och inte som exakt fakta. Baserat på genomförda föroreningsbe-

räkningar bedöms planens risk att påverka Torsbyfjärden status negativt 

vara låg. Risken att detaljplanen påverkar Torsbyfjärdens möjligheter att 

uppnå miljökvalitetsnormerna negativt bedöms också vara låg. 

 

RISK OCH SÄKERHET 

Skredrisk 

Förutsättningar 

Geotekniskt utlåtande, upprättat av Geogrund markundersökningar (se bi-

laga, 2018-01-15) redovisar att stabilitetsproblem i samband med det aktu-

ella projektet inte bedöms bli aktuella. Området är relativt plant utan slänter. 

Om schaktning kommer utföras för planerad bebyggelse under byggskedet 

bör stabilitet för dessa kontrolleras av rådgivande geotekniker. 

 

Översvämningsrisk 

Förutsättningar 

Enligt dagvattenutredningen (se bilaga, 2019-03-25) visar lågpunktskarte-

ring tillgänglig i Länsstyrelsens webbGIS att Kopparmora 2:224 inte be-

döms ligga inom riskområde för översvämning vid skyfall, se figur 12. 

Dock förväntas befintligt dike längs Evlingevägen översvämmas. Det är 

därför av vikt att utformning och höjdsättning av infartsväg och övrig mark i 

anslutning till diket sker så att förbiledning av översvämmande dagvatten 

uppströms sker på ett säkert sätt. 

 

 
Figur 12. Områden som förväntas översvämmas vid skyfall, markerade i blått (Länsstyrel-

sen Stockholm) 
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Förändringar 

Höjdsättning 

En säker höjdsättning av planområdet skyddar bebyggelsen mot ytligt före-

kommande dagvattenflöden från den egna tomtmarken samt från omgivande 

mark. Marken ska luta ut från byggnader och lågpunkter bör utgöras av 

stråk mellan bebyggelse där dagvatten kan avledas vid händelse av över-

svämning i dagvattensystemet.  

 

Om dagvattenutredningens förslag till hantering av dagvatten inte följs, 

kommer dagvatten att översvämma planområdet vid skyfall. Välplanerad 

höjdsättning behöver göras så att ytlig avrinning ut från planområdet kan 

ske obehindrat med självfall. Marken inom planområdet ska kunna avleda 

de flöden som uppkommer till säkra avrinningsvägar. Inom Kopparmora 

2:224 föreslås sekundär avledning ske till kvarterets infartsväg för fortsatt 

avledning till Evlingevägen. Förslag till sekundär avledning visas i dagvat-

tenutredningens bilaga 2 (se bilaga, Sekundära rinnvägar daterad 2019-03-

25).  

 

Enligt Svenskt Vatten (2016) ska höjdsättning utformas så att skador på be-

byggelse inte uppstår vid regn upp till storleksordningen 100-årsregn med 

klimatfaktor. För att säkerställa att översvämning ej sker i planerade bygg-

nader bör entréer ligga minst 0,5 m högre än infartsvägens lägsta nivå. In-

fartsvägen har därför höjdsatts på plankartan och fått en bestämmelse om 

markens höjd. Även parkeringen har fått en plushöjd som reglerar nivån på 

marken. För byggrätterna finns planbestämmelser, bx, om lägsta grundlägg-

ningsnivå.  

 

Instängda områden  

Förutsatt att byggnader och omgivande mark höjdsätts enligt principer be-

skrivna i dagvattenutredningen finns inga instängda områden inom planom-

rådet.  

 

Vid anslutningen av infartsväg och Evlingevägen kommer en väganordning 

i form av en trumma att krävas för genomledning av dagvatten i befintligt 

dike. För att undvika att skapa ett instängt område är det av vikt att denna 

trumma dimensioneras med kapacitet att även kunna genomleda större flö-

den. Plankartan har därför försetts med bestämmelsen m1 som säger att 

trumma med minsta dimension av 500 mm diameter ska finnas genom väg-

bank. 

 

Vid utredning av avrinningsområde för denna punkt fastställs att avrinnings-

området vid flöden upp till 10-årsregn är ca 1 hektar stort och beläget nord-

väst om planerad infart. Dock förväntas en flödesriktningsändring ske vid 
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högre flöden. Detta beror på att den befintliga dikestrumma som är belägen 

nedströms i diket förväntas uppnå maximal kapacitet vilket medför en däm-

ning söder om aktuellt planområde. Då dämningsytan når sin maximala ut-

bredning kommer dagvatten att påbörja avrinning i diket i riktning mot 

nordväst. 

 

Med hjälp av höjddata har ett avrinningsområde för ett 100-årsscenario be-

dömts. Bedömningen baseras på markhöjder och tar inte hänsyn till eventu-

ella kulvertar. Området är ca 60 hektar stort, beläget öster om planområdet 

och består till merparten av naturmark. Dimensionerande varaktighet antas 

vara 160 minuter och baseras på en rinnsträcka om ca 1 km. Detta resulterar 

i ett dimensionerande flöde av 478 l/s vid ett 100-årsregn med klimatfaktor 

1,25. Beräknat med Colebrooks formel krävs att vägtrumman, vid lutning 10 

promille och k-värde 0,2, har minst 500 mm i innerdiameter. 

 

Tillrinningsområde  

Planområdets sekundära rinnvägar fordras ha kapacitet att avleda ytavrinn-

ande dagvatten från uppströms områden, med 100-årsregn som lägsta kapa-

citet. Det dike och nedsänkt yta som utformas för att hantera detta dagvatten 

ska kunna översvämmas utan att orsaka skada på fastighet. Föreslagen skå-

lad grönyta kan exempelvis bräddas till infartsvägen vid höga flöden. Vid 

ett 100-årsregn med klimatfaktor förväntas naturmarken uppströms bidra 

med 63 l/s. 

 

BEBYGGELSE OCH LANDSKAPBILD 

Förutsättningar 

Landskapsbild 

Planområdet ligger på en öppen yta, väl exponerad från Saltarövägen och 

Evlingevägen. Den öppna ytan utgör tidigare jordbruksmark som i den södra 

delen fortfarande är öppen, men i den nordöstra delen börjat växa igen med 

sly. Ytan har sedan 1960-talet varit planlagd för centrumändamål och som 

vägmark. I planområdets östra del finns två höjder med skog och mellan 

dessa en liten dalgång där en stig sträcker sig från planområdet till bostads- 

och fritidshusområdet nordöst om planområdet. Dalgången var tidigare mer 

öppen, vilket kan ses på äldre ortofoton. Idag är dalgången igenvuxen med 

skog, se figur 13 och 14. 
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Figur 13. Flygfoto över planområdet från 1976 

 

 
Figur 14. Ortofoto över planområdet 2017. 

 

Det finns inga befintliga byggnader inom planområdet. Närmaste bebyg-

gelse, bostads- och fritidshusområdet Norra Kopparmora, ligger cirka 50 

meter från planområdet. Ett skogsparti skiljer de båda områdena åt.  
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Figur 15. Vy över planområdet mot nordost. Saltarövägen till höger och Evlingevägen i 

förgrunden.  

 

 
Figur 16. Vy över planområdet mot sydväst. 

