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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 
Detaljplan för Näverängsvägen m fl (N1), Värmdö kommun 
 
Detaljplan för Näverängsvägen m fl (N1), Värmdö kommun har varit ute på samråd under tiden 15 
januari till 5 februari 2010. Information om samrådet skickades då ut till de som är berörda av 
planförslaget och handlingarna fanns att ta del av på Kommuntorget och på kommunens hemsida.  
 
Ett öppet hus/mingel hölls på Kommuntorget torsdagen den 28 januari 2010 då Malin Klåvus och Ewa 
Andrén-Holst från kommunen fanns på plats för att svara på frågor. Det var stor uppslutning och 
stämningen var väldigt god. 
 
Totalt har 34 yttranden inkommit under samrådet, samtliga finns att tillgå i sin helhet på 
samhällsbyggnadskontoret. Alla som lämnat synpunkter har bedömts vara berörda sakägare.  
 
Del A i samrådsredogörelsen visar vilka som lämnat yttranden. Del B redovisar frågor som tagits upp i 
flera yttranden samt sådana frågor som kan antas vara av stort allmänt intresse. I del C sammanfattas 
samtliga yttranden. I både del B och del C 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. 
 

A. Yttranden har lämnats av 
 
 Namn Fastighets-

förteckning.  
Värmdövik… 

Datum 

1.  Länsstyrelsen  2010-02-09 
2.  Lantmäteriet, Division Fastighetsbildning  2010-01-20 
3.  AB Storstockholms Lokaltrafik  2010-01-28 
4.  Försvarsmakten  2010-01-29 
5.  Storstockholms brandförsvar  2010-02-03 
6.  Vattenfall Eldistribution AB  2010-02-05 
7.  Utbildningsnämnden  2010-01-28 
8.  TeliaSonera Skanova Access  2010-02-08 
9.  Vik Fruviks Vägförening  2010-02-04 
10.  Siv Lindman Kull och 

Håkan Lindman  
40:1 och 
40:2 

2010-01-28 

11.  Johan och Malin Thorsell 47:1 2010-01-29 
12.  Hans Eriksson 46:1 2010-02-01 
13.  Tina Ahlin 15:1 2010-02-02 
14.  Morgan Ågren 15:1 2010-02-02 
15.  Richard och Theresia Hänström  33:1 2010-02-02 
16.  Peter Blomqvist och Jenny Ramstedt 12:2 2010-02-03 
17.  Siv Lindman Kull och 

Håkan Lindman  
40:1 och 
40:2 

2010-01-20 

18.  Anders Olin och Helena Lindström 44:1 2010-02-03 
19.  Peter och Bert Blomqvist samt 49:1 och  2010-02-04 
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Michael Thorén 45:1 
20.  Diana Zetterberg Rogers och Neil Rogers 35:1 2010-02-04 
21.  Per Forsberg Sterner och Viktoria Sterner 6:5 2010-02-04 
22.  Päivi Suomivirta och Rolf Lillbäck 15:2 2010-02-05 
23.  Sonja och Anders Karlsson 14:1 2010-02-05 
24.  Lennart och Julie Hansen 48:1 2010-02-05 
25.  Lennart Holmén och Anne-Li Selmer 39:1 2010-02-05 
26.  Axel Fagerstedt 14:2, 28:1 2010-02-05 
27.  Per Forsberg Sterner och Viktoria Sterner 6:5 2010-02-05 
28.  Matias Andersson och Anna Hallgren samt 

Marianne Dahlberg 
37:1 samt 
27:1 

2010-02-05 

29.  Ulf Korén och Christina Björklund 6:3 2010-02-05 
30.  Ann-Charlotte Persson 44:2 2010-02-05 
31.  Vägverket  2010-02-07 
32.  Agnetha Svensson 4:1 2010-02-08 
33.  Regionplanenämnden  2010-02-10 
34.  Ungdoms-, kultur- och fritidsnämnden  2010-02-26 

 
 

B. Synpunkter 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. 

Tomtstorlek 
I denna fråga har olika synpunkter framförts, vissa har framfört att de vill ha mindre minsta 
tomtstorlek medan andra vill ha större. Några vill inte att den regleras alls. I många yttranden framförs 
att hela området borde ha samma bestämmelse om minsta tomtstorlek.  
 
Kommentar: 
Att föreslagna bestämmelser om minsta tomtstorlek varierar i området beror på områdets skilda 
karaktärer. Den västra delen består av betydligt mindre fastigheter än den östra delen. I den västra 
delen finns idag fastigheter ner till ca 800 kvm och bestämmelsen om minsta tomtstorlek i 
samrådsförslaget var 1100 kvm vilket kan ses som en anpassning till de befintliga förhållandena. Den 
delen av området ligger även inom ett av kommunen utpekade kulturmiljöer. Bestämmelsen om 
tomtstorlek har därför också handlat om att inte tillåta alltför små tomtstorlekar (som ner till 800 
kvm) då karaktären väsentligt skulle förändras. 
 
Att medge samma minsta tomtstorlek i den östra delen skulle innebära att karaktären väsentligt skulle 
förändras. Det finns idag 11 stora fastigheter inom området som i samrådsförslaget har 1500 kvm som 
minsta tomtstorlek. Med en bestämmelse om minsta tomtstorlek på 1500 kvm skulle teoretiskt sett 22 
nya fastigheter kunna bildas. Med en minsta tomtstorlek på 1100 kvm skulle teoretiskt 33 nya 
fastigheter kunna bildas.  
 
Kulturnämnden värnar om att det luftiga intrycket ska bestå, vilket även berör nästa rubrik, 
byggrätter. 
 
Kontoret kommer att se över bestämmelserna för minsta tomtstorlek för att avgöra om det finns behov 
av ändring. 
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Storlek på byggrätter  
Även i denna fråga har yttranden lämnats som strider mot varandra. Vissa anser att planen ger för stora 
byggrätter medan andra anser att de är för små. Ett fåtal har föreslagit att byggrätten ska vara kopplad 
till fastighetens storlek. En fastighetsägare uttrycker rädsla för att redan uppförda byggnader blir 
planstridiga om de är större än största angivna byggnadsarea. Se även rubriken karaktär nedan. 
 
Kommentar: 
Byggrätter uttrycks som byggnadsarea och är inom områden betecknade med e3 160 kvm för 
huvudbyggnad i en våning och 120 kvm för huvudbyggnad i två våningar (bruttoarea 240 kvm). I 
dessa fall blir e-talet (exploateringsgraden, bruttoarean delat med den totala fastighetsarean) mellan 
0,15-0,22 beroende på våningsantal. Detta innebär att andelen bebyggd mark jämfört med obebyggd 
mark är 15-22 %. För de fastigheter som har e4 som bestämmelse anges minsta tomtstorlek till 200 
kvm respektive 150 kvm i två våningar (300 kvm bruttoarea). Detta ger ett e-tal på 0,13-0,2 vilketär 
normalt för villaområden.  
 
Angående förslaget att bestämma byggrätt efter tomtstorlek vill kontoret illustrera problematiken 
genom följande exempe; en fastighet är exempelvis 5000 kvm och bestämmelsen är att 10 % av dess 
yta får bebyggas, minsta tomtstorlek är 1500 kvm. Fastighetsägaren har då rätt att bygga ett hus på 
500 kvm byggnadsarea (den yta byggnaden upptar på marken). Om bestämmelsen om att två våningar 
får byggas kvarstår, blir bruttoarean (summan av alla våningsplan) att huset är 1000 kvm stort. 
Fastighetsägaren har placerat byggnaden i ena hörnet av fastigheten och kommer på att med 
bestämmelse om minsta tomtstorlek på 1500 kvm kan han stycka av delen där han har sitt hus. 
Fastighetsägaren behåller 1500 kvm själv och säljer resterande, en tomt på 3500 kvm. Nu finns 
ytterligare en fastighet som har rätt att bygga en huvudbyggnad med byggnadsarea 350 kvm. Ägaren 
bygger ett hus i två våningar med en bruttoarea på 700 kvm. Tiden går och fastighetsägare två 
kommer på att han i sin tur också har rätt att stycka sin fastighet. Han styckar och säljer 1500 kvm. 
Här finns rätt att uppföra ett hus på 300 kvm bruttoarea (150 kvm i två våningar). Sammanlagt finns 
möjlighet att då bilda tre fastigheter som är 1500 kvm eller större. Det finns tre huvudbyggnader med 
en sammanlagd byggnadsarea på 1000 kvm och en bruttoarea på 2000 kvm. Kontoret anser inte att 
detta är ett lämpligt sätt att reglera byggrätterna utan avser att även fortsättningsvis reglera byggrätt 
som byggnadsarea samt maximera antalet våningar.  
 
Kontoret förutsätter att de byggnader som finns idag har bygglov och vill informera om att så länge så 
är fallet, blir de befintliga byggnaderna inte planstridiga. Dock kan möjligheten till tillbyggnad 
begränsas om byggnaden redan är så stor som, eller större, än den byggnadsarea som planen anger.  
 
Kontoret kommer att se överlämpligheten att justera byggrätterna. Se även rubriken karaktär nedan. 
 

Byggnadshöjd 
En fastighetsägare menar att byggnadshöjden på 6,5 m för huvudbyggnad överskrids av flertalet 
byggnader liksom 3,0 m för komplementbyggnad. Anser att planbestämmelserna borde anpassas till 
befintliga förhållanden. Påpekar problemet med att veta vilken fasad som är beräkningsgrundande.  
 
