
 

 

  



 

  

 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 



 

Planområdet omfattar en areal på 8,4 hektar.  

Planarbetet syftar till att möjliggöra ett verksamhetsområde med småindustrier och en ny 

kretsloppscentral (KLC) i Västra Ekedal Kil. Centralen kommer att vara gemensam för 

Värmdö kommun och Nacka kommun. 

Planområdet är ett av tre verksamhetsområden från programarbetet för 

Verksamhetsområde Östra Kil som arbetats fram gemensamt mellan Värmdö och 

Nacka. Föreslagen detaljplan ska bland annat möjliggöra för en modern 

kretsloppscentral med sociala och miljömässiga mervärden för Nacka och Värmdös 

medborgare samt ytterligare verksamheter. 

Av planens totala yta kommer cirka 46 000 kvadratmeter att användas för 

kretsloppscentralen. 21 000 kvadratmeter planeras för andra typer av verksamheter. 

Resterande yta kommer användas för vattenhantering och vägar.  

 

 

Planområdet pekas i den gällande översiktsplanen, ÖP 2012-2030, ut som 

verksamhetsområde/arbetsplatsområde. Området pekas ut som sekundärt 

bebyggelseläge i utställningsförslaget RUFS 2050. Planen ligger i linje med både ÖP och 

RUFS. Området berörs av lagskydd gällande miljökvalitetsnormer för vatten (MKN), 

samt artskyddsförordningen. 

Planområdets topografi är kuperad och innehåller ett område som är klassat som 

naturvärdesobjekt. Groddjur förekommer i dammar inom området. Direkt sydöst och 

sydväst om planområdet finns två höjdpartier med värdefull hällmarkstallskog. Dessa 

binds samman av ett barrblandskogsområde med inslag av äldre träd. I övrigt är 

planområdet utsatt för stark mänsklig påverkan genom det massupplag som dominerar 



den norra delen. Delar av berget runt massupplaget är avtäckt. Planområdet är omgivet 

av infrastruktur i form av vägar och en kraftledning.  

Recipienten för avrinningen åt norr (Insjön) ligger i Nacka kommun. Recipienten för 

avrinningen åt söder (Baggensfjärden) ligger i Värmdö kommun.  

Planens genomförande bedöms medföra en mindre påverkan på miljökvalitetsnormerna 

för vattenförekomsten Baggensfjärden, genom ökad tillförsel av föroreningar via 

dagvattenavledningen, även efter genomförda reningsåtgärder. Nacka och Värmdö 

kommun arbetar med ett åtgärdsprogram för hela vattenförekomsten för att minska 

näringstillförseln från flera källor.  

Inom planområdet förekommer mindre vattensalamander samt åkergroda. som båda är 

skyddade enligt artskyddsförordningen §6 respektive §4. ”Eftersom det sannolikt finns 

lekmiljöer i närområdet bedöms arternas lokala population inte påverkas. 

Kompletterande utredningar samt eventuellt åtgärder kan dock bli aktuellt för att 

säkerställa att den lokala populationen inte påverkas.”   

Den tillkommande verksamheten innebär en stor påverkan på landskapsbilden lokalt, 

men påverkar inga värdefulla utblickar eller bostadsområden. Konsekvenser för 

landskapsbilden blir begränsade eftersom planområdet redan är starkt påverkat av 

infrastruktur och massupplag. 

Planen innebär att värdefull barrskog i söder, som till viss del är klassat som 

naturvärdesobjekt, försvinner. Barrskog med gamla träd är viktiga för såväl lavar och 

svampar som för insekter och fåglar och har betydelse för de ekologiska 

spridningssambanden i skogslandskapet.  

Den planerade verksamheten inom planområdet, framförallt kretsloppscentralen, kan 

komma att medföra buller. En bullerutredning har utförts. Bullerutredningen visar på att 

gällande riktvärden för bostäder klaras med marginal vid normal drift av 

kretsloppscentralen som planeras inom planområdet. Vid flisning, som beräknas ske 

någon vecka per år, kommer bullernivåerna att vara i nivå med riktvärdena. Lokala 

åtgärder kan införas vid bullerkällan för att skapa marginal till riktvärdena.  Buller från 

trafiken på väg 622 överskrider redan idag riktvärden för några närliggande bostäder. 

Planen medför att trafikbuller kommer att öka med 1dBA, vilket inte kommer att vara 

märkbart. 

Planen medför en förändrad markanvändning i området, vilket leder till ökad 

dagvattenpåverkan. Planområdet avrinner till viss del åt norr med Insjön som recipient 

och till viss del åt syd med Baggensfjärden som recipient. Avrinningen mot Insjön 

kommer att infiltreras i grönytor, och bedöms inte medföra någon påverkan på mängd 

eller föroreningstransport till Insjön. För avrinningen åt syd kommer ett visst 

nettotillskott av föroreningar, bland annat av fosfor, att ske även efter genomförda 

reningsåtgärder. Kompletterande åtgärder föreslås för att planens genomförande inte ska 

påverka miljökvalitetsnormen för Baggensfjärden.  



 

Förslaget kan enligt MKB anses förenligt med 2 och 3 kap. miljöbalken i det avseende 

att det inte medför skada eller olägenhet av väsentlig betydelse för människors hälsa eller 

säkerhet.  

När det gäller val av plats föreskriver 3 kap. 1§ MB och 2 kap. 2§ PBL att ”mark- och 

vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för 

med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov.  

Platsens beskaffenhet med förekomst av delvis höga naturvärden och avrinning till 

vattenförekomsten Baggensfjärden verkar mot hushållningsbestämmelserna, men i och 

att planen utnyttjar en redan ianspråktagen markyta och påverkan på tidigare orörd 

naturmark därmed blir begränsad i yta kan planen anses vara förenlig med 2 och 3 kap. 

miljöbalken. 

Platsen har även ett strategiskt läge vid befintlig infrastruktur mellan de två kommuner 

som kommer att använda kretsloppscentralen. Planen innebär bättre möjligheter till 

återvinning och återbruk vilket stödjer hushållningsbestämmelserna.  

 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

Denna rapport har utarbetats av Ekologigruppen AB på uppdrag av Värmdö kommun. 

Den utgör en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt Plan- och Bygglagen (PBL) och 

kompletterande bestämmelserna i Miljöbalken (MB) samt Förordning (1998:905) om 

miljökonsekvensbeskrivningar. 

Planarbetet har föregåtts av ett program för verksamhetsområdet Kil, ett obebyggt 

område beläget i gränszonen mellan Nacka och Värmdö kommuner. Området har både i 

Nacka och Värmdö kommuners översiktsplaner utpekats som lämpligt för etablering av 

arbetsplatser och industriverksamheter.  

Planprogrammet har varit på samråd under mars-april 2015. Planprogrammet 

reviderades och antogs i respektive kommun under 2015.  

Våren 2016 utfördes en behovsbedömning för Kil med kretsloppscentral.  

Detaljplaneläggning påbörjades efter det att planprogrammet antagits. 

Detaljplaneläggningen av programområdet föreslås ske i tre detaljplaner, varav denna 

MKB behandlar en av dessa detaljplaner.  

Den aktuella detaljplanen utgör den första etappen, Västra Ekedal med kretsloppscentral 

och mindre verksamheter. Den innehåller även ombyggnad av Gamla Skärgårdsvägen 

(väg 622). Övriga detaljplaner är Västra Kil i Nacka kommun och Östra Insjön i Värmdö 

kommun. 

Samråd av detaljplan för Västra Ekedal 1:10 och 1:11 har skett från 2017-07-04 till 2017-

08-25. 

Till granskningsskedet har dagvattenhanteringen ytterligare anpassats för att bättre 

uppfylla kraven på MKN i Baggensfjärden. En groddjursinventering har utförts våren 

2017 och en utredning om förekomst av kompletterande lekdammar och 

övervintringsplatser för groddjur i närområdet har utförts under hösten 2017.  

Parallellt med planprocessen pågår en ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet 

enligt 9 kap. MB. En särskild miljökonsekvensbeskrivning är kopplad till ansökan och 

hanterar bland annat farligt avfall och olycksrisker som inte tas upp i denna MKB.  

Samhällsbyggnadsavdelningen på Värmdö kommun bedömer att planen kan komma att 

medföra betydande miljöpåverkan. MKB:n fokuserar på de viktigaste miljöaspekterna 

och avgränsas enligt behovsbedömningen från 2016-03-14. 

MKB:n avgränsas till följande parametrar, vilka i behovsbedömningen bedömts kunna 

medföra betydande miljöpåverkan:  

▪ landskapsbild 

▪ naturmiljö 

▪ dagvattnets påverkan på vattenmiljö 

▪ buller 



MKB:n belyser även översiktligt riskfrågor, trafik och luftkvalitet för att fördjupa bilden 

av planens totala påverkan trots att dessa aspekter inte bedöms medföra betydande 

miljöpåverkan. Dessa frågor samt buller hanteras under kapitel Hälsa och Säkerhet. 

För analys av olika möjliga scenario jämförs detaljplanens utförande med ett 

nollalternativ. En jämförelse med ett nollalternativ är praxis i 

miljökonsekvensbeskrivningar för att utröna och jämföra vilka konsekvenser som kan 

väntas om detaljplanen inte genomförs. Även ytterligare alternativt förslag är praxis i 

miljökonsekvensbeskrivningar för att utreda om detaljplanen är lokaliserad till bästa 

möjliga plats för utförandet samt att analysera om detaljplanen är utförd på bästa möjliga 

sätt. I detta MKB-dokument baseras alternativet på förslag till alternativ utformning som 

diskuterats under planarbetet men som av olika skäl har valts bort. 

För bedömning av konsekvenser har flera underlagsrapporter tagits fram specifikt för 

detaljplane- och MKB, se referenslista.  