 

Kulturmiljö 

Planområdet ingår i den ursprungliga byggnadsplanen för Norra Koppar-

mora som är ett utpekat kulturmiljöområde. Kulturmiljöområdet omfattar 

Norra Kopparmora som utgör Värmdös största enhetligt planerade och arki-

tektritade fritidshusområde från 1960. Viktiga värdebärare är enkla byggna-

der på naturtomter med flacka pulpettak och vinklade byggnadskroppar i trä. 

I området finns fortfarande välbevarade originalhus kvar.  

 

Ca 40 meter norr om Evlingevägen finns en fornlämning. Enligt Riksantik-

varieämbetet är det en stensättning från bronsålder/järnålder. 
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Förändringar 

Fyra flerbostadshus, eventuellt tre flerbostadshus i kombination med radhus, 

planeras inom området, se figur 18 och 19. Byggnaderna föreslås uppföras i 

två våningar, men för att anpassa byggnaderna till topografin och den natur-

liga marknivån i slänten utformas husen i den västra och mittersta delen av 

planområdet som suterränghus, det vill säga med utskjutande/längre övervå-

ningar, se figur 17. Huset längst i öster uppförs i två våningar på plan mark. 

Denna byggnad kan uppföras som radhus eller i samma hustyp som de öv-

riga. Totalt planeras 26-27 lägenheter. 

 

 
Figur 17. Sektion, Elghammar AB. 

 

Byggnaderna ska uppföras med gavel mot områdets infartsväg och parke-

ring, vilket regleras med bestämmelsen p1 på plankartan. Syftet med bestäm-

melsen är att landskapets siluett med kullen i planområdets norra del fortfa-

rande ska kunna bevaras och vara synlig mellan byggnaderna. Med gavel-

motiven vända ut mot infartsväg och parkering kan byggnaderna på håll 

uppfattas som separata, mindre volymer. För att bevara kullen i områdets 

norra del har den försetts med bestämmelse som säger att markens höjd inte 

får ändras. Den visas som n1 på plankartan. Mellan byggnaderna lämnas 

grönytor. 

 

Byggnadsarean (BYA), den yta en byggnad upptar på marken, har anpassats 

efter varje byggnad och regleras genom bestämmelsen ex på plankartan. 

Byggnaden i planområdets östra del, som kan uppföras som flerbostadshus 

eller radhus får uppta 380 m2. De två byggnaderna i mitten av området får 

uppföras med byggnadsareor om 385 m2 och 280 m2. Byggnaden i planom-

rådets norra del får uppföras med en byggnadsarea om 230 m2. Byggna-

derna får uppföras med en nockhöjd på 8,5 meter och utformas med sadel-

tak. Minsta takvinkel är 20 grader. För att landskapsbilden och så mycket 

som möjligt av kullen i området ska bevaras har plankartan utformats med 

en bestämmelse som säger att lägsta schaktningsnivå är 7 meter över noll-

planet. 
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Figur 19. De nya byggnaderna anpassas efter terrängen. Byggnaden till vänster och de i 

mitten anpassas till topografin genom utskjutande övervåningar. Elghammar AB. 

 

 
Figur 18. Fotomontage, 3D-illustration över planområdet mot nordost. Elghammar AB. 

 
Kulturmiljö 

Då planområdet och bostads- och fritidshusområdet Norra Kopparmora lig-

ger skilda från varandra bedöms inte planområdet påverka kulturmiljövär-

dena i Norra Kopparmora.  

 

I planförslaget placeras en pumpstation norr om Evlingevägen. Den exakta 

platsen för pumpstationen är ännu inte fastställd. Placeringen av pumpstat-

ionen och dess lokalisering i förhållande till fornlämningen behöver studeras 

närmare inför granskningsskedet. 
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SOCIALA FRÅGOR 

Barnperspektivet 

Förutsättningar 

Närhet till kollektivtrafik med trygga och säkra anslutningar är en viktig för-

utsättning för barns och ungas rörelsefrihet. Närmsta busshållplats, Evlinge-

vägen, ligger vid Saltarövägen cirka 200 meter från den planerade bebyggel-

sen. Längs Evlingevägen, som är kopplingen mellan planområdet och buss-

hållplatsen, finns i dagsläget ingen yta för gång och cykel utan gång- och 

cykeltrafikanter delar yta med biltrafiken, något som kan utgöra hinder för 

barns rörelsefrihet. Från Älvsby industriområde, som ligger i planområdets 

närhet, finns en gång- och cykelväg. Gång- och cykelvägen har standard-

höjts i och med utbyggnaden av industriområdet. Den tar dock slut vid an-

slutningen till Evlingevägen. 

 

Förändringar 

En ny gång- och cykelväg har anlagts från Älvsby industriområde mot Ev-

linge. Denna föreslås i förlängas från punkten där den slutar vid Evlingevä-

gen österut längs Saltarövägen (se mer under avsnittet Gator och Trafik, sid 

30). Kopplingen mellan planområdet och busshållplatsen vid Saltarövägen 

kommer att bli säkrare med den nya gång- och cykelvägen och ett samman-

hängande stråk skapas, som ger möjlighet att gå eller cykla till fritidsaktivi-

teter, service och skola i Hemmesta. Detta är positivt ur ett barnperspektiv. 

 

Planen möjliggör för en lekplats inom bostadsområdet, något som även det 

är positivt ur ett barnperspektiv. I anslutning till planområdet finns grönytor 

och skog som också utgör bra platser för barns lek. 

 

Jämställdhet 

Från planområdet finns möjlighet att ta sig till Hemmesta och den service 

som finns där både med kollektivtrafik och med gång- och cykel. Det kol-

lektivtrafiknära läget och utbyggnaden av gång- och cykelväg är positivt ur 

ett jämställdhetsperspektiv eftersom satsningar på gång-, cykel-, och kollek-

tivtrafik gynnar de grupper som inte har tillgång till bil i lika stor utsträck-

ning. 

 

Byggnaderna ska utformas efter gällande tillgänglighetskrav så att de är till-

gängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller oriente-

ringsförmåga. 

 

FRIYTOR OCH PARKOMRÅDEN 

Förutsättningar 



Samrådshandling 
Planbeskrivning 
Dnr: 2016KS/0439 
Sida 30 (55) 

 

 

Planområdet utgörs idag av naturmark. Norr om planområdet, på andra si-

dan Evlingevägen och söder om området på andra sidan Saltarövägen finns 

större skogsområden. 

 

Förändringar 

Mellan byggnaderna finns plats för ordnade grönytor. Höjden i planområ-

dets östra del läggs ut som prickmark, mark som inte får förses med bygg-

nad. Den bevaras som grönyta. Syftet med prickmarken är att kunna bevara 

naturvärden kopplade till höjden och slänten samt att bevara slänten som 

kan utgöra övervintringsplats för paddor. I anslutning till planområdet finns 

flera grönområden. Tillgången till strövområden, såväl skog som kust är 

god. 

 

GATOR OCH TRAFIK 

Förutsättningar 

Biltrafik 

Bebyggelse som inte ligger i centrumområden genererar mer biltrafik, vilket 

alltid bör beaktas, men särskilt för tillkommande bebyggelse norr om Hem-

mesta vägskäl då trafiksituationen är ansträngd på väg 274, Skärgårdsvägen, 

genom Hemmesta. 

