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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 

DETALJPLAN FÖR GUSTAVSBERG 1:188 M.FL., VÄRMDÖ KOMMUN 

Samråd av detaljplan för Gustavsberg 1:188 m.fl. har skett från 2019-04-15 till 

2019-05-13. Information om samråd skickades ut enligt sändlista. Under samrådet 

fanns möjlighet att lämna synpunkter skriftligen. Vidare hölls Öppet hus i 

kommunhuset 2019-04-25 där representanter från kommunen närvarade. 

Planförslaget och alla bilagda handlingarna fanns att ta del av på Kontaktcenter på 

Skogsbovägen 9-11 och på kommunens hemsida.  

 

Totalt har 12 yttranden inkommit under samrådet. Samtliga yttranden finns att tillgå 

i sin helhet på samhällsbyggnadsavdelningen.  

 

Samrådsredogörelsen är uppdelad i fyra delar:  

Del A. Sammanfattning av inkomna frågor av allmänt intresse samt avdelningens 

kommentarer 

Del B. Ändringar mellan samråd och granskning 

Del C. Inkomna yttranden samt avdelningens kommentarer 

Del D. Sakägare och myndigheter som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda 

 

Yttranden har lämnats av 

 Namn  Fastighetsbeteckning/
nr i diarie 

Datum 

 Myndigheter   

1 Länsstyrelsen  25 20190509 

2 Lantmäteriet 28 20190513 

3 Havs- och vattenmyndigheten 18 20190423 

4 Storstockholms brandförsvar 20 20190429 

5 Sjöfartsverket 22 20190502 

6 Kultur- och fritidskontoret 24 20190508 

7 Trafikförvaltningen Region Stockholm 23 20190508 

8 Trafikverket 26 20190509 

 Företag    

9 Skanova 19 20190425 

10 Vattenfall 21 20190430 

11 Svenska kraftnät 27 20190509 

 Föreningar    

12 Värmdö Hästvägar 29 20190513 

 

Del A. Sammanfattning av inkomna frågor av allmänt intresse samt 
avdelningens kommentarer 

 

Nedan redovisas frågor som tagits upp i flera yttranden samt sådana frågor som kan 



Granskningshandling 
Samrådsredogörelse 

Dnr: 2017KS/0812 
Sida 2 (15)  

 

antas vara av stort allmänt intresse. 

 

A1. Miljökvalitetsnormer för vatten och sulfidmineral 

• Redovisa tydlig beskrivning av de geokemiska förutsättningarna. 

• Förtydliga hur sulfidmineralrikt bergkross hanteras på erforderligt sätt. 

 

Kommentar: 

Efter samrådsskedet har planhandlingarna kompletterats med en 

geologisk/petrografisk undersökning gällande de geologiska förhållandena inom 

planområdet, se bilaga Geologi inom delar av fastigheterna Gustavsberg 1:188, 2:1 

och 1:7 i Värmdö kommun, Arnbom 20190702. Inom undersökningsområdet har 

förhöjd sulfidhalt endast observerats på tre platser och där som små ytor, ca 1 x 2 m, 

omgivna av ådergnejs med mycket låg halt av sulfidmineral. För att säkra hanteringen 

av den sulfidmineralrika bergarten kommer exploatörerna i kommande 

exploateringsavtal åta sig att använda den handlingsplan kommunen arbetar med 

att ta fram gällande sulfidmineralrikt bergkross för att inte påverka MKN. 

Plankartan har även justerats med plushöjder delvis för att visa på i vilka områden 

förändringar av marknivån förväntas ske. 

 

 

A2. Naturvärden 

• Redovisa hur gröngölingens bevarandestatus inte påverkas och därmed 

ytterligare försämras.  

• Bevara skyddsvärda träd genom att undantas ur planen alternativt förses 

med planbestämmelse som reglerar skada samt beskärning/fällning. 

• Bevara så mycket som möjligt av den döda veden, både stående och 

liggande. 

• Åkerholmen bör omfattas av planbestämmelse för att syftet med skyddet 

ska säkerställas. 

• Vidta kompensationsåtgärder för att förhindra försvagat samband. 

 

Kommentar: 

Kartan i  fågelutredning visar på en schematisk utbredning av häckningsreviret. 