Konsekvenser har bedömts från noll till fyra med såväl positiva som negativa 

konsekvenser. Skalan av konsekvenser relaterar till det värde som berörs, men också till 

miljöpåverkans relation till miljökvalitetsnormer, nationella riktvärden, gränsvärden och 

miljömål. 

Konsekvensbedömningarna baseras på situationen vid fullt utbyggd plan. 

Tidsperspektivet för detta är ca 15 år efter planen vunnit laga kraft.  
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Särskilda underlagsrapporter har tagits fram för att säkerställa konsekvens-

bedömningarna.  

Osäkerheten i bedömningarna ses som låg.  
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Planområdet är beläget i Kil inom Värmdö kommun. Planområdet avgränsas i sydväst av 

väg 222 (Värmdöleden), i sydost av gamla Graningevägen, i nordväst av Gamla 

Skärgårdsvägen och mot nordost av kraftledning (70 kV). Området innefattar två 

fastigheter. Området är ca 8,4 ha stort och upptas till stor del av verksamhet för 

massupplag. Resten av marken inom planområdet är kuperad naturmark.  

 

 

Planarbetet syftar till att möjliggöra ett verksamhetsområde med småindustrier och en ny 

kretsloppscentral i Kil. Centralen kommer att vara gemensam för Värmdö kommun och 

Nacka kommun. 

Detaljplanen är ett av tre verksamhetsområden från programarbetet för 

Verksamhetsområde Kil som arbetats fram gemensamt mellan Värmdö och Nacka. 

Föreslagen detaljplan ska bland annat möjliggöra för en modern kretsloppscentral med 

sociala och miljömässiga mervärden för Nacka och Värmdös medborgare samt 

ytterligare verksamheter. 

Av planens totala yta kommer cirka 46 000 kvadratmeter att användas för 

kretsloppscentralen. 21 000 kvadratmeter planeras för andra typer av verksamheter som 

småindustrier och återbruk samt en lekplats. Resterande yta kommer användas för 

vattenhantering och vägar.  

Planområdet kommer att nås via en föreslagen ny cirkulationsplats på Gamla 

Skärgårdsvägen (väg 622). Cirkulationsplatsen och övriga åtgärder för vägarna i området 

beskrivs närmare i den åtgärdsvalsstudie som tagits fram i samband med 

planprogrammet för verksamhetsområde Kil (Åtgärdsvalsstudie, Verksamhetsområde 

Kil, Trafikverket, Diarienummer: TRV 2016/11342). 



 

Nedan presenteras en översikt över den påverkan som projektet bedöms föra med sig. 

En sådan översikt görs i enlighet med internationell MKB-praxis. Syftet är att lyfta fram 

de delar av projektet som riskerar att påverka miljön. Här tas ingen hänsyn till om 

påverkan är positiv eller negativ, stor eller liten. MKB kommer sedan att beskriva 

konsekvenserna för denna påverkan och då bedöma ifall konsekvenserna är stora eller 

små, positiva eller negativa. 

I och med planförslaget kommer landskapsbilden att förändras. Ett kuperat område som 

idag består av hällmarkstallskog, gran- och lövskog samt ett massupplag med krossten 

kommer att omvandlas till en kretsloppcentral och område för småindustri.  

Planförslaget innebär uppförande av anläggningar och byggnader på naturmark, vilket 

innebär att natur med olika typer av habitat kommer att omvandlas till bebyggd mark. 

Detta påverkar den biologiska mångfalden inom de olika habitaten, skapar ökad 

uppdelning av landskapet (fragmentering) och bidrar till bebyggelsens barriäreffekter på 

ekologiska spridningssamband.  

Planförslaget kommer att medföra olika typer av markarbeten såsom grundläggning, 

dränering, ledningsdragning m.m. Yt- och markvattenförhållandena väntas då påverkas. 

Andelen hårdgjorda ytor kommer att öka, vilket medför ökad ytavrinning. Dagvatten 

kan komma att förorenas av trafikutsläpp och andra föroreningar från hårdgjorda ytor. 

Planerad miljöfarlig verksamhet inom planområdet kan också medföra spridning av 

föroreningar till vatten. 

Verksamheten som förläggs inom planområdet (kretsloppscentral) kan medföra ökat 

buller, vilket kan påverka boende i området Insjön. 

Planförslaget innebär ökad biltrafik och ökade transporter vilket ger effekter på 

trafiksäkerhet, luftföroreningar och buller. Förutsättningarna att utveckla kollektivtra-

fiken påverkas. En åtgärdsvalsstudie från 2016 pekar på möjligheten att anlägga en ny 

busshållplats på Gamla Skärgårdsvägen (väg 622) intill planområdet. 

Väg 222 söder om planområdet är en primär transportled för farligt gods, vilket 

eventuellt kan påverka planområdet.  



För analys av olika möjliga scenarion jämförs detaljplanens utförande med ett 

nollalternativ och ett alternativt förslag. En jämförelse med alternativ är praxis i 

miljökonsekvensbeskrivningar för att utröna och jämföra vilka konsekvenser som kan 

väntas om detaljplanen inte genomförs eller om den genomförs på annat sätt eller på 

annan plats.  

Avseende lokaliseringen så har man tidigare tittat på platser både i Nacka och Värmdö 

kommun. I Nacka har Dalkarlsängen vid Ormingeavfarten undersökts och i Värmdö har 

Ekobacken undersökts. I båda fall har ytorna visat sig vara för små för den typ av 

anläggning som kommunerna vill bygga. Återvinningscentralen planeras för återbruk och 

försäljning vilket gör att den är mer ytkrävande än en traditionell återvinningscentral.  

Efter en genomförd lokaliseringsstudie har fastigheten Västra Ekedal 1:10 visat sig vara 

mest fördelaktig utifrån geografisk placering, tillgänglig yta och omgivande infrastruktur.  

Den valda platsen har även ansetts lämplig ur ett logistiskt perspektiv, då det är nära till 

vägg 222, både för de personer som skall lämna avfall och kretsloppsprodukter, men 

även för borttransport av inlämnat avfall. Området är även till viss del redan bullerstört 

på grund av lägen nära motorvägen, vilket minskar dess rekreativa värde, och ökar 

lämpligheten för anläggande av verksamhetsområde. Området är även idag till stor del 

ianspråktaget då platsen nyttjas för verksamhet med bergkross och massupplag. 

Ytterligare alternativ till lokalisering har inte föreslagits i MKB-processen. 

Nollalternativet innebär att verksamheten med massupplaget fortgår och att skogsbruket 

har sin naturliga cykel. Det är dock inte troligt att nyckelbiotoperna avverkas då det 

kräver godkännande av Skogsstyrelsen.  

Nollalternativet kan också komma att innebära ökade bilresor för återvinning för många 

invånare i Nacka- och Värmdö eftersom båda kommunerna är i färd med att avveckla 

återvinningscentraler (ÅVC i Brunn, Värmdö samt ÅVC i Skuru, Nacka, redan 

avvecklad) för att lämna plats åt bostadsbebyggelse och annan verksamhet. Invånarna 

kommer då hänvisas till övriga befintliga ÅVC:s i respektive kommun (tex Djurö och 

Hemmesta i Värmdö samt Östervik eller nyöppnade tillfälliga ÅVCn i Boo i Nacka). 

Ingen ÅVC i någon av de berörda kommunerna erbjuder idag kretsloppscentralens hela 

spektrum av funktioner för ökat kretslopp och minskad konsumtion.  

Inom Värmdö kommun finns ett ökat behov av områden för verksamheter. I 

nollalternativet kommer de ytor för verksamheter som platsen kan erbjuda inte att 

komma till stånd. 

Under projektets gång har olika utformningar diskuterats, bland annat huruvida gränsen 

mellan KLC och nyckelbiotopen bör släntas eller skäras i berg. Detta kan få olika 

inverkan på naturvärden och landskapsbild.  

För att belysa ett reellt alternativ med märkbar skillnad jämfört med planförslaget har 

utgångspunkten varit en alternativ utformning utan verksamhetsområdet i planens 

sydvästra del. Det vill säga i alternativ utformning finns KLC med tillhörande 

verksamhet kvar i planen, men ytorna för de tillkommande verksamheterna planläggs 

inte. Dessa ytor ligger idag i huvudsak på naturmark.  

Den alternativa utformningens konsekvenser diskuteras vidare under respektive avsnitt.  



 

I den gällande översiktsplanen, ÖP 2012-2030 pekas Kil ut som 

verksamhetsområde/arbetsplatsområde. Området pekas också ut som primärt 

utredningsområde för vindkraft. Detta är dock inte aktuellt längre.   

Området pekas ut som sekundärt bebyggelseläge i utställningsversionen av Regional 

utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Detaljplanen kan sägas ligga i linje 

med RUFS 2050 eftersom sekundärt bebyggelseläge kan rymma utrymmeskrävande, 

störande och transportintensiv verksamhet. 

Planområdet berörs av starka lagskydd, såsom riksintresse för kommunikation, 

artskyddsförordningen och miljökvalitetsnormer. Riksintresse för kulturmiljövården 

finns även i närområdet.  

Värmdöleden (väg 222) är av riksintresse för kommunikationer och det finns 

förordnande av länsstyrelsen om utökat byggnadsfritt område från vägkant om 50 meter. 

▪ Planens konsekvenser rörande riksintresse kommunikation diskuteras under 

Hälsa och säkerhet. 

Kommunens kustområden omfattas av riksintresse för värden inom högexploaterad 

kust, enligt 4 kap. 4 § miljöbalken. Inom dessa kustområden och skärgårdar får 

fritidsbebyggelse komma till stånd endast i form av kompletteringar till befintlig 

bebyggelse, såvitt det inte finns särskilda skäl. 