 

Planområdet gränsar till Saltarövägen och Evlingevägen. Saltarövägen är en 

6,5-7 meter bred statlig väg med hastighetsbegränsningen 70 km/tim medan 

Evlingevägen är en 5-6 meter bred enskild väg som är hastighetsreglerad till 

50 km/tim. Korsningen mellan vägarna regleras med väjningsplikt ut mot 

Saltarövägen. Kopparmora 2:224 har idag, genom servitut på fastigheten 

Kopparmora 2:228, en anslutning till Evlingevägen.  

 

Kollektivtrafik 

Busshållplatser finns vid Saltarövägen och Evlingevägen, hållplats Evlinge-

vägen. Busshållplatserna i området trafikeras av bussarna 436, 461 och 462. 

Hållplatserna på Saltarövägen trafikeras av samtliga bussar medan hållplat-

sen belägen på Evlingevägen trafikeras med cirka fem turer i varje riktning 

per dag. Buss 436 trafikerar området med sträckning mellan Slussen och 

Saltarö, buss 461 och 462 med sträckning Hemmesta- Ramsdalen och är 

kompletterande till buss 436. Turtätheten är i rusningstrafik ca 20 minuter. 

 

De senaste uppgifterna över på- och avstigande till bussen vid Evlingevägen 

är från år 2013, antalet påstigande per dygn var då 26 och avstigande 24 per-

soner för hållplatserna på Saltarövägen. För busshållplatsen på Evlingevä-

gen var det två avstigande personer. Värmdö kommun uppskattar att dessa 

hållplatser även används för skolskjuts av 60 elever, varav cirka 50 nyttjar 

den varje morgon och eftermiddag. 
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Vid busshållplatserna finns gångbana och plattform, som ej upprätthåller 

standard enligt RiBuss, samt en gångbana från Evlingevägen till busshåll-

platsen i riktning mot Slussen. Här finns även ett väderskydd. För busshåll-

platsen längs Saltarövägen österut finns ingen anvisad passage eller över-

gångsställe över Saltarövägen. Den genaste sträckan över vägen är att korsa 

Saltarövägen precis intill korsningen med Evlingevägen, se figur 20 nedan. 

 

 
Figur 20, från trafikutredning. Bild från Saltarövägen – hållplats österut i förgrunden samt 

hållplats västerut (med väderskydd). Bild: Structor. 

 

Gång och cykel  

En ny gång- och cykelväg har anlagts från Älvsby industriområde mot Ev-

linge. Den kopplar ihop Evlingevägen med cykelvägen längs Fagerdalavä-

gen som idag tar slut i Magneberg. Gång- och cykelstråket via Älvsby indu-

striområde ansluter till Evlingevägen cirka 100 meter in från korsningen med 

Saltarövägen. Från denna punkt sker gång- och cykling i blandtrafik. Belysning 

finns längs gång- och cykelstråket samt längs Evlingevägen. 

 

I gång- och cykelplan för Värmdö kommun 2013-2030 är gång- och cykel-

väg längs Saltarövägen utpekad som en planerad gång- och cykelväg.  

 

Trafiksäkerhet 

Påtagligt för Saltarövägen är dels den mindre goda sikten i kurvan strax sö-

der om Evlingevägen samt den nivåskillnad som gör att eventuella fotgäng-

are längs vägen riskerar att hamna i diket om det kommer stora fordon eller 

om man av säkerhetsskäl vill hålla sig något längre bort från trafiken. Plane-

rad utbyggnad av gång- och cykelvägnätet är därför en bra förutsättning för 
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ökad trafiksäkerhet längs sträckan. 

 

 

 
Figur 21, från trafikutredningen. Bild från Saltarövägen (riktning österut). Bild: Structor. 

 

Den genomförda trafikutredningen (se bilaga Structor Mark, daterad 2019-

03-18) visar att det för biltrafikanter i riktning mot Saltarö finns två identifi-

erade konfliktpunkter, dels att busshållplatsen direkt öster om Evlingevägen 

är en fickhållplats vilket gör bussen mer skymd bakom kurvan när den står 

vid hållplatsen. Vidare att sikten inte är tillräckligt god för de oskyddade tra-

fikanter som korsar vägen till och från bussen. 

 

Enligt VGU krävs ingen åtgärd för passage i allmänhet om flödena är rela-

tivt små. Däremot förespråkas att ta särskild hänsyn när barn rör sig i områ-

det, vilket är aktuellt då skolbussen stannar vid hållplatsen. 

 

De senaste uppgifterna från Trafikverket över trafikflödena finns registre-

rade i NVDB (Nationell Vägdatabas) och är från 2016. Dessa redovisas i 

nedanstående figur 22 och tabell 4. 

 

 
Figur 22. Mätpunkter och flöden för år 2016 enligt NVDB (exploatering Kopparmora 

2:224 orangemarkerad). Bild: Structor. 
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Med hjälp av Trafikverkets uppräkningstal på 1,38 % per år som används 

för att schablonmässigt beräkna framtida trafikflöden i samband med sam-

hällsekonomiska analyser har en justering gjorts för att få fram aktuella tra-

fikflöden för år 2019. På tre år innebär detta en ökning om närmare 3 %. 

 

 
Tabell 4. Värden för trafikflöden mätta och räknade av Trafikverket 2016 samt uppräknade 

till år 2019. Tabell: Structor. 

 

För Evlingevägen har beräknats ett flöde utifrån mellanskillnad på ovanstå-

ende flöden (4173-2786=1387) samt utifrån den andel boende som finns 

inom Evlinge (Evlingevägen) respektive inom Norra Kopparmora (via Lan-

ternvägen). Av totala antalet tomter har utifrån boendestatistik framkommit 

att cirka 70% bor inom Evlinge och därmed antas flödet 1387 x 0,7 = 971 

fordon per dygn längs Evlingevägen och resterande 416 fordon ingår i flödet 

längs Saltarövägen. 

 

Med dessa flöden kan genom överslag konstateras att vägens och korsning-

ens kapacitet är tillräcklig. 

 

I och med områdets karaktär varierar trafiken över året. Variationerna beror 

både på de målpunkter som ligger norr och nordöst om området såsom bad-

plats och båtplatser samt de sommarstugor som finns i området.  

 

Nästintill en 50-procentig ökning av trafiken kan konstateras under sommar-

månaderna. Största delen av trafikökningen sker vanligtvis under dagtid och 

sena kvällen medan just trafiken under den normala rusningen inte direkt 

ökar. 

 

Förändringar 

Gång, cykel och oskyddade trafikanter 

Gång- och cykelvägen från Älvsby industriområde föreslås förlängas från 

punkten där den slutar vid Evlingevägen österut längs Saltarövägen. I en 

första etapp avslutas den vid Lanternvägen. Den del av gång- och cykelvä-

gen från industriområdet som inte är planlagd planläggs som gång- och cy-

kelväg, liksom sträckan från Evlingevägen till Lanternvägen. Det exakta lä-

get för gång- och cykelvägen kommer att projekteras inför granskningsske-

det. Eftersom gång- och cykelvägen korsar Evlingevägen planläggs en bit av 

Evlingevägen som Gata med kommunalt huvudmannaskap. Syftet är att det 
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ska vara möjligt för kommunen att kunna sköta driften av gång- och cykel-

stråket. 

