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Behovsbedömning för detaljplan för Näverängsvägen m fl (N1) 

Sammanfattning 
Detaljplan för Näverängsvägen m fl (N1) i Värmdö kommun omfattar ett sk. 
förändringsområde (fritidshusområde som permanentas). Området är inte tidigare 
planlagt.  
 
Huvudsyftet med planen är att anpassa området för permanentboende varför 
detaljplanen anger riktlinjer för bebyggelseutvecklingen samt underlättar 
utbyggnad av kommunalt vatten och spillvatten. Planen ska även säkra 
markområden för vägar, gång- och cykelvägar samt skydda större naturområden.  
 
En miljöbedömning till detaljplanen har gjorts utifrån en checklista (bifogas). 
Sammantaget bedöms planens genomförande inte innebära några påtagliga risker 
för människors hälsa och miljökvalitetsnormerna bedöms inte överskridas. Planen 
medger ej förändring i något naturområde som har skyddsstatus. Planens 
genomförande bedöms ej kunna antas ge någon betydande miljöpåverkan varför 
en miljökonsekvensbeskrivning ej behövs upprättas. 
 

 
 

Samhällsbyggnadskontoret 
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Bakgrund 
Värmdö kommun har haft en stor inflyttning. Inflyttningen har till stor del skett 
genom att fritidshus permanentas och bebos allt större del av året. I Värmdö 
kommun kallas dessa områden för förändringsområden. Boendeutveckling i dessa 
områden får stora konsekvenser i och med ökat vattenuttag, ökad belastning på 
avloppsanläggningar och ökad trafik. I och med ökat permanentboende ökar 
dessutom behovet av kommunal service för olika åldersgrupper; t ex barnomsorg, 
skola och äldreomsorg.  
 
Ett program har tagits fram för det aktuella området gemensamt med ett område 
intill, Torshällsvägen. I programmet gjordes en miljöbedömning som kom fram 
till att programförslaget ej kan antas ha betydande miljöpåverkan.  
 

Platsen 

 
Planområdets gräns i rött. 
 
Planområdet ligger på Värmdölandet och omfattar Näverängsvägen, ett 
naturområde söder om denna väg, Elofshällsvägen, Viks Skogsväg samt delar av 
Viks Skolväg. Inom planområdet finns ca 50 fastigheter, de flesta är bebyggda 
med enbostadshus. Området är inte tidigare planlagt.  
 
Planområdet har mycket grönska. Det största grönområdet är blandskogen söder 
om Näverängsvägen som är viktig för den biologiska mångfalden och för 
rekreation.  
 
De flesta fastigheterna är idag bebyggda med fritidshus eller enbostadshus i form 
av friliggande villor. Tomtstorlekarna varierar stort, från ca 650 kvm i den västra 
delen som är mer tätbebyggda än den östra delen där fastigheterna uppgår till 
7000 kvm.  
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Skogen söder om Näverängsvägen. Hästar inom planområdet. 

 

  
Värmdöleden går genom planområdet. Fastigheter inom planområdet.  
 
Planområdet ligger intill väg 274. En bullerberäkning gjordes i samband med 
detaljplan för Grantomta, Viks skola som ligger intill nu aktuellt planområde. 
Bullerberäkningen visade att tillåtna ekvivalentnivåer utomhus nåddes ca 50 m 
från vägkant. Detta gäller troligtvis för aktuellt planområde. En fastighet för 
handel påverkas mest av bullret men även två bostadsfastigheter. 
 
För människors hälsa utgörs risk av hästhållning (allergirisk och lukt) och antagna 
områden med hög radonaktivitet. Markföreoreningar har uppmätts på en fastighet. 
På vissa områden vilar bebyggelse på silt som kan utgöra erosionsrisk. Dagvatten 
infiltreras idag inom planområdet. En del av fastigheterna är anslutna till det 
kommunala VA-verksamhetsområdet.  
 