Riksintresset har inte avgränsats i detalj inom Värmdö kommun. 

Eftersom planen inte rymmer fritidshusbebyggelse så analyseras detta riksintresse inte 

vidare. 

Vattenmyndigheten har ställt upp miljökvalitetsnormer, MKN, för yt- och grundvatten 

för landets så kallade vattenförekomster, enligt 5 kap. miljöbalken och 4 kap. förordning 

(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.  

Den största delen av planområdet avrinner åt söder, och recipienten för avrinningen från 

denna del av planområdet är Baggensfjärden. Baggensfjärden är en vattenförekomst och 

dess ekologiska status fastställdes 2009 till måttlig. Enligt gällande miljökvalitetsnorm 

skall Baggensfjärden uppnå god ekologisk status till 2021. Enligt arbetsmaterialet i 

Vatteninformationssystem Sverige (VISS) föreslås dock en tidsfrist för Baggensfjärden 

till 2027, då det krävs större insatser för hela Östersjöområdet för att minska 

näringsbelastningen samt att det tar tid för dessa åtgärder att ge resultat. Avseende 

kemisk status har Baggensfjärden fastställts som Uppnår ej god (2009). Detta gäller även 

utan ”överallt överskridande ämnen”. Vattenförekomsten har en tidsfrist för kemisk 

ytvattenstatus till 2021, men i arbetsmaterial förslås tidsfristen förlängas till 2027. 



Recipienten för avrinningen åt norr är Insjön. Insjön klassas inte som vattenförekomst, 

men pekas ut som känslig recipient för dagvatten enligt Nacka Kommuns 

dagvattenstrategi, och som mycket känslig specifikt för närsalter. Dock så ska varken 

vattenförekomster eller icke klassade vattens kvalitét försämras enligt vattendirektivet.  

Det finns inte någon grundvattenförekomst med fastställd miljökvalitetsnorm i eller i 

nära anslutning till planområdet.  

▪ Planens konsekvenser rörande vattenkvalitet diskuteras under Vattenmiljö.  

Kraven på luftkvalitet i utomhusluft bestäms i Luftkvalitetsförordningen, SFS 2010:477. 

I förordningen finns miljökvalitetsnormer (MKN) för kvävedioxid och kväveoxider, 

svaveldioxid, kolmonoxid, ozon, bensen, partiklar (PM10 och PM2,5), bens(a)pyren, 

arsenik, kadmium, nickel och bly. Vid planering, planläggning och tillståndsprövning ska 

kommuner och myndigheter iaktta gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. 3 § 

miljöbalken. 

▪ Planens konsekvenser rörande miljökvalitetsnormer för luft diskuteras under 

Hälsa och säkerhet. 

Inom planområdet förekommer mindre vattensalamander samt åkergroda. som båda är 

skyddade enligt artskyddsförordningen §6 respektive §4. Artskyddsförordningens 

bestämmelser bygger på miljöbalkens bemyndigande att utfärda regler till skydd för 

hotade djur- och växtarter. Artskyddsförordningen innebär att EU:s fågel- samt art- och 

habitatdirektiv införlivas i svensk lagstiftning. Förordningen omfattar de arter som 

skyddas enligt båda direktiv samt samtliga fridlysta arter i Sverige. 

▪ Planens konsekvenser rörande artskyddsförordningen diskuteras under 

Naturmiljö. 



 

Enligt Sveriges miljömål med tillhörande etappmål för Biologisk mångfald, som är 

beslutade av regeringen, finns det flera mål som rör ekosystemtjänster eller kan kopplas 

till ekosystemtjänster. Vad gäller ekosystemtjänster och miljökonsekvensbeskrivningar 

finns särskilt ett etappmål under Biologisk mångfald som är av vikt för 

ekosystemtjänster: 

▪ Den biologiska mångfaldens och ekosystemtjänsternas värden; Senast år 

2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara 

allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska 

avväganden och andra beslut i samhället där så är relevant och skäligt. 

Eftersom miljökonsekvensbeskrivningar är ett viktigt beslutsunderlag i 

detaljplaneprocessen är det viktigt att ekosystemtjänster integreras i denna typ av 

utredningar. 

Ekosystemtjänsterna kan beskrivas som den praktiska eller tekniska nytta som samhället 

kan erhålla från de naturliga och de kultiverade ekosystemen. De delas ofta in i 

producerande tjänster, reglerande tjänster och kulturella tjänster samt understödjande 

tjänster. 

 

Nedan presenteras vilka tjänster som bedömts relevanta för planen samt hänvisningar till 

var i MKB-rapporten dessa analyseras. 

För den aktuella planen bedöms rening av vatten som relevant, vilket integreras i 

bedömningen av påverkan på vattenkvalitet under Vattenmiljö. 

För den aktuella planen bedöms landskapsbilden som den viktigaste kulturella 

ekosystemtjänsten. Denna beskrivs vidare under avsnitt Landskapsbild. 

Biologisk mångfald och ekosystemens resiliens behandlas under Naturmiljö. 



Skogsmarken i planområdet utgörs av gammal utmark som troligen har använts för 

skogsbete. Markerna har under en lång historisk period varit betydligt öppnare men har 

som följd av att jordbrukets förändringar slutit sig. Av det gamla odlingslandskapet 

återstår endast rester utmed Värmdövägen och väg 222 (Värmdöleden). 

Väster om planområdet ligger Kils gård som är en välbevarad mindre 

herrgårdsanläggning med huvudbyggnad, flyglar, personalbostäder och 

ekonomibyggnader. Gården pekas ut i Nacka kommuns kulturmiljöprogram från 2011, 

och utgör även en regionalt intressant kulturmiljö, se nedan.  

Direkt söder ligger Gustavsbergs riksintresseområde för kulturmiljövården.  

Inom planområdet finns inga registrerade fornlämningar. Längs med Graningevägen 

direkt söder om planområdet finns en registrerad fornlämning i form av en milsten.  

 

Planen bedöms inte ha någon inverkan på de närliggande kulturhistoriskt värdefulla 

miljöerna. Topografin gör att planen avgränsas i ett landskapsrum och stör därmed inga 

värdefulla utblickar.  Inom planen bedöms det inte finnas några kulturhistoriska värden 

som kan påverkas negativt.  



 

Konsekvenserna i nollalternativet bedöms vara likvärdig konsekvenserna i 

huvudalternativet.  

 

Konsekvenserna i den alternativa utformningen bedöms vara likvärdig konsekvenserna i 

huvudalternativet.  



Bedömningarna grundar sig på fältbesök, kartstudier och på rapporten Energi- och 

arbetsområde Kil – Landskapsanalys, (Karavan arkitektur och landskap 2013).  

Landskapsbilden i planområdet och dess närmsta omgivning utgörs av ett 

skärgårdslandskap typiskt för Värmdö. Topografin är kuperad och det finns ett stort 

inslag av hällmarksklädda höjder. Direkt sydöst om planområdet finns två höjdpartier 

med värdefull hällmarkstallskog. Dessa binds samman av ett barrblandskogsområde med 

inslag av äldre träd. I övrigt är planområdet utsatt för stark mänsklig påverkan genom 

det massupplag av bergmassor som finns i den norra delen. Delar av berget runt 

massupplaget är avtäckt.  

Planområdet är i princip helt omgärdat av vägar och kraftledningar. Värmdövägen (väg 

222) avgränsar i söder och Gamla Skärgårdsvägen (väg 622) i väster. I norr avgränsar en 

luftburen kraftledning på 70kV. I sydöst, ca 80 meter från plangränsen, löper 

Graningevägen.  

Landskapet upplevs främst från Värmdövägen och Gamla Skärgårdsvägen. En tät 

granplantering med granar på drygt tio meter, samt naturligt uppkomna lövträd, döljer 

till stor del massupplaget från Gamla Skärgårdsvägen. Inga betydelsefulla eller känsliga 

siktlinjer i landskapet berör planområdet.  

 

Den del av planområdet i söder som bedömts vara ett naturvärdesobjekt 

(Skogsstyrelsens klassning av område med höga naturvärden men som ej når upp till 

nyckelbiotopsstatus) har delvis höga upplevelsevärden genom skogens relativt höga ålder 

och naturliga struktur. Planområdet bedöms dock inte användas som rekreationsområde 

eftersom det är bullerstört, saknar målpunkter och ligger otillgängligt. Det finns en del 

stigar i området, men de bedöms inte användas så frekvent. 

Landskapsbilden inom planområdet är redan idag i hög grad påverkad genom 

massupplaget och kringliggande infrastruktur. Den tillkommande verksamheten innebär 

en stor påverkan på landskapsbilden lokalt eftersom kraftiga bergskärningar behöver 

göras för att lämna plats åt verksamhetsområdena och KLC. Omgivande tallskogsklädda 

höjder samt uppväxt skog runt bostadsområdet Insjön innebär att planområdet inte 

exponeras i några utblickar eller siktlinjer. KLC med tillhörande verksamhet kommer 

inte att synas från närliggande bostadsområden, men från väg 622 och väg 222 ändras 

landskapsbilden en del.  



 

Värmdö kommun har inte pekat ut några höga natur- eller kulturvärden i planområdet. 

Den planerade verksamheten kommer inte heller att synas från Baggensfjärden utan 

döljs av hällmarkstallskog och det kuperade landskapet. 

 

 

 



 

 



 

▪ Genom gröna tak och vegetation i verksamhetsområdena och KLC kan 

ingreppets påverkan på landskapsbilden begränsas. Vegetation och gröna tak i 

området kan också skapa bättre lokalklimat, stärka biologisk mångfald och 

fördröja avrinningen något.  

