
Värmdö kommun  Samrådshandling 
Samhällsbyggnadskontoret  Detaljplan för Näverängsvägen m fl (N1) 
2009-12-10  Genomförandebeskrivning Dnr 07STN/0054 

 1(7) 

 

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G  
ALLMÄNT 
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och 
ekonomiska åtgärder som behövs för ett ändamålsenligt och i övrigt samordnat 
plangenomförande. Genomförandebeskrivningen har inte någon självständig rättsverkan utan 
ska fungera som vägledning till de olika genomförandeåtgärderna. Avgörande frågor som rör 
fastighetsbildning, VA-anläggningar, vägar m.m. regleras således genom respektive 
speciallag. 
 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Tidsplan för planprocessen 
Planen handläggs med normalt planförfarande enligt nedanstående tidplan. 
 
2010 jan-feb  Samråd 
2010 sept-okt Utställning 
2011 feb-mars Antagande i kommunfullmäktige 
2011 mars-april Detaljplan tidigast laga kraft 
 
Genomförandetid 
Genomförandetiden för allmän platsmark, E-område, skolområde och vissa bostadsfastigheter 
som ej berörs av VA-utbyggnaden är 15 år och börjar då detaljplanen vinner laga kraft.  
 
För övrig kvartersmark är genomförandetiden 15 år men förskjuten och börjar ett år från det 
planen vinner laga kraft. Syftet är att VA-utbyggnaden ska hinna färdigställas innan nya 
byggnader uppförs och äldre byggnader byggs om/till och att anslutning till VA-nätet ska 
kunna ske i samband med byggande inom fastigheterna.  
 
Genomförandetiden är 15 år och motiveras av att planområdet till stor del redan är bebyggt 
och de förändringar som förväntas med nya byggnader och tillbyggnader förmodas ske 
successivt under en längre tid.  
 
Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 
Huvudman för allmän plats 
Allmän plats kan omfatta gator, gång- och cykelvägar och naturmark mm. 
 
Med huvudman för allmän plats menas den som ansvarar för och bekostar anläggande samt 
drift och underhåll av de olika anläggningarna. Plan- och bygglagen föreskriver att 
kommunen skall vara huvudman för allmän plats inom detaljplan om det inte finns särskilda 
skäl till annat. Alternativet till kommunalt huvudmannaskap är enskilt huvudmannaskap. Det 
innebär att kommunen inte svarar för utbyggnad, drift och underhåll av allmän plats. I 
Värmdö kommun ska enligt politiska direktiv enskilt huvudmannaskap i princip gälla. 
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Planområdet är ett äldre fritidshusområde som gradvis förändras mot ökad 
permanentbosättning. Vägarna inom området används huvudsakligen av de boende inom 
området. Vik-Fruviks vägförening är huvudman för vägnätet och svarar för dess drift och 
underhåll. Fortsatt enskilt huvudmannaskap föreslås för allmän plats. 
 
Vatten och spillvatten 
Del av fastigheterna i planområdet ligger inom verksamhetsområde för kommunalt vatten och 
spillvatten. Resterande fastigheter har enskilda VA-lösningar. 
 
Det kommunala verksamhetsområdet för vatten och spillvatten utökas så att det omfattar hela 
planområdet. Detta innebär att kommunen blir huvudman för de allmänna vatten- och 
spillvattenledningarna. Dagvatten avses inte ingå i det kommunala ledningsnätet. 
Utbyggnaden av VA-nätet avses vara färdigställd senast ett år efter att planen vunnit laga 
kraft, dvs under det år som berörda delar av planen har förskjuten genomförandetid.  
 
Från kommunal förbindelsepunkt i allmän platsmark bekostar och anlägger respektive 
fastighetsägare enskilda ledningar. 
 
VA-utbyggnaden, drift och underhåll  handläggs av VA-enheten på 
samhällsbyggnadskontoret.  
 
Dag- och dräneringsvatten 
Dagvatten från enskilda tomter ska infiltreras inom varje fastighet. Vissa fastigheter kan 
behöva anlägga dräneringsstråk för att undvika att vatten från fastigheten rinner ut på vägen.  
 
Dagvattnet från vägarna i området avleds i diken alternativt dräneringsledningar inom 
vägområdet som Vik-Fruviks vägförening ansvarar för. Även den diffusa vattentillrinningen 
från omgivande mark och överskottsvatten ska kunna avledas genom vägens diken och 
ledningar.  
 