 

 
Figur 23. Princip över planerad sträckning av gång- och cykelstråk längs Saltarövägen. 

Bild: Structor.  

 

Tillkommande bebyggelse tillför ett flöde av såväl bilar som fotgängare och 

cyklister. För boende inom Kopparmora 2:224 kommer Evlingevägen bli 

den naturliga vägen för samtliga transporter tills dess att planerat gång- och 

cykelstråk längs Saltarövägen är anordnat.  

 

Med gång- och cykelstråket kommer en möjlighet att enklare ta sig till och 

från busshållplatserna att tillföras, men detta beror på exakt läge för stråket 

och eventuell nivåskillnad mellan stråket och vägen.  

 

Med tanke på nuvarande nivåskillnad mellan det dike och den äng som finns 

längs Saltarövägen är risken liten att någon ska ”smita” över vägen direkt 

vid den nya bebyggelsen för att ta sig till och från busshållplatsen. Med till-

förandet av nytt gång-och cykelstråk kan dock en ny möjlighet öppna sig för 

passage till busshållplatsen för trafik österut. Detta behöver beaktas vid ut-

formning av nytt gång- och cykelstråk samt för eventuella åtgärder kopplade 

till trafiksäkerheten i korsningen med Evlingevägen. För att öka trafiksäker-

heten för oskyddade trafikanter vid busshållplatserna bör dessa tillgänlig-

hetsanpassas. 

 

Gång-och cykelvägen är tänkt att bli 2,5 meter bred och därmed medge 

möte. Belysning ska anordnas längs hela sträckan. Nivåskillnader på ca 7-8 
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meter måste tas omhand främst på den gemensamma sträckan, vilket inne-

bär att det krävs långa sträckor för att ta upp nivåskillnaden för att inte 

skapa en alltför brant lutning längs stråket. På denna del förekommer även 

en stor andel berg, något som innebär sprängningsarbeten för att gång- och 

cykelbanan ska kunna anordnas. 

 

Trafiksäkerhet 

Planförslaget innebär en ny korsningspunkt på Evlingevägen. Trafikutred-

ningen (se bilaga) visar att korsningspunkten och Evlingevägen beräknas ha 

tillräcklig kapacitet för det ökade flödet. Vidare kommer även exploate-

ringen generera ett ökat antal fotgängare och cyklister.  

 

Det blir således både fler oskyddade trafikanter och större flöden av fordon 

och därmed viss ökad risk för konflikter. Då det handlar om så lite som 27 

lägenheter anses dock inte någon särskild åtgärd behövas för ökad trafiksä-

kerhet på grund av detta. 

 

I trafikutredningen beskrivs fyra åtgärdsförslag, framtagna enligt fyrstegs-

principen. Föreslagen rör sänkt hastighet, siktröjning och ny passage, uträt-

ning av väg och flytt av korsningen Evlingevägen/Saltrövägen enligt befint-

lig byggnadsplan. Det som rekommenderas är att behålla korsningen i da-

gens läge, men att sänka hastigheten vid korsningen och då anordna ett 

övergångsställe (se figur 24). Om hastighetssänkningen inte är en möjlighet 

på grund av väghållaren rekommenderas istället att skapa bättre siktförhål-

lande i kurvan genom sprängning och röjning av träd/sly samt att anordna 

en gångpassage vid busshållplatsen.   

 

 
Figur 24. Illustration av hastighetssänkning, övergångsställe, avsmalning samt ny belys-

ning. Bild: Structor 
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Exploateringen innebär en viss trafikökning, men trafikutredningen visar att 

kapaciteten i korsningen Saltarövägen/Evlingevägen klarar denna ökning 

samt framtida ökning av flöden på grund av t.ex. ett ökat permanentboende 

(se bilaga). 

 

Parkering och infartsväg 

I Värmdö kommuns riktlinjer för beräkning av parkeringsbehov är parke-

ringstalen för flerbostadshus angivna till 11,5 bilplatser jämte 1,5 bilplats 

för besöksparkering, det vill säga 13 bilplatser per 1000 m2 bruttoarea. 

 

Enligt Boverkets byggregler (BBR) avsnitt 3:122 ska en angöringsplats för 

bilar finnas och parkeringsplatser för rörelsehindrade ska kunna ordnas efter 

behov inom 25 meters gångavstånd från en tillgänglig och användbar entré 

till bostadshus. Antal parkeringsplatser för rörelsehindrade bör dimension-

eras med hänsyn till avsedd användning eller antal bostäder och långsiktigt 

behov. 

 

Parkeringsplatser förläggs inom en större parkeringsyta i det nya bostads-

områdets södra del och som längsgående parkeringar längs med infartsvä-

gen. Yta för parkeringplats för rörelsehindrade bedöms rymmas på den 

större parkeringsytan, inom 25 meters gångavstånd från en tillgänglig och 

användbar entré till bostadshus. 

 

Då förslaget för utbyggnad av området innehåller många små lägenheter och 

planområdet ligger i ett kollektivtrafiknära läge samt kommer förses med 

gång- och cykelväg, har antalet parkeringsplatser satts till 1 per lägenhet 

samt 0,1 besöksparkering per p-plats. 30 parkeringsplatser har bedömts som 

ett rimligt p-tal för de 26-27 lägenheter som föreslås uppföras i området. 

Förändras antalet lägenheter behöver antalet parkeringsplatser ses över.  

 

Infartsvägen och parkeringsytorna planläggs som prickmark, mark som inte 

får förses med byggnad. Infartsvägen får en körbana om 4,5 meter och en 

vändplan med en diameter på 18 meter. Längs infartsvägens västra sida an-

läggs ett infiltrationsstråk. 

 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Förutsättningar 

VA 

Planområdet ligger i anslutning till kommunalt verksamhetsområde för vat-

ten och avlopp. På Mastvägen öster om planområdet finns en anslutnings-

punkt med kapacitet att försörja den verksamhet (centrumändamål) befintlig 
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byggnadsplan medger. För planförslagets markanvändning behövs en ny an-

slutningspunkt. 

 

Renhållning  

Hushållssopor hämtas av kommunens entreprenör. Avstånd till närmaste 

återvinningsstation är cirka 2 kilometer och närmaste återvinningscentral 

ligger cirka 3,5 kilometer från planområdet.  

 

El  

Vattenfall Eldistribution AB är elnätsägare inom området och har ledningar 

som korsar planområdets norra del. 

 

Bredband 

Telia är nätägare för bredband i närheten av planområdet. 

 

Tele 

Skanova har ledningar inom planområdet. 

 

Förändringar 

VA 

En 10 x 10 meter stor yta norr om Evlingevägen planläggs som E-område 

för att möjliggöra anläggandet av en pumpstation. Syftet med pumpstat-

ionen är att kunna koppla planområdet till det kommunala verksamhetsom-

rådet för vatten och avlopp. En anslutningspunkt för Kopparmora 2:224 

kommer att anvisas i närheten av pumpstationen. 