Kommentar: 
Kontoret anser att reglering av hur högt man får bygga är av stor betydelse i en detaljplan. Om 
bestämmelsen tas bort finns ingen reglering. Däremot misstolkas ofta betydelsen att högsta 
byggnadshöjd är detsamma som husets högsta punkt. Byggnadshöjd är höjden från markens 
medelnivå (MMN) invid byggnaden upp till skärningspunkten mellan fasadplanet och ett plan som 
med 45 graders lutning inåt byggnaden berör byggnadens tak. Se bilder nedan. 
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Svårigheter i att veta vilken fasad som är beräkningsgrundande uppkommer då 
huvudbyggnad är placerad närmare allmän plats (exempelvis gata) än 6 meter. Denna 
problematik försvinner i denna plan i och med att nya byggnader av andra skäl inte får 
placeras närmare gata än 6 meter. Vanligtvis räknas byggnadshöjden från medelmarksnivån 
intill byggnaden. 
 

Karaktär 
Synpunkter har framförts att ytterligare styckningar samt breddning av väg kommer att förstöra 
områdets charm och karaktär. En fastighetsägare tycker att fler fastigheter borde omfattas av k-
bestämmelsen. Någon har föreslagit att styckningar kan medges men att ett gestaltningsprogram ska 
upprättas för att behålla den lantliga känslan i området. Flera fastighetsägare påpekar att detta inte, 
som annars ofta kan vara fallet i kommunen, är ett gammalt fritidshusområde. 
 
Kommentar:  
Hela Värmdö kommun har genomgått stora förändringar under senare år då Stockholmsregionen 
växt. Den lantliga karaktären som många pratar om har i stora delar av området därmed förändrats. 
Den västra delen är utpekad i kommunens kulturmiljöprogram som ett exempel på ett tidigt 
villasamhälle. Fastigheterna i denna del har tillåtits styckas av i jämförelsevis små tomter. Utifrån 
kulturmiljöprogrammet har en k-bestämmelse på berörda fastigheter lagts ut. Dock har de fastigheter 
som genomgått stora förändringar inte heller fått denna bestämmelse. De fastigheter som inte är med i 
inventeringen i kulturprogrammet har heller inte någon k-bestämmelse. 
 
Den östra delen av planområdet har dock kvar sin lantliga känsla. Kontorets syfte med de 
differentierade bestämmelserna om minsta tomtstorlek är att visa karaktärsskillnaderna inom 
området. 
 
Att inte tillåta någon förtätning alls i området skulle på många sätt bäst bevara dagens karaktär. Dock 
gör områdets läge det lämpligt att förtäta; närheten till ett flertal skolor, kollektivtrafik, 
naturområden, centrumområden, etcetera.  
 
Se rubriken vägar nedan för mer information om den föreslagna breddningen. Kontoret ställer sig 
tveksam till påståendet att föreslagen breddning av Viks Skogsväg skulle förstöra områdets karaktär. 
Befintligt vägområde möjliggör redan idag breddning av själva vägen på alla vägar utom Viks 
Skogsväg. 
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De flesta förändringsområden i Värmdö kommun är tidigare fritidshusområden som permanentas 
alltmer. Många fastigheter inom planområdet har dock från början varit tänkta för permanent 
bebyggelse i ett villasamhälle. Området med sitt centrala läge saknar detta till trots plan. Kommunalt 
vatten och avlopp är inte heller utbyggt till alla fastigheter. Detta gör att Näverängen och Torshäll på 
många sätt har en problematik som liknar förändringsområdenas varför det pekats ut i 
översiktsplanen. Kontoret ska med anledning av de framförda synpunkterna se över skrivningen under 
rubriken bakgrund i planbeskrivningen. Syftet med planen, att anpassa området för permanentboende 
stämmer då bostadsområden likt detta enligt PBL ska vara planlagda. 
 

Skoltomten 
Synpunkter på området som lagts ut för skoländamål för framtida användning. Menar att området inte 
klarar någon mer trafik som en utbyggnad av skolan skulle innebära, varför området inte är lämpligt 
för detta ändamål. En fastighetsägare anser att man på fastigheten endast bör tillåta sådan användning 
som inte möjliggör en utökning av skolans volym i form av elevantal eller andra besökare. 
 
Kommentar: 
Värmdövik 12:2 är endast möjlig att angöra via skolfastigheten. Fastigheten har därför lagts ut för 
skoländamål för att utgöra markreserv för framtida behov. Bilden nedan visar utsnitt ur gällande plan 
(D87) över skolområdet.  
 
Kontoret kommer att se över den föreslagna byggrätten. 
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Utbyggnad av vatten- och spillvattenledningar samt vägar 
Ingen har framfört att de är emot utbyggnaden av vatten och spillvatten men flera som bor längs Viks 
Skogsväg har synpunkter på att denna måste breddas. Någon betvivlar att vägområdet måste vara 6 m 
brett för utbyggnad, några anser att vägområdet borde breddas med lika mycket på båda sidor, någon 
vill att det endast ska breddas på västra sidan då den östra tidigare lämnat ifrån sig mark.  
 
Kommentar: 
Anledningen till att Viks Skogsväg föreslås breddas är huvudsakligen för att underlätta en utbyggnad 
av kommunalt vatten och spillvatten. Detta görs för att minska belastningen på recipienter och minska 
föroreningsrisken av dricksvatten. Sammantaget ger detta stora fördelar för miljön. 
 
Det föreslagna vägområdet (6 m) är det som behövs för att utbyggnaden av vatten och spillvatten ska 
kunna ske med erforderlig maskinutrustning. Bilden nedan försöker illustrera detta. Ledningarna 
måste dessutom kunna kommas åt ifall något skulle hända med dem. 
 

 
 
När tomter längs Viks Skogsväg styckades av gjordes detta troligtvis med tanken att området skulle 
angöras till fots varför det avsatta vägområdet är väldigt smalt. Tidigare har flertalet fastigheter inom 
planområdet, även längs andra vägar än Viks Skogsväg, upplåtit mark för vägändamål för att 
tillgodose de nya krav som kommer i och med samhällens utveckling.  
 
Ytterligare en anledning till bredare vägområde är att belysning, snöupplag och dylikt behöver kunna 
rymmas inom detta område. Ökat vägområdet ger även möjlighet till breddning av själva vägen. Idag 
ställs krav på trafiksäkerhet som ej tillfredställs på Viks Skogsväg. Vid upprättande av detaljplan 
måste det ges möjlighet att tillfredställa behov av trafiksäkerhet. 
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Kontoret kommer med anledning av framförda synpunkter i det fortsatta planarbetet se över det 
utökade vägområdets dragning. 

Gång- och cykelväg 
Många föreslår alternativa sträckningar av den föreslagna gång- och cykelvägen.  
 
I många yttranden framkommer kommentarer som tyder på tron att markremsan mellan Värmdövik 
46:1 och 47:1 samt mellan Värmdövik 45:1 och 48:1 inte tillhör någon, alternativt att den inte tillhör 
någon fastighet.  
 
Kommentar: 
Kontoret ska studera de inkomna förslagen. 
 
Kontoret vill informera om att de ovan nämnda markremsorna tillhör fastighet Värmdövik 19:4 som 
är i privat ägo. Även gång- och cykelvägens föreslagna dragning i samrådsförslaget är utlagd på 
fastighet Värmdövik 19:4. 
 

Trafiken vid Grantomta och Viks skola 
Synpunkter på och oro för trafikbelastningen vid Grantomta och Viks skola. Många har framfört 
synpunkter om att det är en ohållbar trafiksituation. Vissa anser att planområdet inte tål en bil till. 
 
Kommentar:  
Viks skola och cirkulationsplatsen som byggs vid Grantomta ligger utanför planområdet men påverkar 
trafikföringen inom planområdet, då främst på Viks Skolväg.  
 
Det är ett stort tryck på nya bostäder i Värmdö. I planen ges möjlighet till viss förtätning. Dessa ligger 
nära busshållplats med bra turtäthet vilket gör bussresandet till ett attraktivt alternativ för de boende. 
Barn som bor inom området har skola i direkt närhet och kan gå eller cykla till skolan. Den nya 
bebyggelsen innebär ett tillskott av trafik till planområdet. Kontoret bedömer dock att det är ett så 
begränsat tillskott i relation till den nuvarande trafikbelastningen att det i sig inte skulle utgöra något 
hinder för den föreslagna bebyggelsen. 
 
Den nya trafiklösningen vid Grantomta - som under byggnationen naturligtvis är ett problem för de 
boende i området - kommer när den är färdigbyggd att innebära en förbättrad trafiksituation. 
Exempelvis kommer trafiken att flyta bättre, det kommer att bli lättare att komma ut på väg 274, 
angöring till skolområdet förbättras vilket även avlastar Viks Skolväg och tryggare skolväg skapas.  
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C. Sammanfattning av synpunkter samt kontorets kommentarer 
 

1.  Länsstyrelsen 
a) Anser att hästverksamheten behöver beskrivas ytterligare. 
 
b) Anser angående fastigheten med förorenad mark att plankartan bör 

kompletteras med bestämmelse som närmare säkrar att marken uppfyller 
kraven för bostäder innan bygglov ges. 

 
c) Upplyser om att vattenkvaliteten inte får försämras utan ska i förekommande 

fall förbättras till God status senast 2015 respektive 2021. 
Vattenkvalitetsfrågorna ska beaktas i fortsatt planarbete. 

 
d) Anser att en upplysningsruta på plankartan bör införas med information om 

att geologiska och geotekniska undersökningar ska utföras vid grundläggning 
på områden bestående av finkorniga sediment (lera och silt). 
Upplysningsrutan kan även innehålla information om att alla byggnader ska 
uppföras radonsäkert om inte särskild undersökning visar att det är 
obehövligt. 

 
e) Anser att planhandlingarna behöver kompletteras med en mer utförlig 

redovisning av risksituationen eftersom väg 274 är en omledningsväg för 
farligt gods. Länsstyrelsen rekommenderar att 25 m lämnas bebyggelsefritt 
närmast farligt godsleder. Anser att det av planhandlingarna ska framgå att en 
tolerabel risknivå för den byggrätt som föreslår handel kan uppnås för att 
avsteg från rekommenderat skyddsavstånd ska kunna accepteras. 

 
f) Påpekar att enligt plan- och bygglagen (6 kap 26 §) ska kommunen vara 

huvudman för allmän plats om det inte finns särskilda skäl till annat.  Anser 
att motiven till varför allmän platsmark ska tas hand om en 
samfällighetsförening behöver utvecklas. Påminner om att olika 
huvudmannaskap inte kan förekomma inom samma detaljplan. 

 
g) Påpekar att användningen av orden miljöbedömning och behovsbedömning 

bör ses över i planbeskrivningen. För att undvika missförstånd bör termen 
behovsbedömning användas på den bedömning som görs inför kommunens 
ställningstagande om betydande miljöpåverkan.  

