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INLEDNING
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Fastighetsförteckning
PLANERINGSUNDERLAG
PM Förstärkningsåtgärder Väg 222 Mölnvik - Ålstäket 2022-01-12
Dagvattenutredning Mörtnäs Etapp 2 2020-12-11
Buller och vibrationer väg 222 Mölnvik - Ålstäket 2020-09-21
Risk Väg 222 Mölnvik – Ålstäket 2018-06-07
Grön strategi Grisslinge, Värmdö, Ekologigruppen 2017-11-07

PLANPROCESSEN
För denna plan tillämpas Plan- och bygglagen (2010:900) i dess lydelse
efter 1 januari 2015. Detaljplanen handläggs med standardförfarande.

Arbetet befinner sig nu i ett så kallat samrådsskede. Efter samrådet ska
kommunen ta ställning till de inkomna synpunkterna och eventuella förslag
till revideringar i en samrådsredogörelse. Därefter ska planförslaget ställas
ut för granskning.
En detaljplan ger en samlad bild av den avsedda mark- och
vattenanvändningen och hur miljön avses förändras eller bevaras. En
detaljplan redovisas som ett avgränsat område på en karta med
bestämmelser. Till detaljplanekartan hör en planbeskrivning som förklarar
syftet och innehållet i planen samt vad som behöver göras för att planen ska
kunna förverkligas.
Den samlade bedömningen av markens och vattnets användning som görs i
en detaljplan ger också ramarna för prövning av olika framtida lov, till
exempel bygglov, rivningslov och marklov. Detaljplanens bestämmelser
ligger även till grund för tillstånd enligt miljöbalken och prövning enligt till
exempel fastighetsbildningslagen, anläggningslagen och ledningsrättslagen.
I och med att ett område har detaljplan finns såväl fastställda byggrätter som
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ett skydd mot oönskade förändringar. Härigenom går lovprövning både
snabbare och enklare. Det blir även mindre risk för grannrättsliga tvister.
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BAKGRUND
Under senare år har det skett en kraftig inflyttning till Värmdö kommun.
Många fritidshusområden förändras successivt till villaområden med
permanentbostäder. Detta leder till ökade krav på större byggrätter, bra
dricksvatten och bättre rening av spillvatten. Mörtnäs är ett prioriterat
förändringsområde (PFO-område) där planläggning och VA-utbyggnad
pågår sedan lång tid tillbaka. I aktuellt planområde är kommunalt vatten och
spillvattenavlopp utbyggt och området innehåller idag ett 20-tal
bostadsfastigheter. Planprogram för Mörtnäs och Korpholmen anger att
fastighetsstrukturen i området ska bevaras, att möjligheten att utöka den
befintliga småbåtshamnen ska prövas och att trafiksäkerheten för oskyddade
trafikanter ska förbättras. Området behöver planläggas för att reglera storlek
på byggrätter, storlek på fastigheter, anpassa vägnät och bullerskydd.
Planområdet norr om väg 222 (Skärgårdsvägen) är en hårt
trafikerad väg mellan Stockholm och Värmdö. Just nu arbetar Trafikverket
med en vägplan för väg 222 på sträckan mellan Mölnvik och Ålstäket. I
vägplanen föreslår Trafikverket att vägen byggs ut med separat gång- och
cykelväg, att ett antal fastighetsanslutningar stängs, att korsningar byggs
om, att antalet körfält utökas samt att planskilda passager för gående och
cyklister skapas. Parallellt med arbetet med vägplanen arbetar Värmdö
kommun med detaljplanearbete i Grisslinge- och Mörtnäsområdet. Arbetet
med vägplanen och detaljplanerna samordnas för att effektivisera och
underlätta alla projekten. Planarbetet är indelat i tre detaljplaner, se bild
nedan. Parallellt med ovanstående projekt pågår även arbete med att
upphäva delar av detaljplaner som påverkas av vägplanen.

Bilden visar tre pågående detaljplaner i Grisslinge- och Mörtnäsområdet. Aktuell
detaljplan, Centrala Mörtnäs, är markerad med röd linje. Sydväst om aktuell detaljplan
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ligger Dp Korparholmen M10. I anslutning till aktuell detaljplan på den Östra sidan är Dp
Östra Mörtnäs etapp 2.