▪ En genomtänkt trädplantering längs med Gamla Skärgårdsvägen kan både 

mildra ingreppet i landskapet och tillföra nya värden till området.  

Nollalternativet innebär att massupplaget fortgår och eventuellt utökas, utan att nya 

bergskärningar görs, vilket kan ge små negativa konsekvenser för landskapsbilden.  

Den alternativa utformningen innebär fortfarande stora ingrepp i landskapet genom 

bortsprängning av berg och kraftiga skärningar. Utan verksamhetsområdet i söder blir 

dock påverkan på landskapet något mindre eftersom höjderna i söder får plana ut på ett 

sätt som gör att verksamhetsområdet får en mer ”naturlig” inpassning i landskapet och 

inte innebär att förändringen blir lika påtaglig från väg 222 och 622.  

 



Bedömningarna bygger på de befintliga underlagen ”Beskrivning av naturmiljön Kil 1:1, 

2012 ”och ”Nyckelbiotopsinventering Västra Ekedal (Kil 9425), 2013” . 

Området är en del av det sprickdalslandskap som består av bergsklackar beklädda med 

hällmarkstallskog och sänkor däremellan där företrädesvis gran, björk och asp återfinns. 

Även inslag av ek och hassel förekommer. Planområdet domineras av ett massupplag 

med krossgrus och berghällar runt om som är avtäckta. I lågpunkter vid det avtäckta 

berget finns vattensamlingar med förekomst av groddjur. I väster och nordväst 

förekommer främst relativt ung gran och lövskog. I söder ingår en relativt stor del av ett 

naturvärdesobjekt med barrskog där det förekommer äldre tall samt gran och ek. Utmed 

planområdets gräns i sydväst ligger en nyckelbiotop med hällmarkstallskog. Området 

avgränsas i norr och väster av större trafikerade vägar och i öster av en kraftledningsgata.  

 

 



 

 
 

Naturvärdesobjekt (Skogsstyrelsen N21-213) i söder som består av ett barrskogsområde 

med relativt gamla tallar och inslag av gammal gran. I den intilliggande nyckelbiotopen 

med hällmarkstallskog har talltickor hittats.  

Uttag från Artdatabanken gällande perioden 1990-2017 visade inte på några skyddsvärda 

arter funna inom området. 

En groddjursinventering genomfördes i april 2017 där mindre vattensalamander samt 

åkergroda observerades. Båda arterna är skyddade enligt artskyddsförordningen 6 

respektive 4§§  

En svampinventering genomfördes i oktober 2017 där mottaggsvamp fanns i både 

nyckelbiotopen och naturvärdesobjektet.  

I nyckelbiotopen i söder (Figur 7) förekommer vedsvampen tallticka som är rödlistad i 

kategorin nära hotad (NT) (Artdatabanken). Utanför nyckelbiotopen har inga rödlistade 

arter hittats i skogsområdet.  



Området kan tänkas vara hemvist för fåglar knutna till skogslandskapet, men inga 

förekomster av skyddsvärda arter har inventerats.  

Både inom planområdet och i de direkta omgivningarna dominerar barrskogsmiljöer och 

ett naturvärdesobjekt utpekat av Skogsstyrelsen berörs av planen. Områden med äldre 

skog är viktiga för många arters överlevnad och kan fungera som livsmiljöer och 

spridningslänkar i skogslandskapet.  

Förslaget innebär att värdefulla naturområden som pekats ut som område med 

naturvärde av Skogsstyrelsen tas i anspråk vid exploatering. Förslaget bedöms medföra 

märkbart negativa konsekvenser på objektets naturvärden.  

Planen kommer att ta dammar som nyttjas av åkergroda och mindre vattensalamander i 

anspråk. Dammarna är troligen inte en helt optimal miljö för groddjur, eftersom dess 

placering på berget sannolikt medför att vattnet i dammarna får lägre pH-grad än 

groddjur föredrar. Utredningar utförda i samband med planarbetet visar på att det 

sannolikt finns lämpliga miljöer (dammar och övervintringsplatser) i närområdet. I 

anspråktagande av dammarna i planområdet bör därför medföra små negativa 

konsekvenser för groddjuren. 

Eftersom det endast är ett litet område natur som tas i anspråk och läggs till det område 

som redan är del av pågående verksamhet planen bedöms den inte medföra betydande 

negativ påverkan på eventuella skyddsvärda fågelpopulationer.  

Förslaget medför att arealen skogsmark och områden med naturvärden kommer att 

minska inom planområdet. Detta bedöms kunna påverka områdets eventuella funktion 

som spridningslänk negativt genom att mängden tillgängligt habitat för arter kopplade till 

äldre skog och gamla träd minskar. Detta förstärks av att det inom programområdet 

finns fler planer vars genomförande ytterligare riskerar att fragmentera landskapet.  

Planen medför att dammar som nyttjas av de lagskyddade arterna åkergroda och mindre 

vattensalamander tas i anspråk. Ett PM (Värmdö kommun) har under hösten 2017 tagits 

fram som pekar ut eventuell förekomst a dammar, övervintringsplatser och landmiljöer i 

närområdet. PMet visar att det sannolikt finns lämpliga miljöer för groddjuren även i 

närområdet. Återbesök behöver göras under våren för att säkerställa att potentiella 

dammar håller vatten under torrare årstider. Om de gör det bedöms den lokala 

populationen inte påverkas och förbuden i artskyddsförordningen träder inte i kraft. Om 



 

de potentiella dammarna visar sig vara torra, kan åtgärder för ekologisk kontinuitet 

krävas, d.v.s. att nya dammar skapas. 

▪ Skapa död ved genom att spara nedtagna träd som lågor, gärna i solbelysta lägen 

i närliggande nyckelbiotoper. 

▪ Utför en mer övergripande utredning för att bedöma kumulativ effekt på 

spridningssamband av närliggande planer.  

▪ Återbesök de potentiella dammar som pekas ut i PM för groddjur för att 

säkerställa om de håller vatten under större delen av året. Om de inte håller 

vatten bör lämpliga lägen för kompletterande dammar utredas så att ekologisk 

kontinuitet kan hållas för åkergroda och mindre vattensalamander. 

I jämförelse med huvudalternativet innebär nollalternativet att inga utpekade 

naturvärden kommer att tas i anspråk genom exploatering. Områdets naturvärden kan 

däremot komma att påverkas genom skogsbruksåtgärder om skogsmarken brukas. 

I jämförelse med huvudalternativet innebär nollalternativet att den värdefulla barrskogen 

med naturvärden får stå kvar. 

I jämförelse med huvudalternativet innebär även nollalternativet en risk för skyddsvärda 

arter eftersom dessa kan påverkas om massupplaget utökas.   

I jämförelse med huvudalternativet innebär nollalternativet att värdefulla skogsområden 

som eventuellt kan fungera som spridningslänkar i barrskogen inte påverkas av 

exploatering.  

I jämförelse med huvudalternativet innebär alternativ utformning att värdefulla skogar 

inte påverkas då den alternativa utformningen inte tar områden med värdefull skog i 

anspråk. Viss kanteffekt kan dock påverka naturvärdena lokalt. 

 



Liksom huvudalternativet innebär alternativ utformning konsekvenser för skyddsvärda 

arter eftersom ytor där dammar idag finns tas i anspråk.  Dammarna är troligen inte en 

helt optimal miljö för groddjur, eftersom dess placering på berget sannolikt medför att 

vattnet i dammarna får lägre pH-grad än groddjur föredrar. Utredningar utförda i 

samband med planarbetet visar på att det sannolikt finns lämpliga miljöer (dammar och 

övervintringsplatser) i närområdet. I anspråktagande av dammarna i den alternativa 

utformningen bör därför medföra små negativa konsekvenser för groddjuren. 

Eftersom ianspråktagandet av mark är begränsat i den alternativa utformningen bedöms 

eventuella skyddsvärda fågelpopulationer inte påverkas.  

I jämförelse med huvudalternativet innebär alternativ utformning att värdefulla 

skogsområden som eventuellt kan fungera som spridningslänkar i barrskogen inte 

påverkas eftersom skogsområden med naturvärden inte tas i anspråk. 



 

Området avvattnas idag i huvudsak mot ett lågstråk i nordväst, nära trafikplats Insjön. 

Avrinningen och därmed belastningen från området mot Insjön, är mycket liten 

(Dagvattenutredning Verksamhetsområde Kil, Sweco, 2016).  

Från lågstråket vid trafikplatsen leds vattnet vidare ned mot, och därefter utmed, väg 

222. Troligen infiltrerar en del av vattnet i diket vid väg 222. Farstaviken (del av 

Baggensfjärden) utgör recipient. I diket vid väg 222 finns tecken på föroreningstransport 

i form av sediment från dagens verksamhet (grusupplag). 

Inom planområdet finns även några ytterligare lågpunkter där det idag är 

vattensamlingar. 

Recipienten för avrinningen åt norr (Insjön) ligger i Nacka kommun. Recipienten för 

avrinningen åt söder (Baggensfjärden) ligger i Värmdö kommun. Nedan redovisas utdrag 

ur dagvattenpolicy för både Nacka respektive Värmdö. 

▪ Dagvatten ska inte skada fastigheter och anläggningar. 

▪ Snöupplag ska lokaliseras till platser där smältvatten inte släpps ut orenat i 

miljön. 

Baggensfjärden är en vattenförekomst enligt VISS med ID SE591760-181955.  

Baggensfjärdens ekologiska status fastställdes 2016 till Otillfredsställande, på grund av 

parametrarna bottenfauna (otillfredställande), växtplankton, ljusförhållanden och 

näringsämnen (måttliga). 

