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PROGRAMSAMRADSREDOGORELSE 

Detaljplaneprogram för Östra Mörtnäs (del av Mörtnäs 1 :12 
m fl) Värmdö kommun 

Detaljplaneprogram för Östra Mörtnäs (del av Mörtnäs 1:12 m fl) Värmdö kommun har varit ute på 
samråd under tiden 2010-06-21 till och med 2010-08-27. Programhandlig och information om 
samrådet skickades då ut till dem som är berörda av planförslaget. Handlingarna fanns även att ta del 
av på Kommuntorget och på kommunens hemsida. 

Ett öppet hus/mingel hölls på Kommuntorget 2010-08-19 då Anna-Bie Agerberg och Malin Klåvus 
från kommunens planenhet fanns på plats för att svara på frågor. Ca 15 personer kom. 

Totalt har 19 yttranden inkommit under samrådstiden och två inkom efter. Samtliga yttranden finns att 
tillgå i sin helhet på samhällsbyggnadskontoret. 

Del A redovisar frågor som tagits upp i flera yttranden samt sådana frågor som kan antas vara av stort 
allmänt intresse. I del B finns yttrandena inkopierade. I båda finns kontorets kommentarer. 

Bilaga 1 är en karta som redovisar var de som lämnat yttrande bor. Numren på kartan motsvarar 
numret som yttrandet fått i denna samrådsredogörelse. 

Yttranden har lämnats av 

Namn 

1. Länsstyrelsen 
2. Lantmäteriet, Division Fastighetsbildning 
3. AB Stokab 
4. Skanova 
5. Storstockholms brandförs var 
6. Utbildningsnämnden

·� 7. Trafikverket
8. Vattenfall Eldistribution AB
9. Vision Häst Värmdö
10. Mörtnäs Vägförening
11. Ljungs samfällighet
12. Bostadsrättsföreningen Viks Pensionat
13. UKÄ, kulturenheten
14. 
15. 

UKÄ, nämnden för äldre och funktionshindrade 
Xxx Xxx 

16. XxxXxx 
17. Xxx Xxx 
18. Xxx Xxx 
19. Xxx Xxx 

Ytterligare 117 underskrifter enligt bilaga 2. 

Sid 1 

FastigJ;fots.:. 
' � 

b�te�lcnigg 

Ålstäket 6: 1 

Mörtnäs 1:315 
Mörtnäs 1:318 
Mörtnäs 1 :673 
Mörtnäs 1 :024 
Mörtnäs 1: 105 

• 

Datum 

2010-08-30 
2010-08-13 
2010-07-13 
2010-08-09 
2010�08-13 
2010-08-23 
2010-08-25 
2010-08-27 
2010-08-27 
2010-08-27 
2010-08-27 
2010-08-27 
2010-08-31 
2010-08-31 
2010-08-24 
2010-08-26 
2010-08-27 
2010-08-26 
2010-09-10 
(förlängd 
yttrandetid) 
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Yttranden som inkommit efter programsamrådstiden 

20. 

21. Xxx Xxx

Skriftliga yttranden som inkom under det öppna huset 

22. Xxx Xxx

Mörtnäs 1:451 2010-09-07 

Mörtnäs 1 :277 2010-09-08 

Mörtnäs 1: 134 2010-08-19 

Mörtnäs 1:132 2010-08-19 

A. Samlad beskrivning av frågor av allmänintresse samt kontorets
kommentarer
Nedan redovisas frågor som tagits upp i flera yttranden samt sådana frågor som kan antas vara av stort 
allmänt intresse. 

Naturmiljö 

Länsstyrelsen framför att öppna sand- och grusmiljöer idag är mycket ovanliga i landskapet och att de 
har en stor betydelse för flera hotade och sällsynta arter. De anser därför att de sandiga miljöerna inom 
programområdet i möjligaste mån bör undantas från bebyggelse. Länsstyrelsen tycker att det är 
positivt att hällmarkstallskogen tfohlrvii•den 

samt barrblandskogen med lång K� .. 2RS9ionattmt1e 

kontinuitet bedömts vara viktiga 
att bevara. 