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med detaljplanen är att reglera den befintliga bebyggelsen inom
planområdet genom att bestämma byggrätter, fastighetsstorlekar, placering
och utformning av byggnader. Fastighetsstrukturen och karaktären i området
bevaras genom att detaljplanen inte medger någon avstyckning eller
förtätning i området. Detaljplanens syfte är att även fortsättningsvis
möjliggöra verksamheter i husen nära busshållplatsen vid väg 222. Planen
syftar även till att i så stor utsträckning som möjligt bibehålla den
ursprungliga karaktären för bebyggelse, väg och grönstruktur.
Strandskyddet kommer att upphävas inom delar av området som är i
anspråkstaget med bebyggelse och vägar.
FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MILJÖBALKEN
Miljöbalkens (MB) kapitel 3 och 4 innehåller grundläggande bestämmelser
för hushållning med mark- och vattenområden samt särskilda bestämmelser
för hushållning med mark och vatten för vissa områden. Enligt 2 kap. 2 §
Plan och bygglagen (PBL) ska dessa följas vid planläggning. Kapitel 5 i MB
anger att regeringen får meddela föreskrifter för miljökvalitetsnormer om
kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt och att kommunerna ska
ansvara för att de följs.
De åtgärder planen medger bedöms vara förenliga med en ur allmän
synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser genom att
markområden kommer användas för de ändamål som området bedöms vara
väl lämpat för med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande
behov. Bestämmelserna i 4 kap. MB utgör inte hinder för kompletteringar
till befintlig bebyggelse eller utvecklingen av befintliga tätorter om tillbörlig
hänsyn tas till det rörliga friluftslivet. Planen bedöms vara förenlig med
bestämmelserna i detta kapitel. Planen bedöms inte heller leda till att några
miljökvalitetsnormer överskrids varför detaljplanen får anses vara förenlig
med 3, 4 och 5 kapitlet MB.
PLANDATA
Läge och avgränsning
Planområdet ligger i Mörtnäs, mellan Gustavsberg och Hemmesta. Till
Gustavsberg är det cirka 4,5 kilometer och till Hemmesta cirka 2,5
kilometer. Till Slussen är det cirka 2,5 mil. Planområdet gränsar i norr till
Grisslingevägen och Västerviksvägen, i öster till Grisslinge före detta
bussdepå, i väster gränsar planområdet till befintlig villabebyggelse. Väg
222 ligger söder om planområdet och planläggs inte i aktuell detaljplan.
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Planområdets ungefärliga avgränsning redovisas med svart linje.

Areal och markägoförhållanden
Planområdets areal är cirka 9 hektar. Planområdet omfattar ett 20-tal
fastigheter enligt fastighetsförteckning. Större delen av marken i
planområdet är i privat ägo och utgör tomtmark för bostäder. Värmdö
kommun äger en mindre del mark för vägändamål.

Kartan visar markägoförhållanden inom planområdet. Illustration: Sweco.