Värmdö kommun anser att berört naturområde inom planen, vilken främst består 

av ungskog inte bedöms utgöra en lämplig livsmiljö för gröngöling. Däremot 

bedöms närliggande hästhage med halvöppna ekmiljöer med grova ekar, död ved 

och hålträd samt hästhagar, vilken inte omfattas av fågelutredningens 

häckningsområde, utgöra lämplig häckningsmiljö för gröngöling.  

 

För att säkerställa att gröngölingens lokala population inte påverkas negativt 

förslås habitatförbättrande åtgärder utanför planområdet.  I kommande 

exploateringsavtal kommer det att säkerställas att exploatören utför 

kompensationsåtgärder så som: friställning av ek i närområde och plantering av ek 

och bryn i utkanten av planområdet. Värmdö kommun bedömer att det inte är 
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troligt att fridlysta arter knutna till tall och ek förekommer inom planområdet. 

Inget mulmträd förekommer inom planområde. Den döda tallen kommer tas ned 

så hel som möjligt och läggas ut solbelyst i angränsande åkerholme. Även de 

levande fåtal ekar som berörs läggs ut som död ved i närområdet. 

 
A3. Risker och skred 

• Redovisa en bedömning att någon rasrisk/blocknedfall inom planområdet 

inte föreligger. 

• Utred eventuella risker från Ekobackens värmeverk. 

 
Kommentar: 

Planhandlingarna har kompletterats med ett risk-PM gällande Värmeverket, ingen 

risk bedöms föreligga. Planbeskrivningen har kompletterats med en bedömning av 

risk/blocknedfall. Ingen risk bedöms föreligga. 

 

A4. Trafik 

• Redovisa kollektivtrafikens förutsättningar. 

• Utred och redovisa för den sammanlagda trafikalstringen som förslaget till 

detaljplan väntas ge upphov till.  

• Redogör för hur trafikalstringen kommer påverka det statliga vägnätet.  

• Beakta den övriga utvecklingen av Ekobacken. 

 
Kommentar: 

Planbeskrivningen har kompletterats med kollektivtrafikens förutsättningar och 

avstånd till närmsta hållplats. Ingen utredning har gjorts gällande den 

sammanlagda trafikalstringen som planförslaget väntas ge upphov till eller dess 

påverkan på det statliga vägnätet.  

 
A4. Hästhållning  

• Beakta att nuvarande hästhållning skulle påverkas negativt i och med 

planens genomförande. 

• Beakta att fastigheten för nuvarande ridverksamhet skulle komma att bli 

olämplig vid planens genomförande. 

 

Kommentar: 

Kommunen beaktar att nuvarande hästhållning skulle påverkas negativt i och med 

planens genomförande men gör även bedömningen att fortsatt hästhållning på 

fastigheten är möjlig.  

 

Del B. Ändringar sedan samråd  

• Bestämmelser gällande plushöjd har förts in på plankarta. 

• Plankartan har justerats med fastighetsbeteckning samt gatunamn för 

Leveransvägen.  
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• Plankartan har justerats med koordinater. 

• Plankartan har kompletterats med ett E-område avsett för pumpstation. 

• Placering av vägområdet har justerats något efter dialog med Vattenfall för 

att möjliggöra att Vattenfalls ledningar hamnar i område för dike eller 

trottoar.   

• En riskutredning har genomförts. 

• Utredning kring geokemiska förhållanden har genomförts. 

• Genomförandekapitlet i planbeskrivningen har justerats. 

• Planbeskrivningen har förtydligats och uppdaterats utifrån ovanstående 

ändringar och tillägg. 

• Planbeskrivningen har kompletterats med en beskrivning av 

kollektivtrafikens förutsättningar. 

• Planbeskrivningen har kompletterats med bedömning gällande att 

gröngölingens bevarandestatus inte påverkas. 

• Planbeskrivningen har kompletterats med en bedömning om rasrisk och 

blocknedfall.  

• Planbeskrivningen har kompletterats med ändamål för 

gemensamhetsanläggningen. 

 

 
 

Del C. Inkomna yttranden samt avdelningens kommentarer 

 
Nedan presenteras en sammanfattning i punktform av inkomna yttranden. Alla 

yttranden finns att ta del av i sin helhet på Samhällsbyggnadsavdelningen.  