Kommentar: 

Under våren och sommaren 2010 
gjordes en fördjupad 
naturinventering i 
programområdet. Inventeringen 
(Ekologigruppen AB, 2010-09-15) 
visar att områdets viktigaste 
naturvärden är knutna till 
områden för den nu nedlagda 
sandtäkten. De sandiga slänterna 
som delvis är bevuxna med 
relativt ung tallskog har klassats 
som regionalt värde. 

Strandskogen i programområdets 
norra del mot vattnet klassas som 
kommunalt värde. Dessa 

slutsatser kommer att ligga till 
grund för fortsatta diskussioner 

kring den nya bebyggelsens 

placering och omfattning. 

Källa: Ekologigruppen AB, 2010-09-15 

Sid 2 

Xxx Xxx 

23. Xxx Xxx

sofelr
Textruta
xxx

sofelr
Textruta
xxx
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15. Xxx Xxx (yttrandet sammanfattat)

Vill inte att nya byggnader uppförs för nära sin tomtgräns och vill att skogen
ska stå kvar på varje sida som skydd för insyn.

Kommentar: 

Kontoret noterar synpunkterna. 

16. Xxx Xxx (yttrandet sammanfattat)

Är förvånad att kommunen stödjer ett projekt med tillskott av bostäder när
dagens trafiknät inte tål mer belastning. Undrar om många värmdöbor redan
idag saknar bostäder eller om kommunen räknar med nya invånare och undrar
hur väg 222 påverkas och om förskolor, seniorboende, vårdinrättningar och
skolor räcker till. Ifrågasätter förskolans placering.

Önskar ytterligare information gällande Mörtnäs 1:587 om vilken typ av
bebyggelse som åsyftas i planläggningen.

Påpekar att infarten till de två föreslagna friliggande villorna inte är löst. Undrar
om mer mark kommer att tas av ängen.

Anser att alternativ A är det enda alternativet som inte gör mormors ängar till en
privatiserad "bakgård" för den nya bebyggelsen. Anser att de andra alternativen
privatiserar både ängen och strandenNärmdöleden.

Kommentar: 

Värmdö kommun ingår i Stockholmsregionen som är i stort behov av bostäder. 
Den offentliga service som det hittills finns påtalat behov av, och som kan lösas 
inom programområdet, är förskola vilkens placering utreds i planarbetet. 

I ett programarbete anger man generella förutsättningar att gå vidare med i 
planarbetet. Anledningen till att viss del av planområdet har mer utvecklade 
förslag är att det är den delen som i störst grad påverkar de allmänna 
intressena. I det fortsatta planarbetet kommer Mörtnäs 1:587 att belysas 
likvärdigt. 

Tillfart till de två föreslagna enbostadshusen ska studeras i det fortsatta arbetet 
och kontakt med berörda fastighetsägare kommer att tas i denna fråga. 

Mormors Ängar avses bevaras och även fortsättningsvis vara allmänt 
tillgänglig. Bebyggelsen intill Mormors ängar i alternativ B och C ger liv åt den 
nya infartsvägen och även trygghet. Utformningen med relativt utspridda 
flerbostadshus intill Värmdö/eden bidrar till att området inte ska upplevas 
privatiserat. 

Sid 15 

Mörtnäs 
1:315 

Mörtnäs 
1:318 
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17. Xxx Xxx (yttrandet sammanfattat)

Påtalar att Östra Mörtnäs har en stor betydelse för rekreation.