Vattenområden
Planområdet omfattar inga vattenområden.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
RUFS 2050
I den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050,
pekas planområdet ut som primärt bebyggelseläge. Området ligger nära
Gustavsberg som är utpekat som ett strategiskt stadsutvecklingsläge. I
RUFS 2050 anges att de primära bebyggelselägena har potential att
utvecklas till täta och sammanhängande miljöer med vissa urbana kvaliteter.
I RUFS 2050 anges förhållningssätt för de områden som pekats ut som
primära bebyggelseläge. Till exempel anges att de bästa kollektivtrafiklägena ska nyttjas för tät bebyggelseutveckling. Bebyggelsen ska
kompletteras, omvandlas och förtätas utifrån platsens lokala förutsättningar.
Bebyggelsen ska vara mångsidig och funktionsblandad. Den lokala
grönstrukturen ska utvecklas och säkerställas för människors hälsa och
upplevelser, samt för den biologiska mångfalden. Bebyggelsemiljön ska
utformas så att det går att ta sig fram på gång- och cykelbanor på ett tryggt,
gent och säkert sätt. Gång- och cykelstråk ska kopplas till stationer och
hållplatslägen.
I gällande regionala utvecklingsplanen för Stockholmregionen är
detaljplaneområdet en del av den regionala grönstrukturen NackaVärmdökilen. Området är del av ett större område som klassas som ett svagt
grönt samband, klass 1. Ett svagt grönt samband innebär att grönstrukturen
inte hänger samman på ett optimalt sätt. De svaga sambanden är i ett
regionalt perspektiv avgörande för att de gröna kilarna ska uppfattas och
fungera som stora sammanhängande grönområden. Dessa områden är
särskilt viktiga ur såväl ekologiska som rekreativa perspektiv.
RUFS 2050 redovisar förhållningssätt för att stärka de prioriterade,
klass 1, regionala sambanden:
• Stärk de gröna svaga sambanden genom förbättringsåtgärder som
anpassas till platsens förutsättningar ur ett helhetsperspektiv.
• Säkerställ och skydda de gröna, svaga sambanden för att kilen ska
behålla sina funktioner.
• Undvik ny bebyggelse samt nya anläggningar och verksamheter som
kan försvaga funktionen i ett grönt, svagt samband. Om det sker en
negativ påverkan på ett grönt svagt samband kompenseras detta med
lämpliga åtgärder för att upprätthålla sambandets funktion.
ÖVERSIKTSPLAN
Detaljplaneförslaget bedöms överensstämma med kommunens
översiktsplan. Värmdö kommuns Översiktsplan 2012–2030 antogs av
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kommunfullmäktige 2011-12-14. Aktuellt detaljplaneområde tillhör
området Mörtnäs och Korpholmen och redovisas som ett prioriterat
förändringsområde, det vill säga ett område som ska planläggas för
permanentboende. Översiktsplanen anger bland annat följande
rekommendationer för de prioriterade förändringsområdena:
• Förtätning genom avstyckning ska undvikas och karaktären i
området ska bibehållas.
• Planläggning ska behandla frågor som byggrätt, tomtstorlek, ytor för
lek och rekreation, service, vägområden samt frågor om hälsa,
säkerhet och sårbarhet.
• I planering ska hänsyn tas till strandskydd och känslig natur.
• Ansvar och huvudmannaskap för vägar och allmän platsmark ligger
på områdenas väg- och samfällighetsföreningar.
• Bebyggelsen ansluts till kommunalt vatten och avlopp. Moderna
tekniska lösningar för energi- och vatten- och avloppsförsörjning bör
eftersträvas.
• Det är önskvärt och ibland nödvändigt att vägar förstärks och byggs
ut i samband med planläggning och vatten- och avloppsutbyggnad.
GÄLLANDE DETALJPLANER
Följande detaljplaner gäller inom planområdet idag:

Gällande detaljplaner inom planområdet. Illustration: Sweco.