 
Kommentar: 
a) Kontoret ska komplettera planbeskrivningen. 

 
b) Kontoret ska komplettera plankartan.  

 
c) Samtliga fastigheter avses anslutas till det kommunala vatten- och 

avloppsnätet. Detta kommer ha positiva effekter på miljön, och vattnet. 
 

d) Kontoret ska se över behovet.   
 

e) Kontoret ska se över frågan och eventuellt behov av kompletterande analys 
av risksituationen. 
 

f) Kontoret ska se över bestämmelsen för naturmarken i planområdets södra 
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del. 
 

g) Kontoret ska se över användningen av termerna. 
 

2.  Lantmäteriet, Division Fastighetsbildning 
a) Påpekar att grundkartan saknar teckenförklaring. 

 
b) Anser att det är svårt att tolka planförslagets fastighetsrättsliga konsekvenser. 

Önskar kartmaterial där fastighetsgränser och användnings- respektive 
egenskapsgränser tydliggörs. 
 

c) Påpekar att bestämmelse saknas för byggnads placering mot tomtgräns mot 
natur. 
 

d) Påpekar att g-område för Värmdövik ga:12 kan tas bort då 
gemensamhetsanläggningen är befintlig. 
 

e) Påpekar att det även i genomförandebeskrivningen för framgå att tomtmark 
kommer ianspråktas för breddning av väg. 
 

f) Påpekar att det för att möjliggöra en utbyggnad av vägarna krävs en 
omprövning av Haghulta ga:1 och att det råder osäkerhet huruvida 
båtnadsvillkoret i anläggningslagen blir uppfyllt vid en omprövning. 
 

g) Påpekar att det i genomförandebeskrivningen saknas uppskattning av 
kostnader för en utbyggnad och standardhöjning av vägarna. 
 

h) Påpekar att en annan lösning än allmän plats med enskilt huvudmannaskap 
eventuellt bör väljas för naturområdet i planområdets södra del.  
 

i) Påpekar att namnet är Lantmäteriet, Division Fastighetsbildning. 
 

j) Informerar om att gemensamhetsanläggning för dike/dagvatten kan bildas 
inom kommunens verksamhetsområde om detta omfattar även dagvatten, 
annars måste frågan lösas genom markavvattning. 
 

k) Frågar om fastigheten Värmdövik 24:3 som ägs av Värmdö kommun är 
belägen inom planområdet då den finns med i fastighetsförteckningen men att 
det i planbeskrivningen står att samtliga fastigheter inom planområdet är i 
enskild ägo. 

 
Kommentar: 
a) Kontoret ska komplettera grundkartan.  

 
b) Kontoret noterar synpunkten. 

 
c) Kontoret ska revidera planbestämmelsen. 

 
d) Kontoret ska revidera plankartan. 

 
e) Kontoret ska revidera genomförandebeskrivningen. 

 
f) Kontoret noterar synpunkten. 
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g) Planen reglerar inte vilken standard vägarna ska ha varför det är svårt att 

göra en kostnadsuppskattning för den vägutbyggnad som planen möjliggör. 
 
h) Naturområdet är av regional betydelse och används även sådana som inte 

har fastighet inom planområdet. Kontoret kommer att se över bestämmelsen 
för naturmarken. Dock kommer enskilt huvudmannaskapet även 
fortsättningsvis att föreslås inom planområdet. 
 

i) Kontoret noterar namnbytet. 
 

j) Kontoret noterar synpunkten. 
 

k) En liten del av fastighet Värmdövik 24:3 ligger inom planområdet. 
Planbeskrivningen ska justeras. 

 
3.  AB Storstockholms Lokaltrafik 

Påpekar att det är viktigt att det finns trygga, säkra och tillgänglighetsanpassade 
gång- och cykelvägar till SL-trafiken.  
 
Ser positivt på att de fastigheter som är bullerstörda har möjlighet att anordna 
bullerdämpande åtgärder. 
 
Kommentar: 
Kontoret noterar synpunkterna. 
 

 

4.  Försvarsmakten 
Har inget att erinra. 
 

 

5.  Storstockholms brandförsvar 
a) Förutsätter att vatten för brandsläckning anordnas med konventionells system. 

Om brandvattenförsörjning sker enligt alternativt system i området bör 
kontakt tas med brandförsvaret.  
 

b) Förutsätter att bärighet och framkomlighet på vägar beaktas. 
 

c) Förutsätter att hänsyn tas till väg 274, transportled av farligt gods (sekundär). 
 
Kommentar: 
a) Kommunen är ansvarig för att vatten för brandsläckning anordnas. Kontoret 

kommer att ta kontakt med brandförsvaret för att diskutera frågan.  
 

b) I området är samfällighetsföreningen ansvarig för vägarnas kvalitet. 
 

c) Kontoret noterar synpunkten. 
 

 

6.  Vattenfall Eldistribution AB 
a) Är tacksamma för E-området för deras nya station. 

 
b) Påpekar att alla Vattenfalls anläggningar måste uppfylla Elsäkerhetsverkets 

starkströmsföreskrifter. Det innebär bl a att ingen byggnad eller brännbart 
upplag får finnas närmare an 5 meter till nätstation, 5 meter från närmaste 
spänningsförande ledning for högspänningsluftledning och 2 meter for 
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lågspänningsluftledning. Eventuell flytt/förändring av befintliga 
elanläggningar utfors av Vattenfall men bekostas av exploatören. Offert på 
eventuella el-serviser, både byggkraft och permanent servis, beställs hos 
Vattenfall på tel. 020-82 10 00. 
 

c) Påpekar att i övrigt gäller att befintliga elanläggningar måste hållas 
tillgängliga under alla skeden av plangenomförandet. Vid eventuella 
schaktningsarbeten skall kabelutsättning begäras. Detta beställs hos 
Vattenfalls kundtjänst på telefonnummer 020-82 10 00 på dagtid och 020-82 
58 58 helger och kvällstid eller via e-post: kabelanvisningcvattenfall.com. Om 
beställningen görs minst fem arbetsdagar i förväg ar tjänsten kostnadsfri. 

 
Kommentar: 
Kontoret noterar synpunkterna. 
 

7.  Utbildningsnämnden 
Har inget att erinra. 
 

 

8.  TeliaSonera Skanova Access 
Har inget att erinra. 
 

 

9.  Vik Fruviks Vägförening 
a) Anser att ansvaret för den föreslagna gång- och cykelvägen mellan Viks 

Skogsväg och Torshällsvägen ska ligga på kommunen då den tjänar både 
bebyggelse utanför planområdet liksom skolan. 

 
b) Påpekar att en utbyggnad av Viks skola avvisats ett flertal gånger på 

samrådsmöten av de boende kring skolan pga att det skulle bidra till ökad 
trafik. Föreslår att marken används som parkering. 

 
c) Anser att naturområdet i planområdets södra del ska ingå i vägföreningens 

ansvarsområde. 
 
d) Reserverar sig för de kostnader som täckdike och ändring av befintlig 

dagvattenledning till grövre dimension enligt Tyrens dagvattenutredning. 
Menar att den högre belägna nya bebyggelsen saknar dagvattenledningar och 
bidrar till ett större vattenflöde på Näverängsvägens östra del. Anser att 
ansvaret för dagvattenledningen ska ligga på kommunen. 

 
Kommentar: 
a) Med nuvarande lagstiftning går det inte att ha delat huvudmannaskap inom 

samma detaljplan. En avvägning mellan att hela planområdet ska ha 
kommunalt eller enskilt huvudmannaskap har gjorts. Även fortsättningsvis 
kommer enskilt huvudmannaskap att föreslås men frågan ska studeras vidare. 

 
b) Inom bestämmelsen S, skola, ges möjlighet att anordna sådant som 

skoländamålet kräver, exempelvis parkering. Kontoret ska se över byggrätten 
på aktuell fastighet. Se även del B, avsnitt skoltomten. 

 
c) I samrådsförslaget är marken utlagd som allmän plats, natur vilket innebär 

att den vid en förrättning skulle kunna föras in i vägföreningens 
ansvarsområde. Dock kommer kontoret se över bestämmelserna för 
naturmarken. Se även synpunkt och kommentar 2 h). 
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d) I samrådsförslaget finns en bestämmelse om att dagvatten ska infiltreras inom 

respektive fastighet. Ansvaret för dagvatten från vägarna åvilar 
samfällighetsföreningen liksom ansvaret för diken och dagvattenledningar. 
Angående problemen med dagvatten från bland annat Astrakanvägen håller 
kommunen på att se över ansvarsfrågan.  
 