 
 Yttrande Kommentar  

1. Länsstyrelsen 

a) Länsstyrelsen saknar en tydlig beskrivning och 

bedömning av de lokala geokemiska 

förutsättningarna. Detta behöver kompletteras till 

granskningsskedet.   

Efter samrådsskedet har 

planhandlingarna kompletterats med en 

geologisk/petrografisk undersökning 

gällande de geologiska förhållandena 

inom planområdet, se bilaga Geologi 

inom delar av fastigheterna 

Gustavsberg 1:188, 2:1 och 1:7 i 

Värmdö kommun, Arnbom 20190702. 

Utredningen visar på att det finns tre 

områden inom planområdet med en yta 

om ca 1x2m med förhöjd sulfidhalt.  

b) Länsstyrelsen efterfrågar att kommunen visar att 

risken med sulfidmineralrikt bergkross hanteras på 

erforderligt sätt.  

Inom undersökningsområdet har 

förhöjd sulfidhalt endast observerats på 

tre platser och där som små ytor, ca 1 x 

2 m, omgivna av ådergnejs med mycket 

låg halt av sulfidmineral. För att 

säkerställa att sulfidmineralrikt 
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bergkross hanteras på erforderligt sätt 

kommer en handlingsplan kopplas till 

kommande exploateringsavtal. 

Plankartan har kompletterats med 

plushöjder för att visa på i vilka 

områden sprängningar respektive 

utfyllnad väntas ske. 

c)  Länsstyrelsen har ingen kännedom om aktuell 

detaljplan ligger ovanpå samma typ av berg som 

angränsande områden eller hur verksamheter i 

angränsande områden kan påverka miljön i planen. 

Efterfrågar att kommunen kompletterar med en 

tydligare beskrivning och ett större underlag som 

visar att risken med sulfidmineralrikt bergkross 

hanteras på erforderligt sätt.  

Se svar 1a och 1b. 

d) LST konstaterar att beräkningarna som presenteras i 

dagvattenutredningen är modellberäknade data.  

Synpunkten noteras. 

e) Kommunen bör beakta att nuvarande hästhållning 

skulle påverkas negativt i och med planens 

genomförande. Användningen av hästar, ridning, 

skötsel, umgänge i olika former har positiva 

hälsoeffekter, bland annat inom psykisk ohälsa, 

kronisk schizofreni och ätstörningar. 

Synpunkten noteras. 

f) Planbeskrivningen behöver kompletteras med en 

bedömning att någon rasrisk/blocknedfall inom 

planområdet inte föreligger. 

Planbeskrivningen har kompletterats 

med en bedömning om rasrisk och 

blocknedfall enligt inkommen 

synpunkt.  

g) Av planbeskrivningen framgår att delar av 

planområdet ingår i ett troligt häckningsrevir och 

att hästhagen med dess omgivande ekar utgör en 

utmärkt miljö för gröngölingen. Av 

fågelinventeringen konstaterar Länsstyrelsen, med 

hänsyn även till att ek-sambandet påverkas av 

exploateringen, att det finns en risk för påverkan på 

gröngölingens bevarandestatus, oavsett nivå. 

Planförslaget är därmed förbjuden enligt 

artskyddsförordningen. Om kommunen avser gå 

vidare med planen måste kommunen redogöra för 

hur kommunen säkerställer att artens 

bevarandestatus inte påverkas och därmed 

ytterligare försämras. 

 

 

Kartmaterialet i  fågelutredning visar 

enbart en schematisk utbredning av 

häckningsreviret. Värmdö kommun 

anser att berört naturområde inom 

planen, vilken främst består av 

ungskog inte bedöms utgöra en lämplig 

livsmiljö för gröngöling. Däremot 

bedöms närliggande hästhage med 

halvöppna ekmiljöer med grova ekar, 

död ved och hålträd samt hästhagar, 

vilken inte omfattas av 

fågelutredningens häckningsområde, 

utgöra lämplig häckningsmiljö för 

gröngöling.  

 

För att säkerställa att gröngölings 

lokala population inte påverkas 

negativt förslås habitatförbättrande 

åtgärder utanför planområdet.  Dessa 

habitatförbättrande åtgärder innefattar 

bland annat friställning av ek i 

närområde samt plantering av ek och 

bryn i utkanten av planområdet och 

kommer att säkras i kommande 
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exploateringsavtal.  

h) Länsstyrelsen anser att så många ekar och tallar 

som möjligt bör sparas och därefter undantas ur 

planen alternativt ritas ut i plankartan och förses 

med planbestämmelser som reglerar skada samt 

beskärning/fällning. Så mycket som möjligt av den 

döda veden, både stående och 

liggande, bör sparas. 