Byggnadsplan 3 från 1942
Byggnadsplanen omfattar område på båda sidor av väg 222 i höjd med
småbåtshamnen i Grisslingefjärden. Området söder om vägen är planlagt
som allmän plats park. Inom detta område finns en byggrätt för serveringsoch samlingslokal samt postkontor eller dylikt. Området norr om vägen är
uppdelat i 16 tomter, varav två reserverats för handel, övriga tomter avses
för uppförande av sportstugor i en våning. Ett parkområde finns i området.
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I Byggnadsplanen reglerades bostadstomterna till minst 2500 kvm och
handelstomterna till minst 1250 kvm. Byggnaders sammanlagda yta får inte
uppta mer än 1/20 av fastigheten, dock högst 150 kvadratmeter. Uthus får
inte uppta mer än sammanlagt 30 kvm.
Detaljplan 44, Ändring av detaljplan för Mörtnäs 1:491. Laga kraft 199502-27
Detaljplanen gäller för fastigheterna Mörtnäs 1:491 och Mörtnäs 1:657.
Syftet med ändringen var att möjliggöra en delning av fastigheten Mörtnäs
1:491 samt att anpassa en ny planbestämmelse avseende byggrätten så att
den harmonierar med vad som i övrigt gäller i den gamla planen.
Fastighetens minsta yta bestämdes till 1000 kvm.
Detaljplan 71. Detaljplan för Mörtnäs 1:523. Laga kraft 1999-05-20
Detaljplanen gäller för fastigheterna Mörtnäs 1:523 och Mörtnäs 1:662.
Syftet med detaljplanen var att möjliggöra en byggrätt på 150 kvadratmeter
för ett friliggande bostadshus samt bibehålla nu gällande byggrätt för bland
annat handelsändamål och bostad i befintlig byggnad på fastigheten.
Bostadshus får uppföras med högst en våning. Inredning av vind medges
samt utförande av källare. I detaljplanen möjliggjordes även en delning av
fastigheten Mörtnäs 1:523 så bostadshuset bildar en egen tomt om minst 800
kvm och den befintliga byggnaden som även inrymmer affärsverksamhet en
egen tomt om minst 900 kvm.
Detaljplan 108. Tillägg till planbestämmelserna för förslag till byggnadsplan
för fastigheterna Mörtnäs 1:8, 1:9 och 1:10. Laga kraft 2002-06-08
Detaljplanen gäller för fastigheterna Mörtnäs 1:495 och Mörtnäs 1:680.
Syftet med detaljplanen var att möjliggöra en delning av fastigheten
Mörtnäs 1:495 i två ungefär lika stora delar samt att anpassa en ny
planbestämmelse avseende byggrätten så att denna harmonierar med vad
som i övrigt gäller i den gamla planen. Fastighetens minsta yta bestämdes
till 1200 kvm.
Gällande detaljplaner upphör att gälla när rubricerad detaljplan får laga
kraft.
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GÄLLANDE FASTIGHETSPLANER
Inom planområdet finns en avstyckningsplan. När aktuell detaljplan får laga
kraft upphör avstyckningsplanen att gälla inom planområdet. Berörd
avstyckningsplan är:
• Förslag till styckningsplan över en del ägor till fastigheterna Mörtnäs
1:4, 1:40-41 och 1:79, upprättad 1934-07-21, aktnummer 01-APL402 A.
KOMMUNALA PROGRAM OCH BESLUT
Planprogram för området
Ett planprogram upprättades för Mörtnäs och Korpholmen år 2003.
Planprogrammet anger bland annat att karaktären i Mörtnäs ska vara
villaområde med enstaka inslag av tätare bebyggelse infogad i ett landskap
med skärgårdens karakteristiska kännetecken och med närbelägna
strövområden.
Villor kan tillkomma genom förtätning av villakvarteren genom
avstyckningar. Utmed väg 222 föreslås verksamheter. För områden utmed
väg 222, som ej föreslås för verksamheter, får ingen ny bostadsbebyggelse
tillkomma genom avstyckning.
I planprogrammet anges att vid avstyckning bör minsta tomtstorlek vara
1500 kvm. Detta för att bibehålla den relativt luftiga karaktären i området.
Bergsbranter får inte bebyggas vilket gör att en del stora tomter inte är
möjliga att stycka. Ny bebyggelse ska anpassas till områdets karaktär.
Husen ska inte ta för stor yta av tomten i anspråk och husen bör placeras
mitt på tomten eller på tomtens bakre del i förhållande till gatan. Husen bör
uppföras med fasader i trä. Uthus och garage ska underordna sig
huvudbyggnaden vid placering på tomten. Nytt småhus i en våning får ha
högst 160 kvm byggnadsarea. Nytt småhus i två plan får uppta högst 120
kvm byggnadsarea. Uthus och garage får uppta högst 50 kvm byggnadsarea
tillsammans.
I planprogrammet föreslås att vägnätet i Mörtnäs ska fungera som idag, med
undantag närmast väg 222 där Mörtnäsvägens utfart mot väg 222 stängs och
endast nyttjas för gång- och cykelväg. Viss förbättring krävs på
lokalvägarna med hänsyn till framkomlighet och bärighet. Vägarna inom
aktuellt planområde anges som ”större lokalväg” och föreslås ha en
körbanebredd på minst 4,5 meter. Vägarna föreslås kompletteras med
gångbanor.
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Beslut
Dnr 03KS/0291. 2004-02-09, § 24
Detaljplaneprogram för Mörtnäs och Korpholmen 2003.
Dnr 2015KS/0551. 2016-10-19 § 52
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att planarbetet i Korpholmen ska
påbörjas genom start-PM för detaljplaner i Grisslinge.
UNDERSÖKNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN
Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken (MB) ska kommunen göra en
miljöbedömning när en detaljplan upprättas om dess genomförande kan
antas medföra betydande miljöpåverkan. En behovsbedömning är underlag
till bedömningen om planens genomförande riskerar att medföra betydande
miljöpåverkan. Om denna risk föreligger ska en
miljökonsekvensbeskrivning upprättas (4 kap. 34 § PBL). Betydande
miljöpåverkan innebär att väsentlig påverkan sker på ett eller flera
miljövärden.
En behovsbedömning har upprättats och detaljplanen antas inte ha en sådan
betydande miljöpåverkan att en miljökonsekvensbeskrivning behöver
upprättas. Detta motiveras av att planområdet redan sedan flera år tillbaka
omvandlats till permanentbostäder. Kommunalt vatten och avlopp finns
utbyggt inom planområdet. Detaljplanen möjliggör inga avstyckningar och
därigenom kan heller inga nya bostäder skapas. För ett antal fastigheter
medges möjlighet till ökad byggrätt, ökningen är dock inte i sådan
omfattning att det skulle medföra betydande miljöpåverkan.
Dagvattensituationen i området bedöms inte påverkas på så sätt att det leder
till negativa konsekvenser på recipienten Grisslingen. Planförslaget bevarar
till stor del rådande karaktär och bedöms inte medföra betydande
miljöpåverkan.
RIKSINTRESSEN
Enligt 4 kap. miljöbalken är Värmdös kust av riksintresse med hänsyn till
sina natur- och kulturvärden. Fritidsbebyggelse får komma till stånd endast i
form av kompletteringar till befintlig bebyggelse. Om det finns särskilda
skäl får dock annan fritidsbebyggelse komma till stånd, företrädesvis sådan
som tillgodoser det rörliga friluftslivets behov eller avser enkla fritidshus i
närheten av de stora tätortsregionerna. Exploateringsföretag och andra
ingrepp i miljön, som påtagligt påverkar områdenas natur- och kulturvärden,
får komma till stånd endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt
skadar områdenas natur- och kulturvärden och under vissa förutsättningar
som anges i kapitlet. Se även 17 kap för vilka förutsättningar som måste
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gälla för att vissa typer av anläggningar ska få anläggas. Bestämmelserna i 4
kap. MB utgör inte hinder för kompletteringar till befintlig bebyggelse eller
utvecklingen av befintliga tätorter om tillbörlig hänsyn tas till det rörliga
friluftslivet. Planen bedöms vara förenlig med bestämmelserna i detta
kapitel.
Väg 222 ligger söder om planområdet. Sträckan mellan Sickla trafikplats
och Gustavsberg är av riksintresse för kommunikationer. Den del av väg
222 som ligger i anslutning till planområdet är inte av riksintresse för
kommunikationer.
STRANDSKYDD
Syftet med strandskyddet är att trygga allmänhetens tillgång till
strandområden samt att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djuroch växtlivet. Strandskyddet är idag upphävt inom planområdet i och med
de gällande detaljplanerna. Sedan 2009 gäller, enligt miljöbalken, att
strandskyddet återinträder när en detaljplan upphävs eller ersätts med en ny.
Den nya detaljplanen måste därför ta ställning till var strandskyddet ska
upphävas och var det ska fortsätta gälla.