 

Renhållning 

För att hämtningen av hushållssopor ska kunna göras trafiksäkert har in-

fartsvägen och vändplanen dimensionerats för renhållningens hämtningsfor-

don. Vändplanen ges en diameter på 18 meter.  

 

Avfallsbehållarna utformas som underjordsbehållare och placeras i anslut-

ning till vändplanen.  

 

Brandvatten 

Ett alternativt brandvattensystem föreslås för området.  

 

OFFENTLIG OCH KOMMERSIELL SERVICE 

Förutsättningar 

Offentlig och kommersiell service finns i Hemmesta centrum dit avståndet 

är cirka 4,5 kilometer. I Hemmesta centrum finns livsmedelsaffär, skola, 

förskolor, bibliotek, fotbollsplan, friidrottsplats och sporthall. 
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I Södra Kopparmora, cirka 2,5 kilometer från planområdet, finns en för-

skola. 

 

I Södra Evlinge, 2,5 kilometer från planområdet finns en ridskola. Inom 2,5-

3 kilometer finns även båthamn och badplats. 

 

 

  



Samrådshandling 
Planbeskrivning 
Dnr: 2016KS/0439 
Sida 39 (55) 

 

 

GENOMFÖRANDE 
För genomförandet av en detaljplan krävs i de flesta fall fastighetsrättsliga 

åtgärder som t.ex. avstyckning och bildande av servitut, ledningsrätt eller 

gemensamhetsanläggning för att få tillgång till utfart, vatten- och spillvat-

tenledningar m.m. I detta kapitel finns information om hur detaljplanen är 

avsedd att genomföras. Av redovisningen framgår de organisatoriska, tek-

niska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att planen 

ska kunna genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt sätt, samt vilka 

konsekvenser dessa åtgärder får för fastighetsägarna och andra berörda. 

 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Tidplan  

Planarbete 

Samråd  maj-juni 2019 

Granskning november 2019 

Antagande i kommunfullmäktige Q1 2020 

Laga kraft tidigast Q1 2020 

 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är den tid inom vilken en detaljplan är tänkt att genom-

föras. Under genomförandetiden har fastighetsägarna en garanterad byggrätt 

i enlighet med planen. Efter genomförandetidens slut fortsätter detaljplanen 

att gälla tills den ändras, ersätts eller upphävs. En detaljplan kan dock änd-

ras eller upphävas före genomförandetidens utgång. Då har den som äger en 

fastighet rätt till ersättning av kommunen för den skada som ändringen eller 

upphävandet medför för ägaren.  

 

Genomförandetiden för denna detaljplan är 5 år och börjar löpa från den dag 

detaljplanen vinner laga kraft.  

 

Huvudmannaskap  

Inom en detaljplan skiljer man på kvartersmark, allmän plats och vattenom-

råden, se mer info under avsnitt PLANDATA. Med huvudman för allmän 

plats menas den som ansvarar för och bekostar anläggande samt drift och 

underhåll av det område som den allmänna platsen avser. Vad som i detalj-

planen är allmän plats framgår av plankartan. Huvudmannaskapet för all-

männa platser i en detaljplan kan vara antingen kommunalt eller enskilt, 

men det är också möjligt att inom en och samma detaljplan ha olika huvud-

män för olika allmänna platser, s.k. delat huvudmannaskap.  

 

Alla allmänna platser ska ha en huvudman. Huvudregeln är att kommunen 
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är huvudman för de allmänna platserna, så kallat kommunalt huvudmanna-

skap. Om det finns särskilda skäl kan någon annan vara huvudman. Då kal-

las detta för enskilt huvudmannaskap.  

Allmän plats, kommunalt huvudmannaskap 

Gång- och cykelvägen från korsningen Evlingevägen och på Saltarövägens norra 

sida utgör allmän plats med kommunalt huvudmannaskap.  

 

Ansvarsfördelning 

Vatten och spillvatten 

Med avloppsvatten avses i miljöbalkens (1998:808), mening bland annat 

spillvatten eller annan flytande orenlighet. Utsläpp och annan hantering av 

avloppsvatten är en miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. MB och den som 

ansvarar för hanteringen och bedriver denna verksamhet är ansvarig för att 

miljöbalkens bestämmelser i både 2 och 9 kapitlen följs. För den som hante-

rar dricks- och avloppsvatten gäller bestämmelser om hälsoskydd bl a i mil-

jöbalkens 2 och 9 kapitel samt i förordningen (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd. 

 

Värmdö kommun ansvarar för utbyggnaden av en ny pumpstation norr om 

Evlingevägen. Planområdet avses ingå i det kommunala verksamhetsområ-

det för vatten och avlopp. Exploatören ansvarar för utbyggnad av ledningar 

för vatten och avlopp från fastigheten Kopparmora 2:224 fram till anslut-

ningspunkt vid pumpstationen. 

Kommunen kommer, efter anslutning av planområdet till det kommunala 

verksamhetsområdet, att ansvara för drift och underhåll av pumpstationen. 

Från anslutningspunkten vid pumpstation och in på fastigheten ansvarar fas-

tighetsägaren för drift och underhåll av vatten- och avloppsledningar.  

 

Dagvatten 

Vatten som avleds för avvattning av mark inom planlagt område som inte 

görs för en viss eller vissa fastigheters räkning inom planlagt område är av-

loppsvatten i miljöbalkens mening. Hantering av sådant avloppsvatten är en 

miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. MB och den som ansvarar för hante-

ringen och bedriver denna verksamhet är ansvarig för att miljöbalkens be-

stämmelser i både 2 och 9 kapitlen följs. För den som hanterar dagvatten 

inom detaljplanen gäller bestämmelser om hälsoskydd bland annat i miljö-

balkens 2 och 9 kapitel samt i förordningen om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd. 

 

Planområdet ingår inte i det kommunala verksamhetsområdet för dagvatten. 

Fastighetsägaren ansvarar för att anordna dagvattenanläggningar, enligt ge-



Samrådshandling 
Planbeskrivning 
Dnr: 2016KS/0439 
Sida 41 (55) 

 

 

nomförd dagvattenutredning samt att omhänderta av dagvattnet på fastig-

heten.   

Elförsörjning, telenät, fibernät 

Vattenfall Eldistribution AB är elnätsägare inom området. Nätbolaget äger 

ledningar inom området och ansvarar för underhåll av dessa. Skanova har 

ledningar inom området och ansvarar för underhåll av dessa.  

 

Behöver kablar flyttas för att möjliggöra exploatering på området ska den 

part som initierar förändringen stå för kostnaden för flytt. Om en omlägg-

ning blir aktuell i samband med exploatering av Kopparmora 2:224 kommer 

exploatören att stå för kostnaden. För anslutning till ledningsnät tar exploa-

tören kontakt med respektive ledningshavare i samband med bostadsutbygg-

naden. 

Kvartersmark 

Ansökan om bygglov, marklov samt bygganmälan görs hos kommunens bygg- och 

miljöavdelning. Ytterligare information samt blanketter för bygglov m.m. finns på 

kommunens webbplats. Det är exploatörens ansvar att ansöka om erforderliga lov. 