I kommande exploateringsavtal 

kommer det att säkerställas att 

exploatören utför 

kompensationsåtgärder så som: 

friställning av ek i närområdet och 

plantering av ek och bryn i utkanten av 

planområdet. Värmdö kommun 

bedömer att det inte är troligt att 

fridlysta arter knutna till tall och ek 

förekommer inom planområdet. Inget 

mulmträd förekommer inom 

planområde. Den döda tallen kommer 

tas ned så hel som möjligt och läggas ut 

solbelyst i angränsande åkerholme. 

Även de levande fåtal ekar som berörs 

läggs ut som död ved i närområdet. 

i) Enligt 4 § artskyddsförordningen (2007:845) är det 

förbjudet att störa vilda fåglar 

under häckningstid, samt att skada eller förstöra 

fåglarnas häckningsplatser. 

Avverkning av träd där fåglar häckar får därför inte 

ske under perioden 1 mars - 

31 juli. 

Synpunkten noteras. 

j) Enligt de generella biotopskyddsbestämmelserna i 

miljöbalkens 7 kap. 11 § är det 

förbjudet att utföra åtgärder som kan skada 

naturmiljön (biotopen). Med hänsyn till att 

markanvändningen till följd av 

detaljplaneläggningen kommer att ändras, 

kommer skyddet att upphöra. Idag omfattas dock 

både den del av diket som berörs av planen samt 

åkerholmen av det generella biotopskyddet. 

Länsstyrelsen anser att framför allt åkerholmen 

bör omfattas av planbestämmelser för att syftet med 

skyddet ska säkerställas. 

Gällande detaljplan som omfattar 

åkerholmen möjliggör för 

Fritidsverksamhet, ridskola. Förslag till 

detaljplan kommer inte att föreslå 

planbestämmelser på den större 

åkerholmen. Den större åkerholmen 

ligger utanför planområdet.  

 

 

k) Kommunen bedömer att spridningssambandet 

kommer att försvagas till följd av planförslaget. 

Länsstyrelsen anser att det vore positivt om 

kommunen vidtar kompensationsåtgärder för att 

förhindra försvagat samband. 

Kommunen bedömer att de för 

gröngöling förslagna 

habitatförbättrande åtgärder även kan 

gynna eksambanden. Dessa 

kompensationsåtgärder kommer 

säkerställas i kommande 

exploateringsavtal.  

 

2. Lantmäteriet 

a) G-området 

Det är inget ändamål för 

gemensamhetsanläggningen angivet i 

planbestämmelserna. Det är oftast lämpligt att ange 

ändamål trots att det inte finns något formellt krav 

på det. 

Plankartan kompletteras enligt 

synpunkt. 
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b) Det saknas fastighetsbeteckning i kartan samt 

gatunamn för Leveransvägen.  

 

Plankartan kompletteras enligt 

synpunkt. 

c) Det saknas koordinater i plankartan. Plankartan kompletteras enligt 

synpunkt. 

3. Havs- och vattenmyndigheten 

a) Myndigheten avstår från att lämna synpunkter i 

ärendet.  

Skrivelsen noteras. 

4. Storstockholms brandförsvar 

a) Aktuellt planområde ligger i närheten av 

Ekobackens värmeverk. SSBF rekommenderar 

utredning om det finns någon risk med närhet till 

värmeverket och behov av att anpassa 

skyddsåtgärder i planen därefter. Eventuella 

skyddsåtgärder ska om möjligt skrivas in som 

planbestämmelse i plankarta. 

Till granskning har planbeskrivningen 

kompletterats med ett risk-PM för 

värmeverket. Ingen risk bedöms 

föreligga. 

b) SSBF rekommenderar att SKB tar kontakt med 

aktuella verksamheter och rådgör med dem i en 

bedömning kring verksamheternas riskpåverkan på 

planområdet. SSBF kan bistå med att tolka 

underlaget.  