Strandskyddet i anslutning till planområdet. Källa: Länsstyrelsens WebbGIS.
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Strandskyddets syften och funktion
Strandskyddets syfte är dels att möjliggöra för alla att med stöd av
allemansrätten nyttja strandområden för friluftsliv, dels att bevara goda
livsvillkor för djur- och växtlivet. Inom strandskyddat område gäller bland
annat förbud mot att uppföra nya byggnader, befintliga byggnader får inte
ges ändrad användning som kan avhålla från allemansrättsligt tillträde, samt
gäller förbud mot åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkor för djur- eller
växtarter (miljöbalken 7 kap 13–15 §). Inom strandskyddat område får man
inte anlägga bryggor, sätta upp staket, schakta, spränga eller fälla träd.
Enligt Plan- och bygglagen får kommunen upphäva strandskyddet för ett
område om det finns särskilda skäl för det och om intresset att ta området i
anspråk på det sätt som avses med planen väger tyngre än
strandskyddsintresset. De särskilda skälen för att upphäva strandskyddet
anges i miljöbalken (7 kap. 18 c §).
Upphävande av strandskydd i aktuell detaljplan
Strandskyddet kommer att upphävas inom områden som i plankartan är
betecknade B (bostäder), C (centrum), CB (centrum, bostäder) och GATA1.
Se karta nedan.

Kartan visar var strandskyddet upphävs. Illustration: Sweco.