10.  Siv Lindman Kull och 
Håkan Lindman  
Anser att hela området ska ha samma bestämmelse om minsta tomtstorlek. 
Accepterar ej en minsta tomtstorlek på 1500 kvm och önskar en minsta 
tomtstorlek på 900 kvm. 
 
Kommentar: 
Se del B, avsnitt tomtstorlek. 
 

40:1 
och 
40:2 

11.  Johan och Malin Thorsell 
Anser att alla fastigheter har rätt till samma minsta tomtstorlek, 1100 kvm. 
 
Kommentar: 
Se del B, avsnitt tomtstorlek. 
 

47:1 

12.  Hans Eriksson 
a) Tycker det är bra att behålla den lantliga känslan på vägnätet i östra delen av 

Näverängsvägen. 
 

b) Anser att områdets goda läge ger förutsättningar för ytterligare förtätningar 
och föreslår en enhetlig tomtstorlek på 1100 kvm samt att ett 
gestaltningsprogram upprättas för att kunna skapa bykänsla i området. 
 

c) Tycker det är bra att behålla befintliga grönområden. 
 
Kommentar: 
a) Se del B, avsnitt karaktär. 

 
b) Kontoret ska i det fortsatta planarbetet överväga behovet av 

gestaltningsprogram.  
 

c) Kontoret noterar synpunkten. 
 

46:1 

13.  Tina Ahlin 
a) Anser att utvecklingen i området varit så extrem de senaste året samt att 

byggnationen så markant har förstört området att omedelbart byggstopp borde 
införas. 

 
b) Menar att många beslut har fattats som inte har varit förankrade vare sig hos 

boende, föräldrar på de två skolorna eller hos vägföreningen. 
 
c) Menar att miljön har påverkats maximalt av att man de två senaste åren har 

fällt tre skogar och att den ekologiska mångfalden är i farozonen.  
 
d) Anser att det är ansvarslöst att tillåta ytterligare byggnation i området genom 

planläggning utan att göra en miljökonsekvensanalys.  

15:1 
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e) Påpekar att bullernivån är i gränszonen och avgaserna från trafik har ökat 

markant genom att Viks Skola utvecklat elevantalet. 
 
f) Menar att den kraftiga bebyggelseökningen inte samverkat med en 

infrastrukturutveckling vilket har skapat trafikkaos och en mycket farlig 
trafiksituation i och kring Granstomta. Beskriver trafiksituationen. Menar att 
området inte tål en bil till.  

 
g) Menar att parkeringen vid Grantomta som skulle avlasta Vik endast har 

avlastat marginellt. 
 
h) Menar att många boende valt detta område pga. den charmiga och lantliga 

karaktären och att en breddning av vägar och en större modernisering av 
området skulle förstöra mycket av områdets karaktär.  

 
i) Anser att det är stor sorg för barnen om hästgården försvinner. 
 
j) Menar att området har flertalet Q-märkta fastigheter. Menar att ny bebyggelse 

kommer att förstöra omgivningens karaktär markant. Påpekar att det i 
bygglagen finns särskilda bestämmelser för byggnation kring och skydd av 
kulturhistorisk mark. 

 
k) Anser att argumentet att man vill modernisera sommarstugor faller på sin egen 

rimlighet eftersom det bara finns två sommarstugor i hela detta område.  
 
l) Menar att de fastigheter vars ägare vill stycka ska bedömas individuellt med 

hänsyn till läget, placering och utseende så att man i möjligaste mån skyddar 
detta vackra område från alltför stor exploatering. 

 
m) Vill ej att de hus som befinner sig i farozonen för ev. rivningsföreläggande 

(bl.a atelje-fastigheten på Viks skogsväg) ska få det. Vill att de ska skyddas. 
 
Kommentar: 
a) Innan bygglov kan ges enligt planen måste den vinna laga kraft. Se exempelvis 

”Inledningen” i planbeskrivningen för information om planprocessen.  
 
b) Planprocessen regleras i Plan- och bygglagen (PBL) vilken ska garantera 

insyn och påverkan. Genom exempelvis det just genomförda samrådet får 
berörda information om det aktuellt förslaget och kan påverka planförslaget 
genom att lämna in synpunkter. 

 
c) Kontoret tolkar synpunkten angående de tre skogarna som att den berör de 

nybyggda områdena runt om planområdet, och alltså inte ingår i detta 
planförslag. Möjlighet att påverka respektive plans utformning fanns under 
respektive planprocess.  
 
I detta planarbete har diskussioner förts med kommunekologen och det 
område i planområdets södra del som är viktigt för den biologiska 
mångfalden har sparats. 

 
d) I planarbetet har en behovsbedömning gjorts i programskedet och en till har 

gjorts i samrådsskedet. Båda kom fram till att planens genomförande inte kan 



VÄRMDÖ KOMMUN  Samrådsredogörelse 
Samhällsbyggnadskontoret  Detaljplan för Näverängsvägen m fl (N1) 
Mars 2010 STN 2010-04-13 Dnr: 07STN/0054 

 Sid 15 

antas innebära en betydande miljöpåverkan varför en 
miljökonsekvensbedömning enligt miljöbalken inte behöver upprättas. 

 
e) De bostadsfastigheter som kan antas vara bullerstörda har möjlighet att 

anordna bullerdämpande åtgärd.  
 

f) Se del B, avsnitt trafiken vid Grantomta och Viks skola. 
 
g) Grantomta omfattas ej av planen. Inom planområdet ska parkering lösas inom 

respektive fastighet. 
 

h) Se del B, avsnitt karaktär. 
 

i) Kontoret noterar synpunkten. Se även yttrande nr 24. 
 
j) Inom planområdet finns inga q-märkta byggnader (skyddsbestämmelse) och 

inga Q-märkta områden (användning anpassad till byggnadens kulturvärde, 
tidigare kallad kulturreservat). Inom den västra delen av planområdet som 
omnämns i kommunens kulturmiljöprogram och som har k-bestämmelse får 
den förtätning som kan tillkomma som konsekvens av planen ses som liten i 
jämförelse med den förtätning som redan skett. När området nu får detaljplan 
ses helheten över och hur mycket området får förtätas regleras, tidigare 
gjordes en avvägning i det enskilda fallet från gång till gång. Kontoret ska 
dock se över k-bestämmelsen. 

 
k) Se del B, avsnitt karaktär. 
 
l) Enligt plan- och bygglagen(5 kap 1 §) ska en prövning av markens lämplighet 

för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning ske genom 
detaljplan för bland annat ny sammanhållen bebyggelse och bebyggelse som 
ska förändras eller bevaras. En detaljplan ger en övergripande syn av 
området och dess utveckling i ett plansammanhang vilket samlat ger ramarna 
för prövning av framtida bygglovsärenden.  

 
m) I planen finns inga rivningsförelägganden. 
 

14.  Morgan Ågren 
Har lämnat synpunkter som inte berör aktuellt planområde. 
 

 

15.  Richard och Theresia Hänström  
a) Anser att Viks Skogsväg inte ska breddas.  
 
b) Anser att fastigheter som eventuellt avstyckas istället kan ha infart via 

Torshällsvägen, då fastigheterna har anslutning till denna väg.  
 
c) Påpekar att deras fastighet Värmdövik 33:1 redan har kommunalt vatten och 

avlopp.  
 
d) Påpekar att de inte har någon nytta av utbyggnad av kommunalt vatten och 

avlopp till Viks Skogsväg och vill därför inte heller ha dess nackdelar i form 
av breddning av vägen på vår fastighet eller ytterligare kostnader.  

 
e) Vill inte att grönområdet direkt norr om deras fastighet skall få bebyggas. De 

33:1 
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menar att grönområdet ger en ljuddämpande effekt av trafiken från 
Skärgårdsvägen och att skogen används även flitigt av Montessoriförskolan, 
eftersom det nästan inte finns någon natur kvar längre på skolområdet.  

 
f) Anser generellt att så mycket natur som möjligt ska behållas till gagn för alla 

människor, djur och växtliv.  
 
g) Menar att ytterligare bebygga fastigheterna norr om Viks Skogsväg ger risk 

för ”nedströms avrinning” enligt dagvattenutredningen som finns som bilaga 
till detaljplaneförslaget från kommunen.  

 
h) Anser inte att man skall anlägga en gång- och cykelväg genom skogen från 

Torshällsvägen till Viks Skogsväg då barn redan idag kan gå till och från 
skolan på de stigar som finns i skogarna. Anser att om en gång- och cykelväg 
måste anläggas, skulle detta kunna göras på den marksträng som idag ej tillhör 
någon bostadsfastighet, dvs från Astrakanvägen till Näverängsvägen mellan 
fastigheterna 47:1 och 46:1 samt 48:1 och 45:1.  

 
i) Anser att storlekarna varit alldeles för generös både gällande minsta 

tomtstorlek samt byggrätter. Anser att det gamla Vik området med stora 
fastigheter och stort utrymme mellan husen ger området sin nuvarande charm 
och karaktär vilket är värt att bevara.  