Detaljplanen styr inte vilka företag eller 

verksamheter som etableras inom 

planområdet utan prövar endast 

möjliggörandet för etablering för 

verksamheter. Kommunens bedömning 

är därmed att det inte är aktuellt att 

rådfråga eventuella verksamheter kring 

riskpåverkan.  

c) I samband med släckinstans måste framkomlighet 

för byggnader för SSBF:s räddningsfordon beaktas. 

Avståndet mellan körbarväg och byggnadens 

angreppspunkt för räddningsinstans inte överstiga 

50m.  

Föreslagen bebyggelse ligget inom 50 

meter från planerat vägområde. 

Räddningsfordons möjlighet att nå 

samtliga byggnader har tagits i 

beaktande under planarbetet.  

 

d) SSBF anser att behovet av nya brandposter i området 

bör ses över i samråd med förvaltaren av 

brandpostnätet för att säkerställa att hänsyn tas till 

tillgång av brandvatten. 

Synpunkten har förts vidare till 

kommunens VA-avdelning. Tillgången 

på brandposter är ingen fråga som 

kommer behandlas inom detta enskilda 

detaljplaneområde. Enligt kommunens 

VA-avdelning påverkar ett sådant 

beslut även ledningsdimensionerna. 

Planområdet ligger ca 150m från 

befintlig brandpost. Inom Ekobackens 

område finns idag 9 stycken 

brandposter.   

5. Sjöfartsverket 

a) Sjöfartsverket konstaterar att planförslaget inte berör 

ett område med sjötrafik, Sjöfartsverket avstår från 

att lämna synpunkter. 

Skrivelsen noteras. 

6. Kultur och fritidskontoret  

a) Skärgårdens rid- och friskvårdscenter är en ridskola 

belägen på ridanläggningen och utgör en av 

kommunens största och mest centralt belägna 

ridskolor med ca 300 uppsittningar i veckan. Om 

ridskolan skulle läggas ner, eller begränsas, skulle 

Skrivelsen noteras. 
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det vara problematiskt för kommunen att hitta 

alternativa ridskoleplatser.  

b) I samband med ridskoleutredingen lät Kultur och 

fritid en extern expert utvärdera Gustavsbergs 

ridanläggning för att få en genomlysning huruvida 

anläggningens centrala, men också ytmässigt 

begränsade fastighet är lämplig för ridverksamhet. 

Rapporten visar på att verksamheten ligger idealiskt, 

centralt med närhet till tätort och kommunikationer.  

Skrivelsen noteras. 

c) I rapporten av Ulf Wilkén framförs bristen på 

tillgänglig hagmark vilket utgör en begränsning. 

Rapporten visar att det är fullt möjligt att bedriva 

ridverksamhet men att nuvarande tomt och markyta 

behålles intakt. Rapporten bedömde påverkan 

utifrån planbeskedet (2017KS/0812). Det slutgiltiga 

förslaget som nu har gått ut på samråd med tre tomter 

har inte bedömts.  

Detaljplaneprocessen är en process där 

planförslag omarbetas och prövas. Att 

rapporten utgick från planbeskedet och 

en tidigare utformning av planförslaget 

och inte samrådsförslaget bedöms 

enligt samhällsbyggnadskontoret inte 

påverka den slutgiltiga bedömningen 

att en mindre exploatering i det södra 

området med infart och entré från 

leveransvägen inte skulle omöjliggöra 

kvarvarandet av ridverksamheten. 

Planbeskedet omfattade större areal för 

industriverksamhet och därmed större 

intrång på fastigheten Gustavsberg 

1:188 än vad nuvarande förslag till 

detaljplan presenterar.  

d) Detaljplanen föreslår tre industritomter och hänvisar 

i samrådshandlingarna till rapporten att det inte stör 

verksamheten. Kultur och fritidskontoret delar inte 

denna bild. Tre tomter anses inte förenligt med en 

fortsatt ridverksamhet på Gustavsberg 1:188 och 

kultur- och fritidskontoret anser därför att den tomt 

som ligger norr om vägen bör tas bort ur detaljplanen 

för att minimera intrånget.  

Detaljplanen reglerar största 

fastighetsstorlek. Detta innebär att 

mindre fastigheter än illustrationen 

visar är möjligt inom detaljplanens 

gränser. Den norra delen av 

planområdet har tagits bort efter 

samrådsskedet. Se svar 6c och 12f 

angående planens påverkan på 

verksamheten.  

e) Kommunen har de senaste åren investerat i ridstigar 

intill planområdet. Att ta bort den norra 

industritomten ur planen och bevara åkerholmen 

skulle bättre bibehålla landskapsbilden från den 

slinga som passerar hagmarkerna.  