 

Avtal 

Plankostnadsavtal  

Ett plankostnadsavtal har tecknats mellan Kopparmora Fastighets AB och Värmdö 

kommun. Ett plankostnadsavtal reglerar kostnaderna för framtagande av detaljpla-

nen mellan kommunen och en byggherre eller en fastighetsägare.  

 

Exploateringsavtal  

För genomförandet av planen kommer kommunen och exploatören att teckna ett 

exploateringsavtal. Ett exploateringsavtal är ett avtal om genomförandet av en de-

taljplan mellan en kommun och en byggherre eller en fastighetsägare avseende 

mark som inte ägs av kommunen. Exploateringsavtalet kommer att reglera hur an-

svar och kostnader för genomförande av detaljplanen kommer att fördelas. Avtalet 

kommer bland annat att reglera: 

- Marköverlåtelser och förrättningskostnader 

- Erläggande av avgifter 

- Utformning och finansiering av allmänna anläggningar 

- Gestaltning och utformning av föreslagen byggnation  

 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR OCH KONSEKVENSER 

Markägoförhållanden 

Se stycke PLANDATA ovan för aktuella fastighetsägare och fastigheter 

inom planområdet.  

 

Fastighetsbildning 
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För detaljplanens genomförande krävs och möjliggörs fastighetsbildning t.ex. fas-

tighetsreglering och avstyckning. Fastighetsbildning enligt detaljplanen kan ske 

först då detaljplanen vunnit laga kraft och prövas då vid förrättning av Lantmäteriet. 

 

Servitut m.m. 

Ett servitut är en rättighet som är knuten till en viss fastighet. Servitut gäller därför 

oberoende av vilka personer som äger fastigheterna. Ett servitut kan till exempel 

avse rätt att för ägaren till en viss fastighet ta väg över en annan fastighet. Servi-

tutsrätt kan, genom beslut av Lantmäteriet enligt bestämmelserna i fastighetsbild-

ningslagen (1970:988), upplåtas till förmån för en fastighet (den härskande fastig-

heten) och belastar en annan fastighet (den tjänande fastigheten). Ett sådant servitut 

kallas officialservitut och medför stark rätt för den härskande fastigheten. Servitut 

kan också upplåtas genom avtal mellan fastighetsägare utan inblandning av Lant-

mäteriet enligt bestämmelser i jordabalken (1970:994) och kallas i dessa fall nor-

malt avtalsservitut. Avtalsservituten kan inskrivas i fastighetsregistret och får då 

starkare rätt vid överlåtelse av fastigheten. 

 

Fastigheten Kopparmora 2:224 har ett servitut (akt 01-VÄM-2593) som be-

lastar fastigheten Kopparmora 2:228 vilket ger fastigheten Kopparmora 

2:224 rätt att utnyttja på byggnadsplanen angivet utrymme direkt väster om 

Kopparmora 2:224 för att anlägga, underhålla och förnya väg. Om en fastig-

hetsbildning blir aktuell för tillfartsvägen kan servitutet komma att upphä-

vas. 

 

Vattenfall eldistribution har ett avtalsservitut för kraftledning (serv 0120IM-

11/23486.1) som belastar fastigheten Älvsby 1:12. 

 

Befintliga inskrivna servitut framgår av fastighetsförteckningen. 

 

Fastighetsägaren för Kopparmora 2:224 kommer att upprätta servitut för 

VA-ledningar på fastigheten Älsvby 1:12 från fastigheten Kopparmora 

2:224 fram till anslutningspunkt vid pumpstation. 

 

Gemensamhetsanläggningar 

En gemensamhetsanläggning är en anläggning som är gemensam för flera 

fastigheter och som ska skötas gemensamt. Inrättandet av en gemensamhets-

anläggning prövas vid förrättning av Lantmäteriet med stöd av anläggnings-

lagen (1973:1149). I beslutet (s.k. anläggningsbeslut) om att inrätta en ge-

mensamhetsanläggning framgår vad som ingår i anläggningen (t.ex. en väg 

eller en brunn). Beslutet får inte strida mot detaljplanens bestämmelser, men 

mindre avvikelser får göras i den mån som syftet med detaljplanen inte mot-

verkas. I beslutet framgår även vilka fastigheter som ingår i anläggningen, 

vilket utrymme som upplåts för anläggningen, vilken eventuell ersättning 
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som upplåtande fastighet ska erhålla, inom vilken tid utförandet av anlägg-

ningen ska ske samt vilket andelstal respektive deltagande fastighet har. An-

delstalet reglerar hur kostnaderna för utförande och drift av gemensamhets-

anläggningen ska fördelas mellan de fastigheter som deltar i den.  

 

En samfällighetsförening kan bildas för förvaltning av en eller flera gemen-

samhetsanläggningar. Samfällighetsföreningen har endast rätt att ansvara för 

underhåll och drift av den eller de anläggningar som beskrivs i anläggnings-

beslutet. Det innebär att nya anläggningar inte får anläggas eller ändras 

inom det för gemensamhetsanläggningen upplåtna området utan att det gäl-

lande anläggningsbeslutet för berörd gemensamhetsanläggning omprövas. 

En samfällighetsförening bildas av Lantmäteriet och är en juridisk person 

och en demokratisk organisation med godkända stadgar och styrs av lagen 

om förvaltning av samfälligheter. Fattade beslut gäller även om inte alla är 

överens. Besluten kan överklagas till mark- och miljödomstolen. 

 

Om det inte bildas en samfällighetsförening sker förvaltningen av gemen-

samhetsanläggningen genom s.k. delägarförvaltning, vilket innebär att alla 

deltagare i gemensamhetsanläggningen måste vara överens om de beslut 

som fattas. Delägarförvaltning är lämpligt om det är få delägande fastigheter 

och kostnaderna för drift och underhåll är låga. 

 

Inom planområdet finns gemensamhetsanläggningen Kopparmora GA:5 vil-

ken berörs av ny kommunal gång- och cykelväg på fastigheten Kopparmora 

2:228. Gemensamhetsanläggningen kommer därmed att behöva omprövas i 

samband med fastighetsbildningen för gång- och cykelvägen. 

 

Inom planområdet finns även gemensamhetsanläggningar Värmdö-Evlinge 

GA:2 vilken berörs av tillfartsväg mot Evlingevägen på fastigheten Älvsby 

1:12. Gemensamhetsanläggningen kan därmed komma att omprövas. 

 

Ledningsrätter 

I Evlingevägens vägområde, i anslutning till planområdet, ligger lednings-

rätt 0120-09/46.1 för vatten- och spillvattenledningar till förmån för 

Värmdö kommun. Belastade fastigheter inom planområdet är Kopparmora 

2:228 och Älvsby 1:12.  

 

I vägområdet ligger även ledningsrätt 0120-85/74.1 för telekabel till förmån 

för Skanova. Belastade fastigheter inom området är Kopparmora 2:228 och 

Älvsby 1:12.  

 

Den föreslagna gc-vägen kommer på fastighet Kopparmora 2:228 att korsa 

ledningsrätt 0120-02/81 och 0120-02/81.P för telestation.  
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En pumpstation planeras norr om Evlingevägen. Pumpstationen anläggs 

inom område betecknat med E på plankartan. Rätten att bygga ut, behålla 

och sköta drift och underhåll av ledningsnätet med tillhörande pumpstation 

och anordningar säkerställs genom ledningsrätt alternativt servitut eller köp 

av mark med E-område.  