Enligt gällande miljökvalitetsnorm ska Baggensfjärden uppnå God ekologisk status till 

2027. Det krävs större insatser i vattenförekomstens avrinningsområde, för att minska 

näringsbelastningen. Det tar även tid för dessa åtgärder att ge resultat. Nacka och 

Värmdö kommun har påbörjat ett åtgärdsprogram för Baggensfjärden för att gemensamt 

arbeta mot MKN. Åtgärdsprogrammet ska analysera förutsättningarna i hela 

avrinningsområdet och föreslå åtgärder för komma tillrätta med de främsta 

belastningskällorna. 

Enligt data från SMHIs vattenwebb är den totala fosforbelastningen på Baggensfjärden 

ca 1 100 kg årligen, varav drygt 500 kg beräknas komma från urbant dagvatten.  

Enligt uppgifter i VISS är de viktigaste diffusa kvävekällorna i vattenförekomstens 

direkta tillrinningsområde skog och hygge (8 %), jordbruk (1 %), urbant, inklusive 

dagvatten, (13 %), samt atmosfärisk deposition på vattenytan (23 %). För fosfor utgörs 

de viktigaste diffusa källorna av skog och hygge (7 %), urbant, inklusive dagvatten, (35 

%), enskilda avlopp (22 %). 

Avseende kemisk status har Baggensfjärden fastställts som Uppnår ej god status (2016). 

Detta gäller även utan ”överallt överskridande ämnen”. Vattenförekomsten har en 

tidsfrist för kemisk ytvattenstatus till 2027. 

I VISS finns följande förbättringsbehov angivna: 

▪ Tributyltennföreningar: behöver minskas med 0,6 mg/kg tv  

▪ Kadmium och kadmiumföreningar: behöver minskas med 2,1 mg/kg tv  

▪ Bly och blyföreningar: behöver minskas med 320 mg/kg tv  



▪ Totalfosfor: behöver minskas med 21 %  

▪ Totalkväve: behöver minskas med 14% 

Recipienten för norra delen av avrinningsområdet är Insjön. Insjön är lokaliserad i 

Velamsunds naturreservat. Både sjön och dess omgivningar har mycket högt botaniskt 

och zoologiskt värde. Siktdjupet i Insjön är litet och sjön är mycket näringsrik (Suhr & 

van Moeffaert, 2014-09-26v3). Den externa belastningen av fosfor bedöms vara hög. 

Totalfosforhalterna har klassats som höga av Naturvårdsverket. Enligt Naturvårdsverket 

bedöms totalhalter för kväve som måttligt höga. 

Provfiske i Insjön 2014 visade att sjön har god balans mellan arterna. Baserat på det 

bedömdes sjön ha god ekologisk status. I rapporten bedömdes det viktigt med en 

fortsatt låg näringstillförsel till sjön för att inte försämra syreförhållandena. 

(Standardiserat nätprovfiske i Insjön 2014, Sportfiskarna, 2014-10-22) 

Insjön är klassad som känslig recipient för dagvatten enligt Nacka Kommuns 

dagvattenstrategi, och mycket känslig specifikt för närsalter.  

Det finns inga brunnar inom planområdet. Både norr, söder och väster om planområdet 

(i Insjön i norr, Västra Ekedal i söder och Graninge i väst) finns brunnar för vattenuttag. 

I Insjön och Graninge finns även energibrunnar (SGU, 2016). 

Enligt kartmaterial från SGU (SGU, 2016) finns det inga större grundvattenmagasin i 

eller i anslutning till planområdet. Det finns inte heller någon grundvattenförekomst med 

fastställd miljökvalitetsnorm i eller i anslutning till planområdet.  

Enligt antagandehandlingen för planprogrammet för verksamhetsområde Kil (2015) 

finns fem mindre grundvattenmagasin inom programområdet, se karta i Figur 8. 

 

Ett av grundvattenmagasinen ligger vid Värmdöleden (väg 222), vid avfarten till väg 622, 

det vill säga i eller i direkt anslutning till planområdet. Avrinningen från det 

grundvattenmagasinet sker mot Baggensfjärden i söder.  



 

Planområdet består till stor del av berghällar samt mindre andel lera (se Figur 9) vilket 

minskar områdets grundvattenbildande egenskaper.  

 

 

 

 

 

 

 



För avrinningen åt norr, mot Insjön, planeras dagvattenrening genom infiltration i 

grönytor. Andelen grönyta som avses användas för ändamålet är i förhållande 1:1 

avseende takyta och körytor, och 50 % i relation till planens totala avrinningsområde åt 

norr. Detta bedöms ge en god avskiljning av partikulärt bundna föroreningar, så som 

fosfor.  

Enligt genomförd dagvattenutredning kommer 96 % av årsnederbörden att kunna 

infiltrera i föreslagen dagvattenlösning. Endast vid de allra största regnen kommer 

infiltration inte kunna ske på grund av att vattenflödet är större än 

infiltrationskapaciteten. Dagvattenutredningen anger vidare att på grund av att 

dagvattnet infiltreras kommer ingen föroreningstrasport att ske mot Insjön. Baserat på 

detta bedöms konsekvenserna för Insjön med avseende på näringstransport till följd av 

föreslagen plan vara obetydliga. 

Dagvattenutredningen redovisar halter av föroreningar före och efter exploatering samt 

efter exploatering med föreslagen rening. Den huvudsakliga reningsåtgärden för 

dagvattnet som avrinner åt syd avses bli ett antal växtbäddsytor i planen samt en damm 

söder om planområdet med en storlek på 1400 m2. 

Halterna i utgående vatten efter rening beräknas att öka något för samtliga ämnen utom 

för kväve, där halten beräknas bli densamma efter exploatering och rening som innan. 

Samtliga i dagvattenutredningen angivna halter hamnar under riktvärde enligt Svenskt 

Vatten. 



 

En fördjupad dagvattenutredning (Sweco 2017) redovisar en lösning där 

reningsalternativ i form av växtbäddar utreds på ytorna där kretsloppscentral och 

handel/småindustri planeras. Renas dagvattnet i växtbäddar (20 % av total yta) och 

vägdike samt i den efterföljande dammen bedöms totalt 86 % av fosforbelastningen 

kunna renas. Belastningen till Baggensfjärden beräknas då vara ca 0,9 kg/år. 

 

Då vatten från norra delen av planområdet tillåts infiltrera fullt ut, samt att området på 

grund av markens beskaffenhet (i huvudsak berg samt liten andel lera) inte bedöms vara 

av betydande vikt för grundvattenbildning, bedöms planens påverkan på områdets 

vattenbalans som mycket liten. Då de närmast liggande grundvattenbrunnarna ligger på 

relativt långt avstånd från planområdet bedöms inte planens genomförande medföra 

påverkan på vattentillgången i dessa brunnar.  

Vid infiltration bedöms eventuella föroreningar till största delen avskiljas i de översta 

marklagren, och eventuell föroreningstranport till grundvatten blir mycket 

liten/obefintlig.  

Eventuellt släckvatten skulle vid infiltration kunna bidra med föroreningstransport till 

grundvatten. En plan för hantering av släckvatten tas fram i samband med 

tillståndsansökan för kretsloppscentralen.  



Planen kommer att medföra ökade utsläpp av näringsämnen och föroreningar som ingår 

i bedömningen av kvalitetsfaktorerna näringsämnen (ingår i ekologisk status) samt 

prioriterade ämnen (ingår i kemisk status). Det är dock inte sannolikt att de ökade 

utsläppen medför försämringar av enskilda kvalitetsfaktorer. Planen bedöms därför inte 

riskera att försämra vattenstatusen. Det finns dock en viss osäkerhet i bedömningen 

eftersom det är svårtbedömt huruvida hur stora försämringar de enskilda 

kvalitetsparametrarna klarar av innan parametern slår över från dagens klassning till en 

lägre klassning. Eftersom Baggenfjärden klassas som otillfredställande (inte dålig), 

bedöms den lilla negativa påverkan som planen medför vara tillåtlig. Utanför 

planområdet kommer dagvattnet att ledas i befintliga diken, vilket kommer att medföra 

ytterligare rening. Den föroreningsmängd som slutligen når vattenförekomsten kommer 

därför vara mindre än de siffror som redovisas här.  

Enligt VISS är källorna till dagens klassning för Baggensfjärden punktutsläpp från 

miljöfarlig verksamhet, diffusa utsläpp från urban markanvändning, jordbruk, enskilda 

avlopp och atmosfärisk deposition inom hela avrinningsområdet.  Det åtgärdsprogram 

för Baggensfjärden som är under framtagande kommer att analysera helhetsperspektivet 

för hela avrinningsområdet och föreslå åtgärder för att komma tillrätta med de främsta 

utsläppskällorna.  

▪ Säkerställa att åtgärder föreslagna i dagvattenutredningarna säkerställs i 

planbestämmelser och ev. även i exploateringsavtal om det krävs.  

▪ Utformningen och skötseln av dammen är viktig för att den ska uppnå en 

optimal fosforavskiljande funktion. Möjligtvis kan det gå att använda ett filter 

för ytterligare rening av utflödet från dammen. Utformning och skötsel av 

dammen måste följas upp. 

▪ Komplettera eventuellt med nödavstängning i dagvattensystemet för att hindra 

spridning av föroreningar till recipient vid eventuell olycka.  

 

För avrinningen åt norr är belastningen på Insjön mycket liten i nollalternativet. Andelen 

av planområdets yta som avrinner åt norr är även något mindre i nollalternativet än i 

planförslaget, och vattnet antas i huvudsak infiltrera i lågpunkter utmed Gamla 

Skärgårdsvägen.  