Se svar 6c och 6d. 

7. Trafikförvaltningen Region Stockholm 
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a)   Kollektivtrafikens förutsättningar finns inte 

angivna i planbeskrivningen. Närmaste 

busshållplats enligt trafikförvaltningen är 

Charlottendal.  

Planbeskrivningen har kompletterats 

med en beskrivning om 

förutsättningarna för kollektivtrafiken 

och karta över verklig väg till 

busshållplatserna. Kommunen gör dock 

en annan bedömning än 

trafikförvaltningen. Kommunens 

bedömning är att den närmsta 

busshållplatsen för att nå stombussnätet 

är Värmdö marknad då det inte går att ta 

sig genom den svåra terrängen vid 

västra Charlottendal från planområdet 

utan då måste ta en omväg genom 

ridverksamheten. 750 meter från 

planområdet ligger Öhmans väg som 

trafikeras av buss 467. 

b) Området bedöms i planbeskriven som 

kollektivtrafiknära. Trafikförvaltningen delar inte 

denna åsikt.  

Bebyggelse inom 900 m (verkligt 

gångavstånd) från hållplats eller 

stationsentré för stomtrafik bedöms ha 

god tillgång till denna enligt 

Trafikförvaltningens Riktlinjer 

Planering av kollektivtrafiken i 

Stockholm län. Planområdet ligger 

drygt 900 m från stombusslinjen 474an.  

För arbetsplatsområden med låg 

arbetstäthet bedöms det längsta verkliga 

avståndet vara 700m. Busshållplatsen 

vid Öhmans väg ligger 750 meter från 

planområdet. Planbeskrivningen har 

kompletterats med en beskrivning och 

karta gällande tillgången kollektivtrafik. 

8. Trafikverket   

a) Trafikverket anser att kommunen inom ramen för 

planarbetet bör ta fram en trafikutredning som 

redogör för den sammanlagda trafikalstring som 

förslaget till detaljplan förväntas ge upphov till samt 

redogöra för hur förväntas trafikalstring kommer att 

påverka det statliga vägnätet. Utredningen ska utgå 

från Trafikverkets basprognos 2040. 

Detaljplanen bedöms inte generera den 

mängd trafik att en trafikutredning är 

nödvändig. Leverensvägen är av 

kommunal standard och det finns i 

nuläget två in- och utfarter till 

Ekobacken, Hålluddsavfarten och 

cirkulationsplatsen vid 

Gustavsbergsvägen. 

b) Kommunen bör såväl i detta planarbete som i andra 

kommande projekt i och i kring området Ekobacken 

beakta att väg 222 är en betydelsefull 

kommunikationsled. 

Synpunkten noteras. 

c) Planering pågår för sträcken Mölnvik – Ålstäket. 

Analyser visar att denna länk med aktuella 

utformningsförslag blir fortsatt högt belastad för 

prognosåret 2040. TRV har under 2019 inlett en 

åtgärdsvalstudie för väg 22 och väg 274 genom 

Värmdö kommun.  

Synpunkten noteras. 

d) Väg 222 ingår vidare i det primära vägnätet där Synpunkten noteras. 
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framkomlighet för regional trafik ska prioriteras. 

Vägen är funktionellt prioriterad för kollektivtrafik, 

godstransporter och dagliga personresor. Väg 222 är 

tillsammans med väg 274 mellan Stockholm och 

E18 omledningsväg för Essingeleden för tunga och 

breda transporter. Fram till cirkulationsplatsen vid 

Ålstäket är vägen primär transportled för farligt 

gods. 

9. Skanova   

a) Skanova har markförlagda teleanläggningar i och i 

anslutning till planområdet. Åtgärder för nya 

serviser till att kunna ansluta detaljplaneområdet till 

Skanovas nät meddelas, möjliggörs och bevakas 

under ledningssamordningen i kontakt med 

Skanovas representant för området. 

Synpunkten noteras. 

b) Skanova önskar att så långt som möjligt behålla 

befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att 

undvika olägenheter och kostnader som uppkommer 

i samband med flyttning.  