 
Kommentar: 
a) Se del B, avsnitt utbyggnad av vatten- och spillvatten samt vägar. 

 
b) Kontoret antar att synpunkten rör den del av Värmdövik 19:4 som ligger norr 

om Värmdövik 33:1  samt fastighet Värmdövik 51:2. Dessa fastigheter har ej 
anslutning från Torshällsvägen idag. Alternativet att binda ihop Viks 
Skogsväg med Torshällsvägen (på den sträcka som i samrådsförslaget är 
utlagd som NATUR, väst om Värmdövik 51:2) har studerats. Dock har en 
sådan lösning bedömts mindre lämplig på grund av terrängförhållandena, 
främst med anledning av den bergklack som finns där.  
 

c) Värmdövik 33:1 är idag inte med i det kommunala verksamhetsområdet vilket 
visas på kartan i planbeskrivningen. Fastigheten är dock ansluten. 
Fastigheten avses tas med i verksamhetsområdet samtidigt som övriga. 

 
d) I planarbetet har kontoret till uppgift att se till hela planområdet och göra en 

bedömning av vilken lösning som ger bäst resultat för helheten. För 
utbyggnaden av vatten och spillvatten har kommunens VA-enhet gjort 
bedömningen att det bästa alternativet är att lägga det i Viks Skogsväg för att 
kunna ansluta fastigheter som ligger längs med denna.  

 
e) Träd har en mycket begränsad effekt för att skärma av ljud. Bebyggelse 

fungerar däremot bra som ljudskärm. Se även f). 
  

f) Kontoret har gjort bedömningen att det viktigaste naturområdet att spara är 
det i planområdets södra del som är viktig för den biologiska mångfalden och 
som används flitigt av skolor och förskolor. Även naturområdet öst om 
Värmdövik 51:3 sparas.  

 
g) I dagvattenutredningen (Tyréns, 2009, bilaga 3, sid 1, rubrik Område B) står 
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att”Norra delen av området som består av brant sluttande bergig naturmark 
ska exploateras. Avrinningen måste avledas (täckdike, avskärande dike) så att 
området nedströms ej belastas”. På plankartan finns en bestämmelse om att 
dagvatten ska infiltreras inom respektive fastighet. 

 
h) Marksträngen tillhör Värmdövik 19:4 vilken är i privat ägo. Se även del B, 

avsnitt gång- och cykelväg.  
 
i) Se del B, avsnitt tomtstorlek samt storlek på byggrätter.  
 

16.  Peter Blomqvist och Jenny Ramstedt 
Har tagit del av att deras skoltomt lagts ut som skolmark och måste överklaga 
detta då de inte vet vad som kommer hända med marken. Menar att de vid två 
tillfällen varit i kontakt med kommunen angående en eventuell försäljning men 
inte erhållit något besked.  
 
Kommentar: 
I brevet står att synpunkten rör Värmdövik 12:1, kontoret antar att det är 
Värmdövik 12:2 synpunkten gäller. Kontoret noterar synpunkten, se även del B, 
avsnitt skoltomten. 
 

12:2 

17.  Siv Lindman Kull och 
Håkan Lindman  
a) Hänvisar till förrättning gjord 1960 där det står att tomtmark som erfordras för 

väg (inklusive diken och slänter) ska lösas in av vägföreningen. Menar att del 
av deras fastigheter då tagits i anspråk till vägmark. 

 
b) Menar att juridiskt bindande gränser ej finnes. Undrar om det behöver 

fastställas vid utbyggnad av vatten och spillvatten och vem som i så fall står 
för den kostnaden. Menar att det enligt protokoll från 1960 är vägföreningen 
som ska stå för en sådan kostnad.  

 
c) Vill att marken mellan fastighet 48:1 och 45:1 ska tillhöra vägföreningen och 

inte tillfalla intilliggande tomtmark. 
 
Kommentar: 
a) I och med att områden utvecklas görs områdens förrättningar om och 

anpassas till dagens behov. Förrättningen från 1960 har ersatts med en 
senare genomförd förrättning (beslut 2001 och aktnummer 0120-01/11). Det 
är den senast genomförda förrättningen som gäller. Från kartan till den 
senaste förrättningen framgår att del (närmast Näverängsvägen) av fastighet 
Värmdövik 40:1 och 40:2 ingår i gemensamhetsanläggningen. 

 
b) Lantmäteriet har fastställt gränser. Till planförslaget har en grundkarta låtit 

upprättas som visar dessa fastställda gränser. Om missnöje över 
fastighetsgränserna finns får lantmäteriet kontaktas för ytterligare 
fastighetsbestämning. Detta bekostas av den sökande. 

 
c) Markremsan mellan fastighet Värmdövik 48:1 och 45:1 tillhör fastighet 

Värmdövik 19:4 som är i privat ägo. Enligt det senaste anläggningsbeslutet 
tillhör marken inte vägföreningen. Kontoret tolkar synpunkten som att 
avsändarna vill att marken ska läggas ut som vägmark så att den efter en 
förrättning kan köpas av (alternativt upplåtas till) samfälligheten. I 

40:1 
och 
40:2 
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samrådshandlingen är marken utlagd som B, bostäder vilket skulle ge ägaren 
till Värmdövik 19:4 möjlighet att sälja marken, exempelvis till någon av de 
intilliggande fastigheterna.Fortsatt arbete får visa om det finns skäl att istället 
lägga ut den som vägmark. 

 
18.  Anders Olin och Helena Lindström 

a) Tycker de förändringar som skett i förslaget från programskedet angående 
grönområdena är bra. 

 
b) Vill inte att grönområdet direkt norr om Värmdövik 33:1 skall få bebyggas 

utan att den behålls som naturmark och fungerar som bullerskydd. Menar att 
detta skulle medföra att förlängningen av Viks skogsväg i nordlig riktning inte 
skulle behövas och inte heller den vändplanen. 

 
c) Anser beträffande samma byggrätter som nämns i b) att fastighetsägaren själv 

vid styckning får lösa tillfart och att fastigheten får ses som en skafttomt. 
 
d) Motsätter sig gång- och cykelvägen som ansluter till Torshällsvägen, vill att 

marken läggs ut som natur. Menar att man kan gå på den befintliga stigen. 
Menar att om en gång- och cykelväg nödvändigtvis måste till, ska den 
förläggas från Näverängsvägen och norrut till Astrakanvägen. 

 
e) Är helt emot breddningen av Viks Skogsväg. Anser det vara orimligt att det 

inte skulle gå att dra avlopp i den redan befintliga vägbredden. Motsäger sig 
att breddningen är inritad på två fastigheter som redan givit tomtmark till väg. 
Menar att breddningen skulle hota gamla och oersättliga träd samt ett hus.  

 
f) Undrar om ett planeringsarbete av detta slag inte behöver ta ställning till 

kostnader. Ifrågasätter varför onödiga och dyra vägbyggen ritas in och varför 
skogsstigar asfalteras. 

 
g) Påpekar att det av dagvattenutredningen framgår att om man håller nere 

antalet hårda ytor så minskar också behovet av dagvattenanläggningar. 
 
h) Påpekar att förslagen ska bekostas av de fastigheter de belastar samtidigt som 

de har Sveriges dyraste anslutningsavgifter. 
 
i) Anser att planförslaget endast innebär belastningar då deras fastighet minskar 

i värde samt att de tvingas flytta för att de ej kommer ha råd.  
 
j) Kommer inte på några villkor ta några sådana förslag fortsättningsvis utan 

ämnar vidtaga alla rättsliga åtgärder som står till buds för att få stopp på dessa 
trakasserier. 

 
Kommentarer: 
a) Kontoret noterar synpunkten. 
 
b) Den föreslagna vägen och vändplanen i nordlig riktning är utlagd på mark 

som till största del idag tillhör Värmdövik 19:4 som är i privat ägo. En 
vägbreddning av Viks Skogsväg skulle föreslås även om den nämnda delen av 
Värmdövik 19:4 inte fick styckas. Se även kommentar till 15 e. 

 
c) Med undantag för Värmdövik 51:2s sydvästra hörn är vägen utlagd på mark 

44:1 
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som tillhör fastighet Värmdövik 19:4 varför kontoret anser det vara logiskt att 
eventuellt tillkommande bebyggelse angörs via denna markremsa.  

 
d) Se del B, avsnitt gång- och cykelväg.  

 
e) Se del B, avsnitt utbyggnad av vatten- och spillvattenledningar samt vägar. 

 
f) Enligt kommunens uppfattning är det fastighetsägarna och föreningen som 

själva ska kunna bestämma över vägarnas utformning och standard. 
Detaljplanen ger möjligheter till utveckling av vägarna men är inte styrande. 
Det är därför inte ett krav att i detaljplanen redovisa vägkostnader. Kontoret 
ser de föreslagna möjligheterna till vägändringar som nödvändiga för att god 
trafiksäkerhet och framkomlighet ska kunna uppnås. Beläggning och 
konstruktion av den föreslagna gång- och cykelvägen läggs ej fast i 
detaljplanen. 

 
g) Planen reglerar ej hur stor del av en fastighet som får exempelvis asfalteras. 

På sid 15 i dagvattenutredningen framgår att ”Om dagvattnet behandlas 
enligt ovan, med infiltration och avledning i diken uppstår endast ringa eller 
inga negativa konsekvenser för miljön eller dagvattenledningsnätet.” 

 
h) Oavsett huvudmannaskap är det alltid berörda fastighetsägare som bekostar 

åtgärder på vägnätet. Vid kommunalt huvudmannaskap tas de ut som 
gatuersättning och vid enskilt huvudmannaskap fördelas kostnaderna vid 
förrättningen. Även idag utan plan skulle en förrättning kunna påkallas för 
exempelvis standardhöjande åtgärder.  
 