För att strandskyddet ska kunna upphävas krävs att det finns särskilda skäl enligt
miljöbalken 7 kap 18 c §. Nedan redovisas de särskilda skäl som åberopas för att
upphäva strandskyddet inom delar av planområdet.
Område som redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse
för strandskyddets syften (MB 7 kap 18 c § 1)
Strandskyddet kommer att upphävas inom områden betecknade B (bostäder), C
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(centrum), CB (centrum, bostäder) och GATA1. Dessa områden är redan idag i
anspråkstagna på ett sätt som gör att de saknar betydelse för strandskyddets
syften. Bostadsfastigheterna är förhållandevis små och hela fastigheten utgör
hemfridszon. Terrängen på fastigheterna är mycket brant och inte tillgänglig för
allmänheten. Detaljplanen säkerställer pågående markanvändning inom dessa
områden. Strandskyddet upphävs även inom befintliga lokalgator norr om väg
222.
Området är genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan
exploatering väl avskilt från området närmast strandlinjen (MB 7 kap 18 c § 2).
Planområdet ligger norr om väg 222 strandskyddet upphävs med hänvisning till
att området på grund av väg 222 ligger väl avskilt från området närmast
strandlinjen.
Väg 222 anses vara en väg som har en sådan väl avskiljande verkan som avses i 7
kap. 18 c § första stycket 2 miljöbalken. Väg 222 är den huvudsakliga
förbindelsen mellan Stockholm, östra Nacka och Värmdö. Väg 222 är sedan 2006
trefilig där mittenkörfältet är ett så kallat reversibelt körfält som växlar riktning
beroende på trafikströmmarna. Vägen är hårt belastad med 26 000 fordon/dygn
(årsdygnstrafik år 2013) och vägen är en barriär för boende och övriga som vistas
i området. Trafiken på sträckan väntas i framtiden öka på grund av fortsatt
befolkningsökning.
Fri passage (MB 7 kap. 18 f §)
Enligt Miljöbalken ska beslutet att upphäva strandskyddet undanta ett område som
behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna
säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och
växtlivet. Detta gäller inte om en sådan användning av området närmast
strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de planerade byggnadernas eller
anläggningarnas funktion. Bestämmelsen är mest relevant avseende nyetableringar av bebyggelse och anses inte kunna tillämpas inom aktuell detaljplan i
större utsträckning än vad som ovan beskrivits.

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR
BEBYGGELSE OCH LANDSKAPBILD
Förutsättningar
Centrala Mörtnäs ligger i den inre skärgården med tallklädda bergsryggar,
insprängda mindre dalsänkor och låglänt strandremsa. Vissa bergknallar har
branta sidor som är karaktäristiskt för området. Bebyggelsen i och kring
planområdet har tillkommit successivt under hela 1900-talet. Husen
återﬁnns både på bergen och i dalgångarna. Äldre delen av bebyggelsen har
ofta husen placerade på tomternas inre delar med trädgårdstomt mot gatan
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alternativt är naturtomterna till stor del bevarade.
I Grisslingeviken finns badplats och småbåtshamn. Viken är avgränsad mot
bostadsbebyggelsen av den starkt trafikerade väg 222 som utgör en
dominerande barriär i området. En gångtunnel under väg 222 knyter
områdena till varandra.
Den ursprungliga byggnadsplanen från år 1942 möjliggjorde 16 fastigheter
inom byggnadsplanens planområde. 14 av dessa fastigheter avsågs för
uppförande av sportstugor i en våning och två fastigheter avsågs för
verksamheter. Av dessa har några fastigheter styckats av och idag består
planområdet av 20 fastigheter, varav 18 används för bostadsändamål, en
för kontorsändamål och en för bostads- och kontorsändamål. Planområdet
har omvandlats från ett fritidsbostadsområde till permanentboenden och
består idag till största delen av friliggande villor, endast en fritidsbostad
finns kvar. Bostäder i form av lägenheter finns inom fastigheten Mörtnäs
1:523.
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Fritidsbostad med bevarad naturtomt. Foto: Sweco