Anser att ytterligare förtätning är olycklig. Vill inte riskera en utveckling så att
infrastrukturen i området påverkar Mörtnäs i övrigt liksom trafikbilden invid
Ålstäket. Vill inte att utfarten vid Grisslinge stängs om en ny in/utfart vid
Grisslingerondellen kommer till. Menar att det idag är balans i trafikflödena i
området och att en stängning kan medföra störningar. Menar att ingen
sakkunnig utredning har gjorts i detta avseende.

Menar att bygga flerbostadshus skulle få allvarliga konsekvenser.

Anser att det är viktigt att reservera område för en kanal, både för båttrafiken
och för att skapa ett hälsosamt flöde för vattnet.

Kommentar: 

Se del A, rubrik Naturmiljö och Vägnät samt gång- och cykelvägar. Angående 
kanalreservat se kommentar till yttrande JO b. 

Kontoret anser att en blandning av bebyggelsetyper är eftersträvansvärt i de 
flesta området där det är möjligt. 1 Östra Mörtnäs kanflerbostadshus ge en 
blandning av människor, ge människor möjlighet att byta boendeform och ändå 
bo kvar i Mörtnäs, flerbostadshus ger möjlighet att spara mer natur, fler får 
närhet till bra kollektivtrafik. Detta utan att påverka den befintliga 
villabebyggelsen i sig. 

Kontoret noterar i övrigt synpunkterna. 

18. Xxx Xxx (yttrandet sammanfattat)

Välkomnar en plan som ger fler människor möjlighet att bo och leva i Mörtnäs.
Ser gärna att kommunen hjälper till att utveckla vägnätet så att gångtrafikanter
och cyklister får en möjlighet att färdas säkrare på vägarna i Mörtnäs. Anser att
det är en brist för området att barn behöver skjutsas till skolan på grund av
trafiksäkerhetsskäl trots att skolan befinner sig inom gång- och cykelavstånd.

Kommentar: 

Kontoret noterar synpunkterna. 

19. Xxx Xxx
Ytterligare 122 underskrifter enligt bilaga 2
(yttrandet sammanfattat och uppdelat i punkter)

a) Framför att naturområdet används dagligen av många och för olika 
aktiviteter. Vill att Östra Mörtnäs behåller sin nuvarande funktion av ströv- och 
fritidsområde, helst utan ytterligare bebyggelse. Anser att de fortsatta 
naturinventeringarna bör innebära en prövning av om eventuell skyddsstämpel 
ur naturvårdssynpunkt skall åsättas området.

b) Anser att andra områden, av flera anledningar, borde bebyggas före det 
aktuella.

c) Menar att om detaljplanearbetet ändå innebär krav på en exploatering så

Sid 16 

Mörtnäs 
1:673 

Mörtnäs 
1:024 

Mörtnäs 
1:105 
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Yttranden som inkommit efter programsamrådstiden 

20. Xxx Xxx

Yttrandet överensstämmer med yttrande nr 19.

21. Xxx Xxx (yttrandet sammanfattat)

Anser att man inte kan använda sig av planförslaget i nuvarande form. Anser att 

SL's fastighet möjligen är en plats för flerbostadshus och att infartsparkeringen 

kan genomföras. Anser att strandskyddet bör vara 100 m och inte några 30 m 

som nämns i planen.

Kommentar:

Se del A, rubrik Strandskydd. Kontoret noterar i övrigt synpunkterna.

Yttranden som inkom under det öppna huset 

22. Xxx Xxx

Anser att förslag A det bästa ur naturhänseende. 

Kommentar:

Se del A, rubrik Naturmiljö samt Exploateringsgrad.

23. Xxx Xxx

Förordar alternativ A. Minst ingrepp.

Kommentar:

Se del A, rubrik Naturmiljö samt Exploateringsgrad.

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET, VÄRMDÖ KOMMUN 

Mats Hellberg 
Planchef 

Anna-Bie Agerberg 
Planarkitekt 

Sid 19 

Mörtnäs 
1:451 

Mörtnäs 
1:277 

Mörtnäs 
1:134 

Mörtnäs 
1:132 