Anslutningsavgifterna beslutas årligen av kommunfullmäktige. VA-kollektivet 
får inte gå med vinst varför avgifterna baseras på de faktiska kostnaderna. 

 
i) Kontorets erfarenhet är att fastigheter snarare ökar i värde efter de anslutits 

till kommunalt vatten och spillvatten. För fastighetsägare som bevisligen inte 
har råd att betala anslutningsavgiften finns möjlighet till speciella VA-lån. 
Kontakta VA-avdelningen för mer information. 

 
j) Kontoret har fått i uppdrag av samhällstekniska nämnden att utarbeta detta 

planförslag. Kontorets avsikt är att arbeta för en så bra helhetslösning som 
möjlighet för planområdet. I övrigt noterar kontoret synpunkten. 

 
19.  Peter och Bert Blomqvist samt 

Michael Thorén 
Anser att minsta tomtstorlek ska vara 1100 kvm för hela området. 
 
Kommentar: 
Se del B, avsnitt tomtstorlek. 
 

49:1 
och  
45:1 
 

20.  Diana Zetterberg Rogers och Neil Rogers 
a) Tycker det är glädjande att se att hänsyn har tagits till flera av de synpunkter 

som inkom i programsamrådet av de boende. Påpekar att det fortfarande finns 
anledning till oro och vissa justeringer behöver göras.  

 
b) Skriver angående området som lagts ut som skolområde i samrådshandlingen 

att tillfart till skolområdet sker via Viks Skolväg. Menar att bilarna till och 

35:1 
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från skolorna skapar problem då trafiken är för hög för området. Anser därför 
att det är orimligt och olämpligt att planera för en utökning av skolan och att 
detta får konsekvenser för de boendes trivsel och säkerhet och innebär en 
trafikfara och en olägenhet.  Menar att det på fastigheten endast ska tillåtas 
sådan användning som inte möjliggör en utökning av skolans volym i form av 
elevantal eller andra besökare. 
 

c) Skriver att deras huvudbyggnad idag är större än den största byggnadsarea i 
planen. Menar att byggnaden blir planstridig liksom alla tillkommande 
bygglovspliktiga åtgärder samt att befintlig bebyggelse inte kan bli planenlig 
om man inte river. Menar att flera i området drabbas av detta och att 
planbestämmelserna borde anpassas till den befintliga bebyggelsen.   
 

d) Skriver angående byggnadshöjd att samma problematik som i c) uppkommer 
avseende byggnadshöjd för huvudbyggnad samt komplementbyggnad. Menar 
att det råder stor rättsosäkerhet kring vilken fasad som är den 
beräkningsgrundande varför det är omöjligt att förutsäga om byggnaden är 
planenlig. Vill att planbestämmelserna anpassas till de befintliga 
förutsättningarna. 
 

e) Menar att konsekvenserna av begränsningarna i byggnadshöjd och byggrätt 
blir att ett stort flertal fastighetsägare riskera att helt sakna tillkommande 
byggrätt. Anser att minimikravet torde vara att fastigheter med befintliga hus 
ges en byggrätt/byggnadshöjd som är lika stor som befintlig byggnad och att 
mindre nödvändiga förändringar då torde kunna rymmas inom en medgiven 
“mindre avvikelse”. Tycker att byggrätten ska sättas i relation till 
tomtstorleken.  
 

f) Skriver angående komplementbyggnad kontra kulturhistoriska värden att 
planbestämmelserna medger idag 40 kvm komplementbyggnad. Påpekar att 
detta ej är ett gammalt fritidsområde utan ett gammalt område för 
permanentboende sedan 1900. Skriver att det i område finns många fastigheter 
kvar som i princip har sin gårdsbild orörd från den tiden vilket kan innebära 
flera huvudbyggnader och komplementbyggnader. Anser att miljön har ett 
kulturhistoriskt värde och att gårdsbilderna är värda att bevara. Tycker det är 
förvånande att planen inte på något sätt beaktat dessa miljöer och tar in 
bestämmelser för att skydda kulturmiljön och att endast en begränsad del 
(västra) av området har k-bestämmelse att vissa karaktärsdrag ska bevaras.  
 
Menar att det med regleringen om att endast en komplementbyggnad tillåts 
om 40 kvm riskerar många av dessa kulturhistoriskt värdefulla byggnader få 
stryka på foten för att möjliggöra ex. garage eller gäststuga. Anser att en 
detaljplan borde värna miljöerna men samtidigt möjliggöra för området att 
utvecklas och leva. 
 

g) Se 24b.  
 

h) Skriver att det är glädjande att samrådshandlingarna och samrådsredogörelsen 
beaktar de boendes oro för att områdets vägar skulle kunna utnyttjas som 
smitvägar. Ser fortfarande en del farhågor att kommunen ianspråktar privat 
mark for vägbredning.  
 
Ifrågasätter att VA utbyggnad på Viks Skogsväg kräver ökad vägbredd. Menar 
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att den olägenhet som arbetena kan innebära när vägen stängs av under VA-
arbetena måste få anses mindre än det intrång som enskilda fastighetsägare 
förorsakas av att deras grundlagsfasta äganderätt ianspråktas när vägen vidgas 
och tomtmark ianspråktas.  
 

i) Menar att man genom att flytta gång- och cykelvägen till nya Torshäll och 
ändra angöringen för nytillkommande bebyggelse norr om Viks Skogsväg till 
Torshällsvägen undviker man behovet att bredda Viks Skogsväg och således 
även den kostnad vägsamfälligheten tvingas ta för att förvärva den. Anser att 
gång- och cykelvägen innebär ett intrång i den idag ganska ostörda 
naturmiljön och att det inte är till någon nytta för de boende i planområdet. 
 
Påpekar att kommunen inte heller åtar sig huvudmannaskapet för vägarna 
varför frågan om vem som ska bekosta densamma uppstår.  
 
Menar att det på Näverängen finns gamla gemsamhetsanläggningar som bör 
ianspråktas och utnyttjas som gång- och cykelväg innan man tvingas ianspåkta 
privat mark. Syftar på markremsan mellan Värmdövik 46:1 och 47:1.Skriver 
att området kan vara något brantare än det föreslagna men en mycket kortare 
vägstäckning behöver anläggas och privat tomtmark behöver ej tas ianspråk 
för vägåtgärder. Menar att gång- och cykelvägen på detta sätt ansluter 
lämpligare och billigare till Näverängsvägen. 
 

j) Menar att den tillkommande bebyggelse som planen medger norr om Viks 
Skogsväg föranleder breddning av Vik Skogsväg. Menar att det mellan 
Torshällsvägen och dessa fastigheter finns ett smalt naturområde som torde ge 
bättre möjligheter för anslutning och därmed även mindre behov för intrång i 
andra enskilda fastighetsägares tomter.  
 

k) Menar att om detaljplanen även fortsättningsvis kommer att innehålla 
bestämmelser om breddning av Viks Skogsväg så det enligt likhetsprincipen 
beaktas att vägen redan har breddats med upp emot 2 m in på fastighetsägares 
tomter på den östra sidan. Anser att om vägen utöver detta ska breddas så 
måste kommunen beakta detta och tillämpa likhetsprincipen så att samtliga 
längs med vägen bidrar i samma utsträckning och att tillkommande breddning 
sker på den västra sidan. 
 

l) Skriver att det på flertalet fastigheter inte finns några tomtpinnar utan att 
fastigheterna grundar sig på tomtkartor. Bestrider Lantmäteriets 
tillhandahållna uppgifter om tomtgränser, menar att de inte är i enlighet med 
upprättade tomtkartor och tomtindelning vilka grundar sig på över 100 års 
hävd. Anser att innan kommunen tillämpar dessa som fastighetsgränser i 
planbestämmelserna och därefter anger allmänna ytor i form av vägar osv 
måste rättsläget avseende fastigheternas gränsdragning rättsligt avgöras och 
korrekt underlag tillämpas för att vi ska kunna överblicka konsekvenserna av 
detaljplanen. 

 
Kommentar: 
a) Kontoret noterar synpunkten. 
 
b) Se del B, avsnitt trafiken vid Grantomta och Viks skola. 
 
c) Se del B, avsnitt storlek på byggrätter. 
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d) Se del B, avsnitt byggnadshöjd. 
 
e) Se del B, storlek på byggrätter samt byggnadshöjd. 
 
f) Detaljplanen reglerar inte hur många komplementbyggnader som får 

uppföras. Den reglerar dock att deras sammanlagda area inte får överstiga 
40 respektive 50 kvm. Se även del B, storlek på byggrätter.  

 
g) Se kommentarer till yttrande 24b. 

 
h) Se del B, avsnitt utbyggnad av vatten- och spillvattenledningar samt vägar. 

 
i) Se del B, avsnitt gång- och cykelväg. 

 
j) Även om detaljplanen inte medgav några nya styckningar länge Viks 

Skogsväg skulle vägområdet ändå behöva breddas. Se även del B, avsnitt 
utbyggnad av vatten- och spillvattenledningar samt vägar. 
 

k) Se del B, avsnitt utbyggnad av vatten- och spillvattenledningar samt vägar. 
 

l) Se kommentarer till 17 b). 
 

21.  Per Forsberg Sterner och Viktoria Sterner 
a) Anser att deras bostadsområde vid Grantomta/Vik under de senaste åren har 

exploaterats med allt ifrån bostäder, tunnelbygge, skolrestaurang, vårdhem 
och snart kanske även en gymnastikhall.  

 
b) Motsätter sig att det i förslaget ges möjlighet att stycka av skogstomten bakom 

deras hus till minst 2 hustomter. Undrar om alla grönområden måste tas ifrån 
de boende.  

 
c) Menar att området kring Grantomta/Vik är ett gammalt område med speciell 

karaktär.  
 
d) Konstaterar att Värmdö växer men vill inte att Viks närmiljö för det ska 

försämras ytterligare. Vill att tallar, granar och blåbärsris lämnas så att de kan 
få en liten grön oas.  