I nollalternativet kommer dagvattenpåverkan från området, avseende avrinning söder ut, 

motsvara dagens situation. Hanteringen av sten och grus antas fortgå och skulle även 

kunna komma att öka och det kommer ske ett läckage av föroreningar ut mot diket vid 



 

väg 222 likt det gör idag, möjligen i ökad omfattning. En stor del av föroreningarna 

antas avskiljas genom infiltration, medan en del fortsatt kommer utgöra en belastning 

mot recipienten Baggensfjärden. Någon rening kommer inte att anläggas i 

nollalternativet, men trots det kommer föroreningsmängderna enligt beräkningar i 

genomförd dagvattenutredning vara lägre för nuvarande verksamhet än för 

planförslaget. 

Grundvattenpåverkan i nollalternativet bedöms som oförändrad jämfört med nuläget, 

och marginellt positivt jämfört med planförslaget på grund av minskad risk för 

förorening genom att den planerade verksamheten inom planområdet uteblir. 

För avrinningen åt norr är situationen oförändrad i den alternativa utformningen jämfört 

med planförslaget. 

Den alternativa utformningen medför att den totala ökningen av avrinningen blir mindre 
än i planförslaget, då den exploaterade ytan blir mindre. Även föroreningsmängderna 
minskar något i relation till den minskande hårdgjorda ytan. Den yta som inte ingår i den 
alternativa utformningen ligger helt i det område som avrinner åt syd. Med bibehållen 
dimensionering på reningen kan eventuellt en marginellt ökad avskiljningsgrad för 
föroreningar uppnås för det vatten som avrinner åt syd, men de lösta fraktionerna av 
t.ex. fosfor kommer fortfarande i hög grad att ledas vidare mot recipienten, men 
mängderna kan bli mindre på grund av minskad yta för bebyggelse. Vi förutsätter att 
reningsåtgärderna är likvärdig de i huvudalternativet.  

Grundvattenpåverkan i alternativ utformning bedöms som oförändrad jämfört med 

planförslaget då de ytor för vilka dagvattnet kommer avledas mot infiltration i princip är 

oförändrade. Eventuellt kan det vara marginellt positivt jämfört med planförslaget på 

grund av lägre utbyggnadsgrad.  

 



Kapitlet Hälsa och Säkerhet tar upp planens konsekvenser med avseende på buller, 

magnetfält från kraftledningar, trafik, farligt gods och den inom planen planerade 

miljöfarliga verksamheten. Av dessa miljöfaktorer är det dock endast buller som har 

bedömts medföra betydande miljöpåverkan i behovsbedömningen (Värmdö kommun, 

2016). De övriga faktorerna beskrivs för att fördjupa förståelsen av planen och dess 

konsekvenser.  

Planområdet är påverkat av buller från omgivande infrastruktur, i huvudsak väg 222 

samt väg 622. Planområdets omgivande berghällar kan i viss mån tänkas utgöra en 

barriär för buller från väg 222 mot bostadsområdena vid Insjön.  

Verksamheterna inom planområdet kan komma att medföra buller, vilket analyserats i en 

bullerutredning (Sweco, 2017). 

Naturvårdsverket gav i april 2015 ut nya riktlinjer i ”Rapport 6538, Vägledning om 

industri och annat verksamhetsbuller”. Tabellen nedan utgör ett kort utdrag från 

rapporten och redovisar de riktvärden som är avsedda som utgångspunkt och vägledning 

för den bedömning som ska göras i varje enskilt fall. 

Naturvårdsverket har utfärdat (SNV RR 1978:5) följande riktvärden med avseende på 

buller från industri:  

Områdesanvändning Ekvivalent ljudnivå i dBA  
 

Dag kl 

06-18  

Kväll kl 18- 22 samt  

sön- och helgdag kl 06-18  

Natt 

kl 22-06  

Utgångspunkt för 

olägenhetsbedömning vid 

bostäder, skolor, förskolor och 

vårdlokaler  

50  45  40  

I direkt anslutning till planområdet, utmed dess nordöstra kant, passerar en 70 kV 

ledning. Kraftledningar ger upphov till magnetfält.  

Enligt Svenska Kraftnäts magnetfältspolicy (denna ledning ägs dock av Vattenfall) 

planerar de nya ledningar så att årsmedelvärdena för magnetfälten inte ska överstiga 0,4 

mikrotesla på platser där människor stadigvarande vistas. I samband med förnyelse av 

tillstånd för befintliga ledningar eftersträvas att åtgärder görs eller att byggnader löses in 

inom den zon där magnetfältet överskriver 0,4 mikrotesla, d.v.s. ett högre värde än vid 

nyetablering av ledningar. 

I Strålsäkerhetsmyndighetens försiktighetsstrategi avseende exponering för lågfrekventa 

magnetfält (2016-07-01) skriver de att man i planering, både för nya tekniska 

anläggningar samt för nya byggnader i anslutning till befintliga elektriska anläggningar, 

bör eftersträva att barn inte exponeras av förhöjda magnetfältsnivåer. I vanlig 

boendemiljö anser de att magnetfältsnivåer på upp till 0,2 mikrotesla i årsmedelvärde är 

att betrakta som normalt.  



 

Vattenfall har i planprogramskedet angett att de önskar att byggnader placeras minst 20 

meter från luftledningens närmaste anläggningsdel. 

En trafikutredning har genomförts för hela verksamhetsområdet Kil. Denna MKB avser 

utvecklingen inom området Östra Kil, vilket motsvarar delområde 1 enligt 

trafikutredningen (Verksamhetsområde Kil – Trafikutredning, Iterio, 2014-08-28). I 

trafikutredningen har både nuläget och framtida trafikscenarier analyserats. En utredning 

har även tagits fram som utreder den aktuella planens bidrag till trafikrörelser och den 

ökade trafikens påverkan på bullersituatione (Sweco, 2017-10-16, Beräkning av 

bullerutbredning Kil kretsloppscentral med och utan byggnader samt beräkning av 

trafikbuller). 

Trafiken på väg 622 utanför planområdet har i trafikutredningen 2014 uppskattats till ca 

6800 trafikrörelser per dygn vid normaltrafik.  

I framtidsscenarierna beräknas trafiken vid normaltrafik på väg 622 till ca 8 800 – 10500 

per dygn för år 2020 samt till 11 500-14 100 år 2030. 2 % årlig generell trafikökning har 

antagits i beräkningarna. Nedan redovisas utvecklingen av trafiken till och från de olika 

områdena inom Verksamhetsområde Kil. ÅVC med tillhörande verksamhetsområde 

(delområde 1) beräknas bidra med ca 1 900 fordonsrörelser per dygn vid normaltrafik år 

2030.  

 

År 2020 Dygnsmedelstrafik normal tid Dygnsmedelstrafik sommartid 

 Pb Lb Totalt Pb Lb Totalt 

Småindustri 
delområde 1  225  75  300  113  37  150  
Småindustri 
delområde 2  307  102  409  154  51  205  
Småindustri 
delområde 3  267  66  333  134  33  167  
Småindustri 
delområde 4  120  40  160  60  20  80  
ÅVC  910  90  1 000  910  90  1 000  
Bussdepå  520  600  1 120  416  480  896  
Totalt alstrad 
trafik 2 349 973 3 322 1 786 712 2 497  

 

År 2030 Dygnsmedelstrafik normal tid Dygnsmedelstrafik sommartid 

 Pb Lb Totalt Pb Lb Totalt 

Småindustri 
delområde 1  675  225  900  338  112  450  
Småindustri 
delområde 2  923  307  1 230  462  154  616  
Småindustri 
delområde 3  800  200  1 000  400  100  500  
Småindustri 
delområde 4  360  120  480  180  60  240  
ÅVC  910  90  1 000  910  90  1 000  
Bussdepå  520  600  1 120  416  480  896  
Totalt alstrad 
trafik  4 188  1 542  5 730  2 705  996  3 701  

 



Värmdöleden (väg 222) är primär transportled för farligt gods. Länsstyrelsen har 

förordnat om ett utökat byggnadsfritt område runt vägen om 50 meter. Detta ska 

beaktas i det fortsatta planarbetet.  

Länsstyrelsen lämnar i sin skrift ”Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där 

det transporteras farligt gods” (2016) följande rekommenderade skyddsavstånd för olika 

verksamheter:  

▪ Bebyggelse intill primära leder: 

▪ Intill primära transportleder för farligt gods ska det finnas ett 

bebyggelsefritt skyddsavstånd på minst 25 meter.  

• Inom 0-40 meter från transportled för farligt gods bör endast obemannad 
drivmedelsförsörjning, ytparkering, odling och djurhållning samt 
trafikanläggningar planeras.  

• Inom zonen 40-75 meter från transportled för farligt gods kan kontor, 
verksamheter, industri m.m. placeras.  

• Inom 75 – 150 meter från transportled för farligt gods kan bostäder, 
detaljhandel, vård, besöksanläggningar mm planeras.  

Planområdets östligaste gräns ligger ca 10 meter från väg 222 (avstånd från körbanan på 

väg 222 till avfartsrampen mot väg 622, vilken är del av planområdet). Närmaste 

bebyggelse inom planområdet kan enligt planförslaget anläggas som närmast ca 60 meter 

från vägbanan på väg 222 inom område i sydvästra delen av planområdet.  

 



 

Genomförandet av planen kan komma att medföra en förändrad bullersituation i 

området. I viss mån kan planens genomförande komma att medföra att områdets 

skärmande effekt från väg 222 mot bostadsområdena vid Insjön minskar.  

Kretsloppscentralen kan komma att ge upphov till buller, exempelvis genom ökad trafik 

men även vid flytt av containrar, användande av arbetsmaskiner med mera. En 

bullerutredning har genomförts för att analysera bullersituationen för verksamheten samt 

avgöra om bullerbegränsande åtgärder behöver genomföras för att klara gällande 

riktvärden för bostäder.  