El 
Vattenfall Eldistribution är elnätsägaren inom området. Nätbolaget äger stolpar, ledningar och 
annan teknisk utrustning som behövs för att elleveranserna skall fungera. Nätbolaget ansvarar 
för investeringar i nätet, utbyggnad och underhåll. Innan markarbeten utförs bör i 
förekommande fall kabelutsättning beställas från Vattenfall 
 
Tele 
TeliaSonera Skanova Access AB ansvarar för telenätet i området. 
 
Bebyggelse på kvartersmark 
Respektive fastighetsägare ansvarar för anläggande och/eller upprustning samt drift och 
underhåll för enskilda anläggningar och bebyggelse på kvartersmark.  
 
Ansökan om bygglov, marklov mm samt bygganmälan görs hos bygg- och miljökontoret. 
Nybyggnadskarta beställs hos samhällsbyggnadskontoret, kart- och GIS-enheten. 
 
Marksanering 
Anmälan till bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden krävs för marksanering. 
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Bygg- och miljökontoret svarar för att åtgärder enligt anmälan om efterbehandling 
av förorenat område efterlevs samt att uppföljning sker.  
 
Lantmäteriförrättning 
Ansökan om fastighetsbildning och inrättande av gemensamhetsanläggningar med mera ställs 
till lantmäterimyndigheten i Stockholms län. 
 
Avtal 
Avtal om eventuella ersättningar för överförande/upplåtelse av naturmark, gc-väg mm har inte 
träffats med markägare. 
 
Mark-, exploaterings- och avtalsfrågor handläggs på samhällsbyggnadskontoret, mark- och 
strategienheten.  
 
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR  
Ägoförhållanden 
Samliga fastigheter i planområdet är i enskild ägo. Största enskilda markägaren är Peab 
Sverige AB som äger Värmdövik 19:4. Fastigheten Värmdövik 19:4 utgörs i planförslaget till 
största delen av allmän plats, naturmark. 
 
Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning mm 
Planen syftar till att, i större utsträckning än idag, möjliggöra permanentbosättning. 
Kommunalt VA byggs ut. Den omvandling från fritidsområde till område för 
permanentbostäder, som pågått under en längre tid och som pågår, ställer krav också på 
vägnätet.  
 
För att möta det framtida behovet av framkomlighet och trafiksäkra lösningar för oskyddade 
trafikanter kan mindre breddning av Viks Skogsväg och anläggande av vändplaner vid Viks 
Skogsväg respektive i slutet av Elofshällsvägen bli aktuellt.  
 
Utökningen av vägområdet längs Viks Skogsväg ger bättre utrymme för gående vid möte med 
bil. Utrymmet har på plankartan markerats som ”L-gata”. Utrymmet behövs också för att 
möjliggöra anläggande av VA-ledningar i vägen. Breddningen  längs Viks Skogsväg berör 
fastigheterna Värmdövik 35:1 och 44:1. 
 
Planen ger också möjlighet till en gång-och cykelväg som förbinder planområdet med 
intilliggande område vid Torshällsvägen. 
 
Fastighetsbildning 
I planen finns bestämmelser om minsta tomtstorlek. Fastighetsbildning, avstyckning, 
fastighetsreglering mm enligt detaljplanen kan ske då detaljplanen vunnit laga kraft. Mindre 
fastigheter och fastighetsdelar som inte kan bebyggas finns inom kvartersmarken. Dessa delar 
kan tillföras intilliggande fastighet efter överenskommelse mellan fastighetsägarna och 
efterföljande lantmäteriförrättning.  
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Gemensamhetsanläggningar, servitut mm  
Allmän platsmark – vägar och naturområden 
Vägar i planområdet, ingår i en befintlig gemensamhetsanläggning; Haghulta ga:1. 
Anläggningen omfattar vägar med tillhörande diken, slänter, vändplaner mm. Drygt 300 
fastigheter ingår i Haghulta ga:1. Gemensamhetsanläggningen förvaltas av Vik-Fruviks 
vägförening. Kostnaderna för drift och underhåll av anläggningen fördelas på deltagande 
fastigheter enligt de andelstal som bestämts i lantmäteriförrättning. Inom planområdet är del 
av fastigheten Värmdövik 19:4, med flera upplåtna för den befintliga 
gemensamhetsanläggningen för väg (Haghulta ga:1).  
 