 
Kommentar: 
a) Kontoret noterar synpunkten. 
 
b) Se kommentar till 15 e). 

 
c) Se del B, avsnitt karaktär. 

 
d) Se kommentar till 15 f). 
 

6:5 

22.  Päivi Suomivirta och Rolf Lillbäck 
a) Anser att det inte behöver beredas fler gång- och cykelvägar än de befintliga. 

Anser att det går bra att promenera och leda cykeln på den befintliga stig som 
finns genom naturområdet där det i samrådshandlingen föreslås en gång- och 
cykelväg. Anser att det med tanke på miljö, klimat och kulturområde är 

15:2 
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nödvändigt att bevara naturen i befintligt skick. 
 

b) Anser att infrastrukturen när det gäller Viks Skolväg behöver beaktas. Saknar 
en helhetslösning gällande trafiken i detaljplanen. Menar att det vid möjlighet 
till 35 nya fastigheter kommer att bli 70 nya bilar som ska passera Viks 
Skolväg på väg till rondellen vid Skärgårdsvägen. Föreslår att vägen mot Viks 
skola stängs med bom, att enkelriktningen släpps. Menar att de som bor inom 
Näveräng, Viks Skogsväg och Viks Skolväg använder befintlig väg oavsett 
om det blir ökning av antalet bilar då tomter styckas. 

 
Kommentar: 
a) Kontoret noterar synpunkten. 

 
b) Se del B, trafiken vid Grantomta och Viks skola. 
 

23.  Sonja och Anders Karlsson 
Anser att minsta tomtstorlek ska vara 1000 kvm. 
 
Komemntar: 
Se del B, tomtstorlek. 
 

14:1 

24.  Lennart och Julie Hansen 
a) Citerar Behovsbedömningen”För människors hälsa utgörs risk av hästhållning 

(allergirisk och lukt) och antagna områden med hög radonaktivitet. Sid 3. Om 
klagomål uppkommer kan hästverksamheten tvingas upphöra. Sid 4” 
Motsätter sig ovan bedömning och hoppas på vidaredialog i frågan. 
 

b) Värnar om den levande gårdsmiljön med djurhållning på Näverängen. Menar 
att den levande gårdsmiljö är ett viktigt inslag i den genuina miljön och att den 
starkt bidrar till områdets charm och kulturhistoriska värde. Menar att 
gårdscentrat riskerar att förfalla om man inte i planen möjliggör för 
verksamheten att fortsätta. Skriver att gården är ett mycket uppskattat inslag 
bland boenden inom och utanför planområdet samt för skolor och att den ger 
Värmdöleden ytterligare ett attraktivt inslag. 

 
Kommentar: 
a) Kontoret ska se till att kontakt upprättas mellan fastighetsägarna och 

kommunens miljökontor. 
 

b) Kontoret noterar synpunkterna. 
 

48:1 

25.  Lennart Holmén och Anne-Li Selmer 
a) Anser att förslaget på minsta tomtstorlek till 1100 respektive 1500 kvm inte 

ger samma förutsättningar och villkor som fastighetsägare tidigare haft 
gällande avstyckning. Tycker det är inkonsekvent och orättvist att olika 
tomtstorlekar ska gälla för olika delar av området. Anser att 1000 kvm är 
lagom storlek för områdets karaktär och hoppas på ändring. 
 

b) Upplyser om att nuvarande hus på Värmvövik 39:1 står på solid berggrund 
och att marken fram till Näverängsvägen består av pinnmo, rödsand och berg 
ca 3-4 meter ner, ej lera. Anser att byggnationen på Värmdövik 38:2 är bevis 
på att det går att bygga på marken.  

 

39:1 
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Kommentar: 
a) Se del B, avsnitt tomtstorlek samt karaktär. 

 
b) Kontoret ska se över prick- och plusmarkeringen längs Näverängsvägen. 
 

26.  Axel Fagerstedt 
Har skrivit ett långt och färgstarkt yttrande som förkortats mycket nedan. 
Yttrandet, liksom alla andra yttranden, finns att tillgå i sin helhet på 
samhällsbyggnadskontoret. 
 
a) Anser att syftet med planen enbart är att möjliggöra fler VA-anslutningar till 

det kommunala nätet.  
 

b) Anser att planarbetet bör läggas ner/göras om och att alla de boendes 
synpunkter inte redovisats i samrådsredogörelsen för programmet.  
 

c) Saknar fastighetsägarförteckningen. 
 

d) Föreslår att minsta tomtstorlek i områdets västra del ändras från 1100 kvm till 
1000 kvm.  
 

e) Anser att bestämmelser om byggrätter slopas alternativt att föreslagna 
byggnadsareor utökas med 50 kvm alternativt kan byggnadsarean regleras 
utifrån tomtens storlek.  

 
f) Framför synpunkter om den egna byggrätten, speciellt avseende 

komplementbyggnaderna. 
 
g) Ogillar att del av området fått en k-bestämmelse, ”Karaktärsdrag såsom fasad- 

och taktäckningsmaterial och fasadkulör skall särskilt beaktas.”. Föreslår att 
bestämmelsen slopas med hänvisning till att det finns varierade material och 
kulörer inom området.  

 
h) Anser att kommunen inte har tillräcklig kännedom om området.  
 
i) Är emot att ny mark läggs ut för skoländamål. 
 
j) Anser ”Att folk på frivillig basis skulle vara lika hänsynslösa mot området 

som kommunen varit är inte troligt. Risken för detta är i alla fall betydligt 
mindre än det som föreslås.” 
 

k) Vill att byggnadshöjderna generellt ökas med 0,5 m.  
 

l) Anser att kravet på marklov för att fälla träd med en omkrets större än 18 cm 
slopas på naturområdet. 
 

m)  Ifrågasätter att området är ett högriskområde för radon. 
 

n) Anser att markredovisningen i planområdets västra del är missvisande. 
 

o) Framför synpunkter på vägområdets bredd på Näverängsvägens.  
 
p) Undrar om Viks Skolvägs vägområde och varför det finns 2 rader för Viks 

14:2 
och 
28:1 
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skolväg i planbeskrivningen. 
 

q) Efterfrågar förtydligande avseende anläggningsbeslut och genomförande av 
vägförbättringar och behov av markintrång. 
 

r) Framför synpunkter på föreslagen VA-anslutning. Anser inte att alla 
fastigheter behöver anslutas utan att även enskilda, mer miljövänliga, 
lösningar ska vara möjliga. Pekar även på ekonomiska konsekvenser.  
 

s) Framför oro över att dagvatten blandas med avloppsvatten. 
 

t) Anser inte att kommunala lösningar alltid är en fördel för miljön framför 
enskilda VA-lösningar. Framför att allmänna VA-ledningar även ligger i 
tomtmark utan servitut eller dylikt. Anser att det bör klarläggas innan VA-
nätet byggs ut.  
 

u) Påpekar att området redan idag i huvudsak är permanentbebott, med ett ytterst 
litet antal fritidsfastigheter.  

 
v) Lämnar information om områdets tidigare användning. 
 
w) Påpekar att bildtexten ”Exempel på fritidshus inom planområdet” är felaktig 

då huset bebos permanent. 
 
x) Anser att kommunens information och kunskap om området är bristfällig. 
 
Kommentar: 
a) Huvudsyftet med planen är att anpassa området för permanentboende varför 

detaljplanen anger riktlinjer för bebyggelseutvecklingen samt underlättar 
utbyggnad av kommunalt vatten och spillvatten. Planen säkrar även 
markområden för vägar, gång- och cykelvägar samt skydd för större 
naturområden. Se även kommentar till 18h. 
 

b) I programsamrådsredogörelsen, precis som i denna samrådsredogörelse, görs 
en sammanfattning av de flesta yttrandena. Om man vill ta del av yttrandena i 
sin helhet kan man begära ut dem från samhällsbyggnadskontoret. I övrigt 
noterar kontoret synpunkten. 

 
c) Då fastighetsägarförteckningen innehåller information om fastigheter, dess 

ägare dennes adress, anser kontoret det inte vara lämpligt att lägga ut den på 
hemsidan. Den finns tillgänglig att ta del av för den som önskar, precis som 
övriga offentliga handlingar i ärendet. Kontakta plansekreteraren på 
samhällsbyggnadskontoret.  

 
d) Se del B, avsnitt tomtstorlek. 
 
e) Att reglera byggrätterna anser kontoret vara en viktig bestämmelse i 

detaljplaner. Se även del B, storlek på byggrätter. 
 
f) Planen reglerar ej hur många komplementbyggnader som får finnas på varje 

fastighet. Den reglerar dock att de ej får vara större än 40 respektive 50 kvm. 
 
g) Se del B, avsnitt karaktär. 
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h) Kontoret noterar synpunkten. 
 
i) Se del B, avsnitt skoltomten. 
 
j) Kontoret tolkar synpunkten som att avsändaren är upprörd över byggnation 

som skett runt planområdet. Detaljplaner reglerar markens användning och 
ser till områdens helhet. 

 
k) Kontoret noterar synpunkten. Se även del B, avsnitt byggnadshöjd. 
 
l) Att marklov krävs för att fälla träd innebär just att marklov krävs, det innebär 

inte att inga träd får fällas.  
 
m) Upplysningen om radon baseras på en geologisk utredning som står att läsa i 

planbeskrivningen. Att byggnader ska uppföras radonsäkert alternativt 
föregås av markundersökning som visar motsatsen är för att skydda boende 
från strålning.  