Planen 
Huvudsyftet är att anpassa området för permanentboende varför detaljplanen 
anger riktlinjer för bebyggelseutvecklingen. Planen ska även säkra markområden 
för vägar och gång- och cykelvägar och skydda större sammanhängande natur. 
Syftet är även att möjliggöra utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp och 
ansluta till de fastigheter inom planområdet som idag saknar det. 
 
Planområdet omfattar ca 50 fastigheter. Planförslaget medger en förtätning som 
vid maximalt utnyttjande kan resultera i ca 36 nya fastigheter. Förtätning tillåts 
genom styckning med bestämmelser om minsta tomtstorlekar på 1100 respektive 
1500 kvm. Inom planområdet tillåts endast uppförande av enbostadshus i form av 
friliggande villor. Största tillåtna byggnadsarea regleras liksom maximalt antal 
våningar.  
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Planen ger möjlighet för de (troligen) trafikstörda bostadsfastigheterna att anordna 
trafikdämpande åtgärder. 
 
I planens sydvästra del avses ett område få bestämmelse för skoländamål för att 
möjliggöra utbyggnad den befintliga skolan, Viks skola, som ligger precis utanför 
planområdet. 
 
Planförslaget säkerställer också användningen av allmän plats såsom natur och 
gator. Planen skyddar naturområdet söder om Näverängsvägen. I planen 
möjliggörs förbättringsåtgärder av vägnätet. Huvudmannaskapet föreslås vara 
enskilt. 
 
Planen medger inte hästhållning. Nya bostäder ska uppföras radonsäkert. 
Fastigheten med den förorenade marken tillåts bebyggas men markföroreningar 
ska avhjälpas innan bygglov får ges. Erosionsrisk är upp till varje fastighetsägare 
att beakta men dagvattenutredningens förslag till åtgärder ska följas för att 
minimera erosionsrisken. Samtliga fastigheter ska anslutas till kommunalt VA. 
 

Påverkan 
Planen säkerställer användningen av naturområdet söder om Näverängsvägen. 
Detta kommer sannolikt öka antalet invånare i området och således också 
biltrafiken inom området och den påverkan det har på miljön. Bra kollektivtrafik 
finns dock i direkt anslutning till planområdet. De fastigheter som ligger längst 
från hållplats ligger dock 800 m bort. 
 
Planen kan innebära en öka trafik på väg 274 men ger möjlighet till 
bullerdämpande åtgärder för de troligen bullerstörda bostadsfastigheterna.  
 
Landskapsbilden påverkas och om konsekvenserna blir av positiv eller negativ art 
är beroende på byggnaders utformning och placering. Ytterligare bebyggelse och 
mer hårdgjorda ytor påverkar även dagvattnets möjlighet till infiltration. Detta kan 
påverka erosionsrisken inom området och speciellt på de ställen som vilar på silt. 
Dagvattenutredningens åtgärdsförslag ska följas för att minimera riskerna för 
erosion.  
 
Om klagomål uppkommer kan hästverksamheten tvingas upphöra.  
 
Att fastigheten med förorenad mark saneras är bra för både människor och miljö. 
Nya byggnader byggs radonsäkert och planen innebär ingen förändring för 
befintliga byggnader. Att samtliga fastigheter ansluts till kommunalt VA får 
positiva effekter för miljön.  
 
Planen innebär vidare att vatten- och avloppsförsörjningen förbättras genom 
anslutning till det kommunala VA-nätet. 
 

Ställningstagande 
Behövsbedömningen är gjord utifrån en checklista (bifogas). Utifrån checklistan 
Genomförandet bedöms inte innebära några påtagliga risker för människors hälsa 
och miljökvalitetsnormerna bedöms inte överskridas. Planen medger ej förändring 
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i något naturområde som har erkänd skyddsstatus. En eventuell exploatering 
måste dock ske med hänsyn till vissa kriterier som hanteras i det fortsatta 
planarbetet. 
 
Sammantaget bedöms planens genomförande ej kunna antas ge någon betydande 
miljöpåverkan. 
 
 
 
 
Malin Klåvus 
Planeringsarkitekt 
Samhällsbyggnadskontoret 