I detaljplanen finns allmän plats, naturmark, dels i norra delen dels i södra delen av 
planområdet. I naturmarken i norr finns befintliga stigar som förbinder planområdet med 
Torshällsvägen. Naturmarken och eventuell gång- och cykelväg i norr bör införlivas i 
Haghulta ga:1. Naturmarken i söder är genomkorsad av ett flertal stigar som leder mellan 
planområdet och andra bostadsområden. Naturmarken kan prövas att införlivas i Haghulta 
ga:1 eller utgöra en egen gemensamhetsanläggning där även andra fastigheter kan prövas att 
ingå. 
 
Standardhöjning på Vik-Fruviks vägförenings befintliga vägar, t ex genom breddning av 
vägbanan eller vägområdet, nya vändplaner, införlivande av gc-väg och naturmark medför att 
befintliga gemensamhetsanläggningen Haghulta ga:1 behöver omprövas. Dvs en 
lantmäteriförrättning behövs innan åtgärderna får utföras. I förrättningen bestäms, efter 
yrkande av sakägare, vilka åtgärder som ska utföras, hur kostnaderna för utförandet ska 
fördelas, eventuell ersättning till fastighetsägare, fördelning av förrättningskostnader mm.  
 
Kvartersmark 
Inom planområdets kvartersmark kan flera olika gemensamhetsanläggningar och servitut, t ex 
för tillfart och VA-ledningar, behöva bildas i samband med avstyckning och VA-utbyggnad. 
Förbindelsespunkter för VA förläggs i allmän plats, huvudsakligen i lokalgata. Servitut 
och/eller gemensamhetsanläggningar för enskilda ledningar kan därmed behöva bildas på 
kvartersmark. Inrättande av nya gemensamhetsanläggningar sker efter ansökan av 
fastighetsägare och beslutas av lantmäteriet. Servitut kan tillkomma genom 
lantmäteriförrättning eller genom avtal mellan fastighetsägare.  
 
Ledningsrätt 
Befintliga allmänna VA-ledningar finns i delar av vägnätet. De tillkommande VA-ledningarna 
kommer att ligga inom allmän platsmark och inom u-område på kvartersmark. Kommunen 
avser att ansöka om ledningsrätt för sitt VA-nät. För att rymma ledningarna föreslås Viks 
Skogsväg breddas på den östra sidan. Vid inrättande av ledningsrätt ska de fastigheter som 
upplåter mark ersättas för marknadsvärdesminskning. Vid ledningsrättsförrättningen tas beslut 
om ersättning. 
 
Övriga ledningshavare svarar själva för att trygga sina ledningsnät t ex genom avtal eller 
ledningsrätt. 
 
Fastighetsplan 
Kommunens bedömning är att fastighetsplan inte behöver upprättas i samband med 
detaljplanen.  
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EKONOMISKA FRÅGOR 
Planekonomi 
 
Allmän plats – vägar och naturmark 
Kostnaderna för gemensamma vägar mm fördelas enligt andelstal som fastställs i 
lantmäteriförrättning. Andelstal sätts för både utförande och drift i respektive 
gemensamhetsanläggning. Möjlighet finns att fördela kostnaderna på de fastigheter som har 
störst nytta av en åtgärd. Kostnaderna utgörs bl a av utförandekostnader, ersättningar för 
eventuellt ianspråktagande av mark och de anläggningar som finns på marken (tex så ska 
staket, häckar träd mm ersättas) och förrättningskostnader .  
 
Kostnaderna för utförande av de åtgärder som möjliggörs av planförslaget har inte beräknats.  
Vad som slutligt kommer att utföras beror av de yrkanden och de beslut som tas i 
lantmäteriförrättning, se också ovan under ”Fastighetsrättsliga frågor”. 
 
Vatten och spillvatten 
Kostnaden för kommunalt VA tas ut enligt för varje tidpunkt gällande VA-taxa. VA-taxan är 
för en enfamiljsvilla i 2009 års kostnadsläge 202 410 kr. Debitering sker när förbindelsepunkt 
finns och ledningarna kan användas. Anläggningsavgiften täcker kostnaden för vatten och 
spillvatten fram till förbindelsepunkt. Till detta kommer kostnaden för den egna 
servisledningen mellan förbindelsepunkt och byggnad. 
 
El och tele 
Kostnaden för el- och tele debiteras enligt gällande taxa. 
 
Plankostnader 
Kostnaderna för planläggning tas ut som planavgift i samband med bygglov enligt gällande 
plan- och bygglovtaxa. För ett normalstort enbostadshus är planavgiften år 2009 cirka 35 000 
kr. 
 