Vid normal drift inklusive flisning under vardagar dagtid beräknas den planerade 

verksamheten hålla Naturvårdsverkets riktlinje (50 dBA) utan marginal. Den bostad som 

beräknas få det högsta bidraget uppnår 50 dBA, från verksamheten under flisning. Om 

ljudet vid bostäder bedöms innehålla ofta återkommande impulsljud, vilket innebär en 

skärpning med 5 dB, så beräknas riktvärdet överskridas med 5 dB. En sådan bedömning 

kan utföras när verksamheten tagits i drift. se vidare under Åtgärder.  

Områdesanvändning Ekvivalent ljudnivå i dBA  

▪  Dag kl 

06-18  

Kväll kl 18- 22 samt  

sön- och helgdag kl 06-18  

Natt 

kl 22-06  

Utgångspunkt för 

olägenhetsbedömning vid 

bostäder, skolor, förskolor 

och vårdlokaler  

50  45  40  

Normal drift, ej flisning 40 40 Ingen 

verksamhet 

Normal drift, flisning 50 50 Ingen 

verksamhet 

 

Utifrån perspektivet arbetsplatser och verksamheter bedöms bullernivåerna inom 

området bli acceptabla. För kontor finns riktvärden för inomhusnivåer avseende buller. 

För att klara dessa, om kontor skall uppföras inom området, krävs bullerbegränsande 

åtgärder i byggnaden. Dessa åtgärder hanteras genom att byggnaderna uppförs enligt 

standarder angivna i Boverkets Byggregler (BBR). 

 

Redan 2020 överskrids riktvärden för 60 dBA ekvivalent ljudnivå för ett antal bostäder 

även exklusive trafik till kretsloppscentralen. Trafikberäkningarna visar att 

dygnsmedelvärdet som är beräknade för trafikbullernivån år 2020 som högst beräknas 

öka med 1 dB. Ökningen kommer inte att kunna uppfattas vid omgivande bostäder, men 

eftersom riktvärdena överskrids blir konsekvenserna märkbart negativa.  

 



70 kV-ledningen i områdets nordöstra kant ger upphov till magnetfält som bör beaktas i 

planeringen. Vattenfall har i planprogramskedet angett att de önskar att byggnader 

placeras minst 20 meter från luftledningens närmaste anläggningsdel. Enligt nuvarande 

planutformning är närmaste byggnad planerad på ett avstånd om 40 meter från närmaste 

anläggningsdel av ledingen, och en skyddszon motsvarande de 20 meterna Vattenfall 

önskar är inlagt i planen. Detta bör även medföra att även SVK:s riktvärde för 

magnetfält vid nybyggnation vid kraftledning kan klaras, och konsekvenserna bedöms bli 

obefintliga.  

 

 

 



 

Trafiken runt planområdet kommer att öka. Transporter till och från anläggningen 

kommer att bestå av både tunga transporter och kundtrafik. Uppskattad snittmängd 

tunga transporter är cirka 40 stycken fordonsrörelser per dygn och kundfordon cirka 

2 800 stycken fordonsrörelser per dygn. Dessa kommer att ske under dagtid då 

anläggningen är öppen. 

Till viss del beror förväntad trafikökning på befolkningsökning i angränsande områden, 

men även på planerade verksamheter inom hela programområdet för Kil.  

Närmaste bebyggelse inom planområdet kan komma att anläggas som närmast ca 60 

meter från vägbanan på väg 222 i sydvästra delen av planområdet. Den bebyggelsen kan 

utgöras av verksamheter eller kontor. utformning bedöms därmed vara i linje med 

riktlinjerna.  

Planen kommer med marginal även att klara skyddsavstånd enligt länsstyrelsens specifika 

rekommendationer för väg 222 (50 meter). Områdets topografi bidrar även till att 

skydda planområdet från påverkan, genom att lutningen från området mot vägen 

begränsar möjlighet till spridning av brandfarliga vätskor vid spill samt att det ger en viss 

skärmande effekt vid en eventuell brand.  Baserat på ovanstående resonemang bedöms 

planen inte påverkas av någon betydande risk till följd av transporter av farligt gods på 

väg 222.  

I nollalternativet förväntas dagens krossverksamhet att fortgå. Krossverksamheten 

medför buller genom de transporter som sker samt från omlastning och krossning. 

Bullerutredningen för detta har inte genomförts, varför det är svårt att bedöma 

bullerpåverkan från denna verksamhet.  

I nollalternativet ökar trafiken som följd av befolkningstillväxten, men trafiken till 

återvinningscentralen uteblir. Även i nollalternativet överskrids dock riktvärden för 60 

dBA ekvivalent ljudnivå för ett antal bostäder. Eftersom riktvärdena överskrids blir 

konsekvenserna märkbart negativa. 

 



Magnetfälten från omgivande kraftledning kommer att finnas kvar liksom i nuläget. 

Dock bedöms ledningen inte medföra några negativa konsekvenser då inga 

stadigvarande arbetsplatser finns anlagda inom området med förhöjda magnetfält (ca 20 

meter från ledningsgatan). 

Trafiken i närområdet beräknas komma att öka något även i nollalternativet. Detta på 

grund av befolkningstillväxten i Värmdö kommun. Verksamheten i det aktuella området 

bedöms inte komma att generera mer trafik i nollalternativet än vad den gör idag. 

Trafiken i nollalternativet bedöms vara lägre än om planen genomförs, då planen enligt 

trafikutredning beräknas bidra med stor del av trafikökningen på anslutande väg (622). 

Då verksamheten som kommer att bedrivas i det aktuella området i nollalternativet dels 

är lågintensiv, dels med god marginal klarar relevanta skyddsavstånd enligt länsstyrelsens 

specifika rekommendationer för väg 222, bedöms konsekvenserna för nollalternativet 

med hänsyn till transporter av farligt gods på väg 222 som obefintliga och även 

oförändrade jämfört med nuläget. Eftersom skyddsavstånd klaras även i planförslaget 

bedöms konsekvenserna som likvärdiga jämfört med planförslaget 

Den huvudsakliga bullerkällan inom planområdet bedöms vara kretsloppscentralen och 

den verksamhet som kommer att bedrivas där. Denna verksamhet antas fortgå även i 

den alternativa utformningen av planförslaget och konsekvenserna med avseende på 

bullerpåverkan bedöms bli oförändrade jämfört med huvudalternativet. Då den 

alternativa utformningen inte innehåller några verksamheter i planområdets sydvästra del 

kan det till och med tänkas ge en något sämre situation än i planförslaget. Detta på 

grund av att en eventuell skärmande effekt som etableringen i den delen av området kan 

komma att ge mot de bostäder som nås av de högsta nivåerna i samband med flisning 

(Västra Ekedalsvägen) uteblir. Riktvärden bedöms dock hållas även i detta fall, då 

byggnaders utformning i sydvästra planområdet inte varit med i modelleringen av buller 

(Sweco, 2017).  

Den alternativa utformningen förväntas generera samma mängd trafik till 

kretsloppscentralen som i huvudalternativet vilket innebär att riktvärdet 60 dBA 

ekvivalent ljudnivå överskrids för ett antal bostäder i Insjön närmast väg 622. Eftersom 

riktvärdena överskrids blir konsekvenserna märkbart negativa.  

 



 

 

Alternativ utformning innebär en minskning av planområdet i den del som är längst bort 

från kraftledningen, varför konsekvenserna blir oförändrade mot planförslaget. 

Konsekvenserna bedöms som obetydliga då inga stadigvarande arbetsplatser planeras 

inom kraftledningens skyddszon.  

I den alternativa utformningen antas verksamhetsområdet i planområdets södra del inte 

anläggas. Detta område beräknas i framtida trafikscenarios bidra med ca ¼ av trafiken 

från planområdet. Planen skulle även med en alternativ utformning medföra en ökad 

trafik på väg 622, men ökningen blir alltså mindre vid den alternativa planutformningen 

än i huvudalternativet.   

Konsekvenserna med avseende på farligt gods i den alternativa utformningen bedöms 

oförändrade jämfört med planförslaget. Avstånden från väg 222 till närmaste byggnad 

inom planområdet blir dock ännu längre än i planförslaget, men eftersom skyddsavstånd 

klaras redan i ursprunglig plan och topografin försvårar påverkan, bedöms 

konsekvenserna vara likvärdiga i både alternativ utformning som i planförslaget, d.v.s. 

obetydliga.  



Under byggskedet utförs arbetsmoment som kan medföra påverkan på hälsa och miljö. I 

detta kapitel beskrivs konsekvenserna till följd av byggskedet översiktligt. Vilka 

skyddsåtgärder som ska vidtas i byggskedet bör sammanfattas och regleras i ett 

miljöprogram. 

Planområdet kommer att byggas ut succesivt, ca 15 år är uppskattad genomförandetid 

tills planen är fullt utbyggd. Alla skyddsåtgärder finns inte på plats från början. Nedan 

återges en kortfattad beskrivning av de förväntade konsekvenserna under byggskedet.   

Under byggskedet kan värdefulla naturmiljöer angränsande exploateringen påverkas om 

dessa inte avgränsas tydligt. För att inte påverka dessa genom körskador och upplag av 

massor bör dessa stängslas in på ett tydligt sätt.  

Eftersom det finns förekomst av lagskyddade groddjur, samt eventuellt förekomst av 

skyddsvärda fåglar i närområdet, är det viktigt att byggskedet förläggs utanför lek- och 

häckningsperioder.  

Under byggskedet finns det risk att förorenat dagvatten kan uppkomma och rinna vidare 

mot främst Baggensfjärden. För att inte påverka Baggensfjärden är det viktigt att redan i 

byggskedet vidta åtgärder för att förhindra utsläpp till dagvatten. Som en åtgärd kommer 

dagvattendammen med tillhörande uppsamlingssystem anläggas i ett tidigt skede.  