 

Markavvattningsföretag 

Inom planområdet ligger Hemmesta-Tuna Torrläggningsföretag. Kommu-

nens bedömning är att hävning eller revidering av markavvattningsföretaget 

inte är aktuellt. 

 

Fastighetsrättsliga konsekvenser  

I Bilaga 1 redovisas de fastighetsrättsliga konsekvenserna som uppkommer 

för fastigheter och marksamfälligheter inom planområdet. 

Gällande planer 

En detaljplan gäller till dess att den upphävs, ändras eller ersätts och de rät-

tigheter som uppkommit genom planen kan – om den inte upphävs – göras 

gällande. 

 

Planområdet omfattas av byggnadsplan för delar av fastigheterna Koppar-

mora 1:1, Skrävlan 1:1 och Tuna 1:1 antagen 1963 samt två tillägg till bygg-

nadsplan ”Förslag till ändring genom tillägg av detaljplan för delar av 

Kopparmora 1:1, Skrävlan 1:1 och Tuna 1:1” antagen 2004 och ”Tillägg till 

detaljplan avseende delar av Kopparmora 1:1, Skrävlan 1:1 och Tuna 1:1” 

antagen 2008. Planområdet omfattas även av byggnadsplan för del av 

Älvsby 1:2 från 1964. Planernas genomförandetider har gått ut. 

 

Befintliga planer kommer att upphävas och ersättas i de geografiska områ-

den som omfattas av detta planförslag.  

 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Finansiering av planarbetet 

Framtagandet av detaljplanen bekostas av Kopparmora Fastighets AB enligt 

plankostnadsavtal tecknat mellan Kopparmora Fastighets AB och Värmdö 

kommun.   

 

Värdeökning till följd av planen 

Detaljplanen innebär att byggrätter för bostäder tillskapas på fastigheten Koppar-

mora 2:224 inom planområdet. Detta innebär således en värdeökning på fastig-

heten. 
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Ersättning 

Ersättning för mark ska bestämmas vid lantmäteriförrättning när mark överförs till 

annan fastighet och när mark upplåts för exempelvis ledningar, väg eller annan 

nyttighet. Ersättningens storlek kan grunda sig på överenskommelse mellan par-

terna eller bestämmas av lantmäteriet i samband med lantmäteriförrättningen.  

 

I samband med detaljplanens genomförande kommer det att bli aktuellt med er-

sättning för inlösen av allmän plats för gång- och cykelväg samt för E-område för 

pumpstation vilket kommer att regleras i avtal mellan fastighetsägarna och kom-

munen och/eller vid lantmäteriförrättning. Det kan även bli aktuellt för fastighets-

ägare till Kopparmora 2:224 att lösa in tillfartsvägen vid en eventuell fastighets-

bildning. 

 

Förrättningskostnader 

De kostnader som uppkommer i samband med förrättning hos lantmäteriet för åt-

gärder inom kvartersmark samt angränsande allmänplatsmark betalas av fastig-

hetsägarna till fastigheten Kopparmora 2:224 . Detta regleras i de exploateringsav-

tal som Kommunen och exploatören träffar.  Kommunen kommer att ansöka om 

förrättning för den nya kommunala gång- och cykelvägen. 

 

Anläggande, drift och underhåll 

Allmän plats, kommunalt huvudmannaskap 

Kostnaden för anläggande, drift och underhåll av allmän plats med kommu-

nalt huvudmannaskap kan regleras i avtal, tas ut som ersättning för gatu-

kostnader från fastighetsägarna eller bekostas av kommunen.  

Kommunen ansvarar för projektering, upphandling och utförande av de anlägg-

ningsarbeten med mera som ska utföras på allmän plats såsom exempelvis gång- 

och cykelväg. Fastighetsägarna till fastigheten Kopparmora 2:224 inom planområ-

det kommer delvis att finansiera dessa arbeten, vilket kommer att regleras i explo-

ateringsavtal. Framtida drift och underhåll av allmän platsmark inom planområdet 

sköts och bekostas av kommunen. 

 

Kvartersmark 

Kostnaden för bygg- och anläggningsåtgärder, drift och underhåll bekostas 

av respektive fastighetsägare. 

 

Vatten och spillvatten 

Värmdö kommun bekostar utbyggnaden av en ny pumpstation norr om Ev-

lingevägen. Planområdet avses ingå i det kommunala verksamhetsområdet 

för vatten och avlopp. Kommunen kommer efter anslutning av plan området 

till det kommunala verksamhetsområdet, att bekosta drift och underhåll av 
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pumpstationen.  

 

Exploatören bekostar utbyggnad av ledningar för vatten och avlopp fram till 

anslutningspunkt vid pumpstationen. Fastighetsägaren, om det är annan än 

exploatören, för Kopparmora 2:224 kommer att bekosta drift och underhåll 

fram till anslutningspunkten. 

 

Dagvatten 

Fastighetsägaren bekostar och ansvarar för att anordna dagvattenanlägg-

ningar, enligt genomförd dagvattenutredning samt att omhänderta dagvatt-

net på fastigheten.   

 

Elförsörjning, telenät, fibernät 

Behöver kablar flyttas för att möjliggöra exploatering på området ska den 

part som initierar förändringen stå för kostnaden för flytt.  

 

Statliga vägar 

Trafikverket bekostar eventuella åtgärder på statlig väg. 

 

 

Avgifter 

Bygglovavgift 

Bygglovsavgiften betalas av den som ansöker om bygglov för att utnyttja 

den byggrätt som medges i detaljplanen. Byggnadsnämnden får ta ut avgif-

ter för beslut om lov m.m. enligt 12 kap. 8 § plan- och bygglagen. Grun-

derna för hur avgifterna ska beräknas ska anges i en taxa som beslutas av 

kommunfullmäktige. Den taxa som gäller varje år finns tillgänglig på kom-

munens webbplats. Den taxa som avgiften baseras på är den gällande taxan 

det år då handläggning av bygglovsärendet påbörjas. 

 

VA-anläggningsavgift 

Kommunen tar ut en anläggningsavgift av respektive fastighetsägare för 

framdragning av servisledningar samt upprättande av förbindelsepunkt en-

ligt VA-taxan för Värmdö kommuns allmänna vatten- och avloppsanlägg-

ning. Avgifter enligt denna taxa tas ut för att täcka de nödvändiga kostna-

derna för Värmdö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Av-

gifter enligt denna taxa ska betalas av ägare till fastigheter inom anläggning-

ens verksamhetsområde. 

 

Avgiftsskyldigheten inträder när kommunen har upprättat förbindelsepunk-
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ter och informerat fastighetsägaren om denna. Den vid varje tillfälle gäl-

lande taxan finns tillgänglig på kommunens webbplats. 

 

Elförsörjning, telenät, fibernät 

Respektive fastighetsägare bekostar eventuell anslutning till bredband, el- 

och telenät. 

 

Avgifter för miljötillsyn 

Kommunen tar ut avgifter för anmälan och ansökan enligt miljöbalken. Den 

vid varje tillfälle gällande taxan finns tillgänglig på kommunens webbplats.  