 
n) Geologiredovisningen kommer från kommunens informationsdatabas.  
 
o) Näverängsvägens vägområdesbredds som redovisas är den befintliga 

bredden. På ett fåtal ställen, exempelvis vid synpunktslämnarens Värmdövik 
28:1 finns en spets ut i vägen vilken har lagts ut som vägmark för att kunna 
införlivas i vägområdet för en dragning utan skarpa kurvor.  

 
p) Vägområdet för Viks Skolväg ändras inte. I planbeskrivningen finns inte två 

rader för Viks Skolväg utan en rad för Viks Skolväg och en rad för Viks 
Skogsväg.  

 
q) Den expropriation som det skrivs om i yttrandet har troligtvis förväxlats med 

behovet av markåtkomst som finns vid utbyggnad av kommunalt VA. I den 
mån man behöver ta tomtmark i anspråk har fastighetsägaren rätt till 
ersättning. 

 
r) Kommunen ser inte positivt på enskilda vatten- och avloppslösningar. De 

belastar miljön betydligt mer än om de är påkopplade till det kommunala 
systemet. I tätbebyggda områden är det stor risk för smittspridning till 
enskilda brunnar. Enskilda lösningar innebär även ökade transporter i och 
med tank- och slamtömningar. När kommunalt VA byggs ut måste samtliga 
fastigheter ansluta sig.  
 

s) Inom planområdet finns ett separat system vilket innebär att det är ett system 
för dagvatten (ledningar och diken) och ett annat system som tar hand om 
spillvatten.  

 
t) Kommunen ansvarar för kommunala ledningar från förbindelsepunkten, dessa 

ligger vanligtvis i väg eller gång- och cykelväg. Ledningar på privata 
fastigheter är normalt servisledningar (från förbindelsepunkten till 
byggnaden) som fastighetsägaren normalt ansvarar för 

 
u) Se del B, avsnitt karaktär. 
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v) Kontoret noterar informationen. 
 
w) Kontoret ska korrigera bildtexten. 
 
x) Kontoret noterar synpunkten. 
 

27.  Per Forsberg Sterner och Viktoria Sterner 
a) Anser att trafiksituationen i området inte är bra och anser att planera utökad 

skola medför en klar försämring. Lämnar även synpunkter om 
gymnastikhallen som inte rör planområdet. 
 

b) Se yttrande 20 c-f) 
 
Kommentar: 
a) Se del B, avsnitt trafiken vid Grantomta och Viks skola. 
 
b) Se kommentarer till 20 c-f). 
 

6:5 

28.  Matias Andersson och Anna Hallgren 
Marianne Dahlberg 
Se yttrande 20. 
 
Kommentar:  
Se kommentarer till yttrande 20.  
 

37:1 
27:1 

29.  Ulf Korén och Christina Björklund 
Se yttrande 21 och 27a. 
 
Kommentar:  
Se kommentarer till yttrande 21 och 27a. 
 

6:3 

30.  Ann-Charlotte Persson 
Se yttrande 15, 20g stycke 2 och 3 samt 20e. 
 
Kommentar:  
Se kommentarer yttrande 15, 20g stycke 2 och 3 samt 20e. 
 

44:2 

31.  Vägverket 
Skriver att Vägverket yttrar sig som väghållare för länsväg 274, Skärgårdsvägen, 
samt som sektorsansvarig myndighet för vägtransportsystemet. Vägverket bygger 
för närvarande om korsningen vid Gramtomta till en cirkulation med en 
gångtunnel under korsningen. Vägverket vill göra kommunen uppmärksam på att 
grundkartan inte är aktuell vad avser Skärgårdsvägen och anslutningen av Viks 
Skolväg vid Grantomtakiosken. Kvartersgränsen för handelstomten (kiosken) bör 
redovisas med hänsyn till den nya cirkulationsplatsen enligt den fastställda 
arbetsplanen. Vidare är det positivt att utfartsförbud mot Skärgårdsvägen läggs 
fast men det bör redovisas i planen hur in och utfart till kiosken är tänkt att ske. 
 
Kommentar: 
Grundkartan har inte kunnats uppdateras då vägbygget vid Grantomta in är klar 
ännu. Kontoret ska se över in- och utfarten till kiosken.  
 

 

32.  Agnetha Svensson 4:1 
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a) Glädjer sig att henens fastighet är uppmärksammad i planen. 
 
b) Tycker det är bra att bullerdämpande åtgärd får uppföras. Menar att 

trafikbullret från väg 274 samt Viks skolväg är mycket störande. Har störts av 
ljud och vibrationer under byggtiden av Grantomtakorset, äldreboendet Ljung, 
skolrestaurangen mm. Menar att deras bergvärme inte fungerar, troligen på 
grund av att borrhålet skadats. Undrar vem som är ansvarig. Skriver att hon 
gärna tar emot ett rejält högt bullerplank, samt ett plank mot Viks Skogsväg 
och ett mot Elofshällsvägen. 

 
c) Upplyser om att hennes fastighet är drygt 4000 kvm. Anser att lämplig minsta 

tomtstorlek är 900-1000 kvm vilket skulle möjliggöra två avstyckningar 
istället för en.  
 

d) Påpekar att i planen anges att den hästverksamhet som finns på fastigheten 
Värmdövik 41:1 måste upphöra då detaljplanen vinner laga kraft. Vill intyga 
att verksamheten inte är av någon störande art utan tvärtom bidrar till en 
levande bygd och till att Värmdö i vissa avseenden fortfarande kan benämnas 
“landet”. Menar att nästan all bebyggelse inom 200 meters radien tillkommit 
efter “hästarna/hästen” och att de inflyttande då visste att det fanns ett stall på 
fastigheten. Förstår inte hur vissa fastigheter i Torshäll kunnat bebyggas om 
200-metersregeln fanns redan då. 
 

e) Hänvisar i övrigt i stort till de synpunkter som lämnades i programskedet. 
 
Kommentar: 
a) Kontoret noterar synpunkten.  

 
b) När kontoret skrev om bullerdämpande åtgärd syftades det främst på bullret 

från Skärgårdsvägen, ej från Viks skolväg eller Elofshällsvägen. Kontoret vill 
även informera att bullerplank bekostas av fastighetsägaren. I övrigt noterar 
kontoret synpunkten. 
 

c) Kontoret ska se över tomtstorleken, se även del B, avsnitt tomtstorlek. 
 

d) Skyddsavstånd etcetera till hästhållning finns inom planlagda områden. 
Aktuellt planområde har till största del ingen detaljplan sedan tidigare varför 
bestämmelserna blir aktuella först nu. Se också kommentarer till punkt 24.  
 

e) Kontoret noterar synpunkten.  
 

33.  Regionplanenämnden 
Har inget att erinra. 
 

 

34.  Ungdoms-, kultur- och fritidsnämnden 
a) Påpekar att planområdets västra delar mot Viks skolväg ligger inom ett 

område som har utpekats som kulturhistoriskt värdefullt i kommunens 
kulturmiljöprogram, Viks villasamhälle från 1900-talets början. Upplyser om 
att Vik blev attraktivt för villabebyggelse i samband med planer på en järnväg 
Stockholm-Ålstäket 1906. Järnvägen förverkligades aldrig, varmed Vik fick 
en blandad bebyggelse bestående av fritidshus och en del permanentvillor. 
Iögonenfallande är de enstaka större villor från 1900-talets första årtionden 
som finns i området, med drag av både nationalromantik och jugend, bl a 
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Björkliden som är byggd 1906 och är en av de större och mest påkostade 
byggnaderna i Vik. 
 

b) Konstaterar att de synpunkter som gavs i samband med programremissen ej 
har beaktats till fullo och vidhåller tidigare synpunkter daterade 2006-09-06.  
 

c) I förslag till samråd har flera byggnader fått varsamhetsbestämmelser vilket 
kulturnämnden anser vara positivt för att behålla områdets karaktär. Anser 
dock att det under varsamhetsbestämmelser bör stå (k-bestämmelse): 
Byggnaden får inte förvanskas. Underhåll ska ske med ursprungliga material 
och kulörer. 
 

d) Anser att följande hänsynsbestämmelse (f-bestämmelse) bör upprättas för 
nytillkommande bebyggelse: Ny byggnad skall anpassas till omgivningen 
beträffande placering, volym, material och färgsättning. Anser att detta bör 
beskrivas utförligare i planbestämmelserna. 
 

e) Anser för att kunna behålla området luftiga karaktär är det viktigt att sådan 
byggrätt anges så att husen ej tar för stor yta av tomten och att riktlinjer anges 
för byggnaders läge. Menar att detta har beskrivits i planbestämmelserna men 
endast generellt som byggnader. Anser att det bör beskrivas bostadshus för sig 
och uthus och garage för sig så att komplementbyggnaderna inte får för 
dominerande placeringar.  
 

f) Anser att vind ej bör få inredas och att detta i så fall bör framgå i 
planbestämmelserna. 

 
Kommentar: 
a) Kontoret noterar informationen 

 
b) Kontoret noterar synpunkten. 

 
c) Kontoret ska se över k-bestämmelsen. 

 
d) Kontoret ska se över behovet av f-bestämmelser. 

 
e) Kontoret ska se över byggrätter och behov av bestämmelse för placering för 

huvudbyggnad och komplementbyggnad.  
 

f) Kontoret ska se över behovet. 
 
 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
 
 
 
Mats Hellberg   Malin Klåvus 
Planchef   Planeringsarkitekt 
 