Det kommer även att åligga verksamhetsutövaren att följa Miljöbalken avseende 
nödvändiga skyddsåtgärder under arbetet med att färdigställa respektive tomt/fastighet, 
exempelvis gällande hantering av dagvatten under byggtiden. 

Buller och vibrationer kommer att uppkomma under arbetet med att iordningställa 

marken, bland annat till följd av sprängning. 

Boende i närområdet kan tidvis, under en 15 års period, komma att bli störda av detta. 

Naturvårdsverkets nationella riktvärden avseende buller under byggskedet bör inte 

överskridas. I det fortsatt arbetet och i samband med upphandling av entreprenad med 

mera bör arbetsmetoder och arbetsmaskiner med minsta miljöpåverkan väljas. 



 

Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål 

och fjorton etappmål. Etappmålen är steg på vägen för att uppnå generationsmålet och 

miljökvalitetsmålen. Etappmålen presenteras under de aktuella miljökvalitetsmålen. 

Nedan listas de nationella miljökvalitetsmål och etappmål som berörs av planen. En 

bedömning görs huruvida planförslaget är förenligt med miljömålen. För dig som vill 

läsa mer om de nationella miljömålen, se miljomal.se. 

Planen bedöms verka i miljömålets riktning eftersom återbruket, som föreslås vara en del 

av den planerade kretsloppscentralen för vilken planen tas fram, syftar till att minska 

konsumtionen, vilket i sin tur kan leda till minskad klimatpåverkan.  

Trafik och luftkvalitetfrågor kan verka i negativ riktning för miljömålet, men påverkan på 

dessa två faktorer till följd av planförslaget bedöms vara mycket små och de nationella 

målen bedöms inte påverkas.  

Planen bedöms verka i miljömålets riktning eftersom verksamheten som avses inrymmas 

inom planområdet syftar till att ta hand om avfall, inkluderande farligt avfall. Ett väl 

fungerande insamlingssystem för farligt avfall bedöms minska risken för att farligt avfall 

och andra gifter når miljön, och är därmed positivt för miljömålsuppfyllnaden.  

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 



Planen bedöms verka i miljömålets riktning eftersom hänsyn tas till kraftledningens 

magnetfält i planeringen, och inga bostäder planeras inom området. 

▪ 

▪ 

▪ 

Planen bedöms motverka miljömålet eftersom exploateringen av planområdet kommer 

att medföra att ökade mängder av bland annat kväve och fosfor släpps ut till recipienten 

(Baggensfjärden). Ökningen är dock mycket liten i relation till den totala belastningen på 

recipienten.  

▪ 

Planen kan i viss mån komma att motverka, eller åtminstone inte verka för, uppfyllnad 

av detta miljömål. Detta på grund av den något ökade föroreningsbelastningen som 

dagvattnet från planen kan komma att medföra. Planens genomförande bedöms dock 

inte medföra betydande påverkan på recipientens ekologiska status.  

▪ 

Planen bedöms inte påverka möjligheten till uppfyllnad av miljömålet Grundvatten av 

god kvalitet.  

http://www.miljomal.se/sv/etappmalen/luftfororeningar/Begransade-utslapp-av-gransoverskridande-luftfororeningar-i-Europa/
http://www.miljomal.se/sv/etappmalen/luftfororeningar/Begransningar-av-utslapp-av-luftfororeningar-fran-sjofarten/
http://www.miljomal.se/sv/etappmalen/luftfororeningar/Luftfororeningar-fran-smaskalig-vedeldning/
http://www.miljomal.se/sv/etappmalen/Biologisk-mangfald/Den-biologiska-mangfaldens-och-ekosystemtjansternas-varden/


 

▪ 

Planen kan i viss mån komma att motverka, eller åtminstone inte verka för, uppfyllnad 

av detta miljömål. Detta på grund av den något ökade föroreningsbelastningen på 

Baggensfjärden som dagvattnet från planen kan komma att medföra.  

▪ 

Planen bedöms motverka miljömålet eftersom områden som har identifierats som 

naturvärdesobjekt kommer att tas i anspråk för planens genomförande.   

Planen bedöms motverka miljömålet eftersom skog med höga naturvärden tas i anspråk.  

Värmdö kommun har sex lokala miljömål. Målen är utformade efter de nationella 

miljömålen och beskriver Värmdös vision och prioriterade områden inom miljöarbetet. 

De sex miljömålen är: 

1. En god bebyggd miljö 
2. Begränsad klimatpåverkan 
3. Grundvatten av god kvalitet 
4. Giftfri miljö 
5. Hav i balans, levande kust och skärgård och ingen övergödning 
6. Ett rikt växt- och djurliv 

Nedan beskrivs miljömålen kortfattat och projektets konsekvens för dessa: 

Målet En god bebyggd miljö är övergripande de övriga fem. 



Målet anger att byggande ska ske i kollektivtrafiknära lägen i tätorter och väl belägna 

förändringsområden så att väl fungerande lokalsamhällen med närhet och mötesplatser 

kan fortsätta utvecklas.  

Bebyggelse skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt så att en långsiktig god 

hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.  

Planen medför att möjligheten att hushålla med resurser ökar genom 

kretsloppscentralens verksamhet. Dock medför planen även att i viss mån tidigare 

oexploaterad mark tas i anspråk. Planen miljöanpassas genom rening av dagvatten och 

bejakande av vattnets naturliga kretslopp genom att möjliggöra infiltration.  

Värmdö ska underlätta för kommuninvånarna att göra miljösmarta val och kommunens 

egen konsumtion ska kännetecknas av hållbarhet. 

Den inom planområdet planerade kretsloppscentralen bedöms verka i linje med detta 

mål.  

Utströmmande grundvatten ska ha sådan kvalitet att det är tjänligt att dricka och att det 

bidrar till en god livsmiljö för växter och djur i vattenmiljöer. 

Då planen inte bedöms påverka grundvattenkvalitet eller mängd negativt bedöms inte 

planen påverka möjligheten till måluppfyllnad negativt.  

Målet innebär bland annat en utfasning av farliga ämnen. Det syftar även till att minska 

användning av farliga ämnen vid bygg- och anläggningsarbeten. Denna aspekt av detta 

mål bör beaktas vidare i samband med iordningställandet av marken i planens 

genomförande.  

Målet anger även att farligt avfall skall tas om hand och att kommunens avfallshantering 

ska fortsätta utvecklas.  

Föreliggande plan bedöms verka i linje med det aktuella miljömålet, framförallt vad gäller 

omhändertagande av farligt avfall samt fortsatt utveckling av avfallshanteringen i 

kommunen.   

Värmdö kommun ska verka för att havet som omgärdar kommunen ska vara i balans. 

Det innebär att det ska ha en långsiktig hållbar produktionsförmåga och att den 

biologiska mångfalden ska bevaras. Det kräver en medveten planering, skydd av viktiga 

miljöer längs kusterna och i vattenmiljöerna samt en fortsatt utbyggnad av det 

kommunala vatten- och spillvattensnätet. 

Planen kan i viss mån komma att motverka, eller åtminstone inte verka för, uppfyllnad 

av detta miljömål. Detta på grund av den något ökade föroreningsbelastningen som 

dagvattnet från planen kan komma att medföra.  

Värmdö ska präglas av ett rikt växt- och djurliv och invånarna ska ha nära till natur och 

rekreation. Regionens gröna kilar ska värnas och ny bebyggelse ska placeras med hänsyn 

till naturmiljön.  

Planen medför intrång i ett naturområde, även om det till stor del idag redan nyttjas för 

sten- och grusupplag. Delar av området är naturvärdesobjekt enligt Skogsvårdsstyrelsens 

inventering, och ett ingrepp i dessa är negativt med hänsyn till det lokala miljömålet. 

Planområdet berör inte områden som är utpekade att ingå i den regionala 

grönstrukturen.  

 



 

Möjligheten att anpassa planförslaget efter förslag på åtgärder som framkommer i denna 

MKB bör följas upp. 

Framtagande av utredningar som föreslås i denna MKB och eventuell anpassning av 

planen utifrån rekommendationer i dessa bör följas upp.  

▪ Kommunen ska följa upp projekteringen av dagvattenanläggningarna för att 

försäkra sig om en god utformning av dessa och att de klarar de krav som ställts 

för att följa MKN. 

▪ De potentiella dammar som pekats ut för groddjur i närområdet måste besökas 

under våren för att säkerställa att de håller vatten även under torrare perioder. 

Om de inte håller vatten måste hanteringen av groddjur i relation till 

bestämmelserna i artskyddsförordningen följas upp. Eventuellt behöver nya 

dammar skapas för att säkerställa ekologisk kontinuitet för åkergroda och 

mindre vattensalamander.  

▪ Kommunen ska följa upp att riktvärden för buller innehålls.  

▪ Avgränsning och skydd av värdefulla naturmiljöer bör följas upp 

▪ Åtgärder som påverkar de dammar där groddjur finns måste förläggas utanför 

lekperioden, d.v.s. sen sommar-vinter. 

▪ Åtgärder för att säkerställa att förorenat dagvatten inte når Baggensfjärden eller 

Insjön eller grundvattnet bör följas upp. 

▪ Uppföljning av att Naturvårdsverkets riktlinjer för buller under byggskedet inte 

överskrids. 

▪ Uppföljning av att dagvattenanläggningens funktion samt underhåll för att 

säkerställa att rening sker som planerat. Underhåll och översyn av 

dagvattenanläggningen bör ske årligen. 

▪ Funktionen för nödavstängning av dagvattensystem vid olycka bör kontrolleras 

regelbundet.  

▪ Uppföljning av att bullernivåer understiger gällande riktlinjer.  

 



 