Synpunkten noteras. 

10. Vattenfall 

a) Vattenfall önskar ett E-område för nätstation inom 

planområdet.  

I dialog med Vattenfall efter 

samrådsperioden har framkommit att 

befintlig nätstation intill planområden 

eventuellt har kapacitet för 

tillkommande fastigheter. Vattenfall 

och SBK kommer ha fortsatt dialog 

kring frågan.   

b) Vattenfall gör bedömningen att två befintliga 77 kV 

markkablar och tre befintliga 24 kV markkablar 

ligger inom område som planeras för bl.a. GA-väg. 

Vattenfalls krav är att vägyta inte placeras inom det 

område där markkablarna ligger. Vid den östliga 

delen av GA-vägen ska dessa markkablar förläggas 

i rör, en arbetsuppgift som utförs av Vattenfall men 

som bekostas av exploatören. Vattenfalls krav är 

alltid att markkablar inte ska ligga i vägar och gator 

mer en vid korsningar av vägar och gator. 

Korsningar av vägar och gator ska alltid utföras 

med markkablarna förlagda i rör. 

 

I dialog med Vattenfall efter 

samrådsperioden har framkommit att 

vägområdet kan ligga kvar likt 

samrådsförslaget så att kablarna 

hamnar i trottoar alternativt vid 

vägkanten. Vägområdet har justerats 

genom att flytta något söderut. I 

projekteringsskedet är det viktigt att 

området för kablarna hamnar i vägkant, 

dike alternativt gång- och cykelväg. 

Markkablarna behöver i detta fall 

läggas i rör. Detta bekostas av 

exploatören.  

c) Vattenfall gör bedömningen att befintlig 24 kV 

markkabel i planområdets sydöstra del eventuellt 

kan ligga någon kortare sträcka i område som 

planeras för parkering. Om så är fallet önskar 

Vattenfall att exploatören beställer lägesjustering av 

denna markkabel alternativt om det bedöms möjligt 

att den förläggs i rör en kortare sträcka. 

 

Synpunkten noteras. 

d) Vattenfall gör bedömningen att befintlig 0,4 kV 

markkabel i planområdets södra del inte kommer att 

påverkas av planerade byggnader eller vägar. 

Synpunkten noteras. 
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e) 

Vattenfall vill informera om följande: 
• Eventuell flytt/förändringar av befintliga 

elnätanläggningar utförs av Vattenfall, 
men bekostas av exploatören. 

• Offert på eventuella el-serviser, både 

byggkraft och permanent servis, beställs 

via 

https://www.vattenfalleldistribution.se/el-

hem-till-dig/ eller på telefon: 020–82 10 

00. 
• Vid eventuella schaktningsarbeten skall 

kabelutsättning begäras. Detta beställs via 

Post och telestyrelsens 

www.ledningskollen.se 
• Befintliga elnätanläggningar måste hållas 

tillgängliga under alla skeden av 

plangenomförandet.  
• Någon anläggning, tex byggnad, får inte 

uppföras invid elnätanläggning tillhörande 

Vattenfall så att de säkerhetsavstånd som 

framgår av Elsäkerhetsverkets 

starkströmsföreskrifter inte innehålls. 
 

Synpunkten noteras. 

11. Svenska kraftnät 

a) Har ingenting att erinra mot upprättat förslag. Synpunkten noteras. 

12. Värmdö hästvägar 

a) Utredningar som kommunen gjort visar att det, 

utöver befintliga ridskolor, behövs 

ytterligare en ny fullstor ridskola, dvs med cirka 40 

hästar/ponnier. Förutsättningar för att hästnäringen 
ska kunna bestå och utvecklas i kommunen är att 

det finns rejält med mark för stall, ridhus, rasthagar 

och ridvägar.  

Synpunkten noteras.  

b) På den aktuella fastigheten finns Skärgårdens Rid- 

& Friskvårdscenter som har 

kommunens absolut bäst placerade ridskola. Dit 

kan många barn gå eller cykla och 

dessutom har ridskolan väldigt bra 

bussförbindelser, vilket sammantaget gör att 

barnen själva kan ta sig till ridskolan. 