 

TEKNISKA FRÅGOR  

För anslutning till elnät och telenät ska kontakt tas med respektive ansvarigt bolag, 

se mer information under rubriken Ansvarsfördelning. 

 

Vägarna i området ska ha en standard som säkerställer att sopbilar, utryckningsfor-

don och fordon för snöhantering och halkbekämpning kan röra sig i området. 

 

Nu kända ytterligare tekniska utredningar, utöver befintligt planeringsunderlag, 

som blir aktuella i samband med genomförande av planen är geotekniska undersök-

ningar samt projektering av VA och GATA. 

 

Dokumentation som ska inlämnas till kommunen tas upp i avtal, bygglovs-, anmä-

lans- och tillståndsprocesser. 

 

Angående vatten och spillvatten samt dagvatten - se mer information under rubrik 

Ansvarsfördelning. 

 

Förutsättningar för brandvattenförsörjning 

Ett alternativt brandvattensystem föreslås tillämpas i området. 

 

Avfall 

För sophämtning ansvarar Värmdö kommun, se under avsnittet ”Teknisk 

försörjning”.  

 

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 

MILJÖKONSEKVENSER 

Landskapsbild 

Planförslaget kommer att påverka landskapsbilden då det möjliggör att 

byggnader uppförs inom ett område som tidigare inte har varit ianspråkta-

get. Planområdet ligger i en korsning, i ett väl synligt läge mot ett skogs-

bryn. Upplevelsen av området från de två vägarna, Evlingevägen och Salta-

rövägen, kommer att förändras. Ett genomförande av detaljplanen innebär 
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att mark kommer att hårdgöras och eventuellt att träd kommer att behöva tas 

ner. Ett genomförande kan också innebära att stigen mellan de två höjderna i 

planområdet öppnas upp och blir tydligare.  

 

Naturvärden 

För att begränsa påverkan på områdets naturvärden har bebyggelsen i möj-

ligaste mån placerats på gräsmarken samt terränganpassats. Kullen i plan-

områdets norra del skyddas genom prickmark (mark som inte får förses med 

byggnad) och diket som är en möjlig lokal för groddjur kommer att nyttjas 

för dagvattenhantering. 

 

Planen riskerar att ta del av diket samt del av slänten med eventuella över-

vintringsplatser för paddor i anspråk. Planen kan även medföra viss barriär-

effekt för paddans rörelse mellan de olika miljöerna. Eftersom padda är en 

vanlig art med god bevarandestatus bedöms planen inte påverka artens lo-

kala population. För att förhålla sig till bestämmelserna i artskyddsförord-

ningen kan dock perioden för åtgärder vid genomförandet av detaljplanen 

behöva anpassas. Det vill säga att åtgärder som kan påverka den fuktigare 

delen av diket förläggs vintertid samt att åtgärder som kan påverka övervint-

ringsplatserna förläggs till sommarhalvåret. 

 

Konsekvensen av planerad exploatering blir att markanvändningen inom 

Kopparmora 2:224 förändras och därmed även avrinningen till markavvatt-

ningsföretaget inom området. Förändringen innebär en ökad avrinning, vil-

ket kräver att det dagvattensystem som planeras för planområdet fördröjer 

dagvattnet motsvarande dagens flöde.  

 

SOCIALA KONSEKVENSER 

Från planområdet finns möjlighet att ta sig till Hemmesta och den service 

som finns där både med kollektivtrafik och med gång- och cykel eftersom 

planförslaget möjliggör för bostäder i ett kollektivtrafiknära läge samt före-

slår en ny gång- och cykelväg. Det kollektivtrafiknära läget och utbyggna-

den av GC-väg är positivt ur ett jämställdhetsperspektiv eftersom satsningar 

på gång-, cykel-, och kollektivtrafik gynnar de grupper som inte har tillgång 

till bil i lika stor utsträckning.  

 

Projektet innefattar bostäder i varierande storlekar, vilket bidrar till en mer 

blandad bebyggelse i området. Det är positivt för medborgare i olika åldrar 

och med olika sociala förhållanden. 

 

Med planförslaget försvinner markanvändningen den befintliga byggnads-

planen möjliggör, centrumändamål. I ett område med en ökande permanent-

ningsgradkan detta vara negativt eftersom planområdet ligger i ett bra läge 
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sett till de olika bostadsområdena.  

 

FASTIGHETSKONSEKVENER 

Se Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser ovan.  
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BILAGA 1. FASTIGHETSKONSEKVENSTABELL 
 

Fastighet, ga, 
marksamfällig-
het 

Nuvarande 
markanvänd-
ning 

Ny markan-
vändning 
 

Fastighets-
rättsliga kon-
sekvenser 
och åtgärder 

Område 
på karta 

Kopparmora 
2:224 

Kvarters-
mark cent-
rumändamål 

Kvarters-
mark för bo-
städer 
 

 1 

Kopparmora 
2:228 

Allmän plats 
parkmark 
(enskild) 
 
 
 
 
 
 
Allmän plats 
vägmark 
(enskild) 
 
 
 
 
 
 

Allmän plats 
GC-väg 
(kommunal) 
 
 
 
 
 
 
Allmän plats 
GC-väg 
(kommunal) 
 
Kvarters-
mark bostä-
der 
 
 

Genom fas-
tighetsregle-
ring överförs 
allmän plats-
mark för GC-
väg till lämp-
lig kommu-
nal fastighet 
 
 
 
 
 
Genom fas-
tighetsregle-
ring kan 
kvartersmark 
överföras till 
Kopparmora 
2:224 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
4 

Kopparmora 
GA:5 

 Allmän plats 
GC-väg 
(kommunal) 

Omprövas 
enligt detalj-
plan 

2 
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Älvsby 1:12 Allmän plats 
parkmark 
(enskild) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allmän plats 
gata och 
körbana 
(enskild) 
 
 

E-område 
för pump-
station 
 
 
 
Allmän plats 
GC-väg 
(kommunal) 
 
 
 
 
 
 
Kvarters-
mark bostä-
der (tillfarts-
väg) 
 
 
 
 
 
Allmän gata 
GATA (kom-
munal) 
 
 
 

Ledningsrätt 
alternativt 
servitut 
kommer att 
bildas 
 
Genom fas-
tighetsregle-
ring överförs 
allmän plats-
mark för GC-
väg till lämp-
lig kommu-
nal fastighet 
 
Genom fas-
tighetsregle-
ring kan 
kvartersmark 
överföras till 
Kopparmora 
2:224 
 
Genom fas-
tighetsregle-
ring överförs 
allmän plats-
mark för 
GATA till 
lämplig kom-
munal fastig-
het 
 

5 
 
 
 
 

 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
8 

Värmdö Ev-
linge GA:2 

Allmän 
platsmark 
gata, park 
och natur 
(enskilt) 

 Omprövas 
enligt detalj-
plan 

 

Kopparmora 
2:1 

Allmän plats 
parkmark 
(enskild) 

Allmän plats 
GC-väg 
(kommunal) 

Genom fas-
tighetsregle-
ring överförs 
allmän plats-
mark för GC-
väg till lämp-
lig kommu-
nal fastighet 
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BILAGA 2. MARKINTRÅNGSKARTA 



 

 

 