Förrättningskostnader 
Lantmäterimyndigheten fattar alltid beslut om förrättningskostnaderna. Kostnaderna betalas 
enligt de bestämmelser som gäller för den åtgärd om vilken det är fråga. Vid 
anläggningsförrättning, t ex ny anläggning inrättas eller befintlig anläggning omprövas, 
fördelas kostnaden mellan sakägarna efter ”vad som är skäligt”.  
 
Inlösen och ersättning enligt  plan- och bygglagen 
Ändras eller upphävs detaljplanen under genomförandetiden har fastighetsägare rätt till 
ersättning för eventuell förlorad byggrätt som inte utnyttjats. Efter genomförandetidens 
utgång fortsätter detaljplanen med dess rättigheter att gälla, men ändras eller upphävs planen 
ges inte längre ersättning för de rättigheter som gått förlorade. 
 
Rätt till ersättning kan föreligga om detaljplanen innebär att pågående markanvändning 
avsevärt försvåras inom någon del av fastigheten. Ersättningskraven ska ställas till kommunen 
inom två från det att detaljplanen vunnit laga kraft.  
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TEKNISKA FRÅGOR 
Tekniska utredningar 
 
Dagvatten  
En dagvattenutredning har utförts av Tyréns år 2009. Vatten från kvartersmark kan 
huvudsakligen infiltreras inom tomtmark. Vatten från vägar tas om hand i diken och 
dräneringsledningar. I östra delen av planområdet har Vik-Fruviks vägförening en 
dagvattenledning som tar hand vatten från vägar. För att bättre klara olägenheter med 
dagvatten föreslås större dimension för denna ledning. Ledningen ligger idag tvärs bl a 
fastigheten Värmdövik 46:1. Vid eventuell omläggning föreslås ledningens läge justeras. 
Föreslaget läge är på plankartan markerat med ”g” och ”u” (”u” avser allmänna ledningar).  
 
Geoteknik och radon 
Delar av området bedöms ha ökad risk för radon. Marken är dock inte undersökt med 
avseende på radon. Av Boverkets byggregler framgår att byggnader skall uppföras 
radonsäkert om marken inte har undersökts. De enskilda fastighetsägarna ansvarar för 
eventuella geoteknikundersökningar som behövs i samband med byggnation.  
 
Förorenad mark 
På fastigheten Värmdövik 49:1 har en utredning om markföroreningar gjorts. 
Vattenfall har tidigare använt fastigheten som uppställningsplats för bland annat 
transformatorer och impregnerade stolpar. Markprover visar på värden som ligger 
över naturvårdsvärdets generella riktlinjer för känslig markanvändning och behöver 
eventuellt saneras innan fastigheten kan bebyggas. En utredning ska dock göras 
innan eventuell sanering görs för att påvisa vilka föroreningar som finns och vilken 
utbredning och omfattning de har.  
 
Innan bygglov för bostadsändamål beviljas ska sanering ske så att 
föroreningsvärdena ligger under naturvårdsverkets generella riktlinjer för känslig 
markanvändning. Innan sanering ska en anmälan om efterbehandling av förorenade 
områden inkomma till bygg- och miljökontoret. Anmälan ska innehålla en plan som 
redovisar hur saneringen ska utföras med hänsyn till människors hälsa och miljö.  
 
I detaljplanen finns en bestämmelse om att sanering ska utföras innan bygglov kan 
ges.  
 



Värmdö kommun  Samrådshandling 
Samhällsbyggnadskontoret  Detaljplan för Näverängsvägen m fl (N1) 
2009-12-10  Genomförandebeskrivning Dnr 07STN/0054 

 7(7) 

MEDVERKANDE 
Medverkande tjänstemän 
 
Malin Klåvus, planeringsarkitekt, samhällsbyggnadskontoret. 
Mikael Carlsson, VA-ingenjör, samhällsbyggndskontoret. 
Robert Berg, dagvatteningenjör, samhällsbyggnadskontoret. 
Ann Hagström, kommunekolog, samhällsbyggnadskontoret. 
Lisa Schild, miljöinspektör, bygg- och miljökontoret. 
Anna Krohn, bygglovhandläggare, bygg- och miljökontoret.  
 
Medverkande konsult 
Åsa Vikdahl, civilingenjör, lantmätare, Structor Projektutveckling Stockholm AB. 
Mats Åkerblad, arkitekt, Åkerblads Arkitektkontor AB. 
 
 
 
Samhällsbyggnadskontoret i Värmdö kommun 
 
 
Mats Hellberg  Malin Klåvus 
Planchef   Planeringsarkitekt 