Synpunkten noteras.  

c) I anslutning till fastigheten har ett nät av ridstigar 

anlagts i samarbete mellan markägare, kommunen 

och hästvägsföreningen. Kommunen har stått för 
finansieringen. Det är nu kommunens i särklass 

bästa ridområde.  

Synpunkten noteras. Befintliga ridstigar 

ligger utanför planområdet och bedöms 

inte påverkas av planens genomförande. 

d) Värmdö kommun har 2019 beslutat att fastigheten 

ska användas för ridverksamhet. 

Fastigheten är dock i minsta laget för det stora antal 

hästar, samtidigt som Jordbruksverkets krav på 

utevistelse sedan anläggningen byggdes har ökat. 

Planområdet har minskats. Värmdö 

kommuns Kultur- och fritidsnämnd 

beslutade att fastigheten ska användas 

som ridverksamhet. Kommunen äger 

dock inte fastigheten och driver inte 

heller verksamheten. 

Kommunstyrelsens planutskott gav 

2017 positivt planbesked till befintliga 

fastighetsägare att utreda möjligheten 

för ändrad markanvändning på delar av 

fastigheten. Enligt en extern utredning 

https://www.vattenfalleldistribution.se/el-hem-till-dig/
https://www.vattenfalleldistribution.se/el-hem-till-dig/
http://www.ledningskollen.se/
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framkommer att en mindre exploatering 

i områdets utkant med entré mot 

Leveransvägen skulle vara möjlig.  

e) Fastigheten är totalt 59 750 kvadratmeter vilket 

egentligen är för litet för 80 hästar, varför varje 

kvadratmeter är oerhört betydelsefull. 

Byggnaderna, parkering, vägar, gödselstad, 

uteridbana mm upptar cirka 28 000 kvadratmeter. 

Kvar till hagmark finns endast cirka 32 000 

kvadratmeter. 

Synpunkten noteras.. 

f) Jordbruksverket har inga formella krav på 

hagstorlek, men hästarna ska kunna röra sig fritt i 
alla gångarter, dvs skritt, trav och galopp. Ett 

informellt minimått är dock 30x10 m (300 kvm) per 

häst. Det ger för 80 hästar 24 000 kvadratmeter. 

Därutöver går det åt mark för gångar för att komma 

till hagarna, staketmellanrum mm, uppskattas till 

cirka 8 000 kvm, vilket ger 32 000 kvm, dvs hela 

den nu tillgängliga ytan. 

Enligt dessa beräkningar skulle 

verksamheten kunna hålla ca 55 hästar 

efter genomfört detaljplaneförslag. I 

den externa utredningen framförs 

referenser på stall som har mellan 50-75 

hästar. Samhällsbyggnadskontoret 

bedömning är att det därmed fortsatt går 

att bedriva en verksamhet med dagens 

standard i framtiden. 

 

g) Därför är det ej rimligt att stycka av mark, då man 

genom ett sådant ingrepp omöjliggör god 

hästhållning, som uppfyller myndighetskrav, på 
fastigheten. 

Se svar 12f) 

 

 

 

Del D. Sakägare och myndigheter som inte har fått sina synpunkter 
tillgodosedda 

 
Fastighetsbeteckning/Myndighet Ej tillgodosedda synpunkter 

Kultur- och fritidsavdelningen  • Utredningen gällande 

Gustavsbergsstallet tar inte hänsyn till 

gällande planförslag 

• Ändrad markanvändning är inte 

förenligt med fortsatt ridverksamhet 

Värmdö hästvägsförening • Ej lämpligt att stycka av mark från 

ridverksamhetens fastighet då det 

omöjliggör en god hästhållning  

Trafikverket • Föreslår att en trafikutredning görs inom 

ramen för detaljplanen. 

Länsstyrelsen  • Åkerholmen bör omfattas av 

planbestämmelser 

• Bevara skyddsvärda träd genom att 

undantas ur planen alternativt förses 

med planbestämmelse som reglerar 

skada samt beskärning/fällning. 

Storstockholms brandförsvar • Översyn av brandposter i området 

• Rekommenderar att SBK tar kontakt 

med aktuella verksamheter och rådgör 
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med dem i en bedömning kring 

verksamheternas riskpåverkan på 

planområdet.  

 
 
 
 
Värmdö 2019-07-26 

SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN 

 

 

 

Fredrik Cavallin  Julia Karlsson   

Planchef  Projektledare/Planarkitekt
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