Exempel på bebyggelse inom planområdet. Foto: Sweco
Inom planområdet råder varierade fastighetsstorlekar mellan cirka 875 kvm
och 3180 kvm. Den genomsnittliga fastighetsstorleken i området är 2000
kvm. Hälften av alla fastigheter överstiger 2000 kvm. Bebyggelsen är till
största delen väl anpassad till terrängförhållandena i en till två våningar med
olika lösningar på terränganpassning, bland annat suterrängvåning och
varierade sockelhöjder. Tomterna är förhållandevis stora men även mindre
tomter ﬁnns vilket medför att intrycket i vissa delar är luftigt medan i andra
delar något mer tätt.
Arkitekturstilen i området är mycket varierad. De flesta byggnaderna är
relativt sent tillkomna. Inom området finns inga byggnader som bedöms ha
sådant kulturhistoriskt värde att det motiverar något skydd i detaljplanen.
Storleken på huvudbyggnaderna varierar inom området, från cirka 45 kvm
till cirka 235 kvm. Den sammanlagda storleken på komplementbyggnaderna
på varje fastighet varierar också, från 0 kvm till cirka 100 kvm. Andelen
bebyggd del av fastigheten varierar från cirka 3 % till 29 %. Den
genomsnittliga bebyggelsegraden per fastighet är cirka 12 %. Nedan
redovisas en tabell med fastighetsstorlekar, storlek på huvudbyggnader,
komplementbyggnader och andel bebyggd yta på fastigheterna idag.
ANDEL BEBYGGD FASTIGHETSYTA IDAG
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Tabellen redovisar fastighetsstorlekar, storlek på huvudbyggnader, komplementbyggnader
och andel bebyggd yta på fastigheterna idag. Beräkningarna är gjorda utifrån grundkarta
daterad 2019-05-21.

I kommunens översiktsplan finns generella rekommendationer för de
prioriterade förändringsområdena. Översiktsplanen anger att förtätning
genom avstyckning ska undvikas och karaktären i området ska bibehållas. I
planprogrammet för Mörtnäs och Korpholmen från 2003 anges att om
avstyckning ska ske bör minsta fastighetsstorlek vid avstyckning vara 1500
kvm. I den gällande byggnadsplanen från 1942 anges att minsta tillåtna
fastighetsstorlek för bostadstomter är minst 2500 kvm och för
handelstomterna minst 1250 kvm. I planprogrammet framgår att för
bostadsfastigheterna längs med väg 222 får ingen ny bostadsbebyggelse
tillkomma genom avstyckning.
Förändringar
Avstyckning
Under arbetet med aktuell detaljplan har utretts om det är möjligt att tillåta
fler avstyckningar inom planområdet. Förutsättningarna från
planprogrammet för Mörtnäs och Korpholmen har använts och analys har
skett utifrån ett antal kriterier. Följande kriterier har använts vid avgörandet
om en fastighet är lämplig att stycka av:
- fastigheten ska vara tillräckligt stor (minst 3000 kvm för att två
fastigheter om minst 1500 kvm ska kunna skapas).
- eventuell värdefull natur på fastigheten får inte påverkas negativt.
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-

fastigheten ska ha en terräng som möjliggör nybyggnation.
ny bebyggelse ska klara riktvärden för buller.
avstyckning ska ta hänsyn till befintligt hus på fastigheten,
avstyckningen ska inte fordra att befintligt hus måste rivas.
fastigheten ska på ett lämpligt sätt kunna angöras med bil.
fastigheten ska på ett lämpligt sätt kunna anslutas till vatten- och
avloppsnätet.
fastigheten ska inte löpa risk att översvämmas vid höga vattenstånd
och höga vattenflöden.

Inom planområdet är det bara två fastigheter som är större än 3000 kvm,
fastigheterna Mörtnäs 1:489 och Mörtnäs 1:490. Fastigheterna är 3182 kvm
respektive 3122 kvm stora. Fastigheterna ligger längs med väg 222 och
enligt planprogrammet bör de inte styckas av. Utifrån ovanstående kriterier
konstateras dessutom att fastigheterna är olämpliga att stycka av utifrån fler
kriterier. I naturvärdesinventeringen framgår att naturen inom fastigheterna
har ett visst naturvärde, naturvärdesklass 4. På fastigheterna finns ett antal
träd som är värdefulla. Fastigheterna är väldigt kuperade och sluttar mot väg
222 vilket gör de olämpliga att bebygga. Placeringen av en ny byggnad
skulle behöva hamna nära väg 222 vilket är olämpligt med tanke på buller.
Alla fastigheter inom planområdet har analyserats utifrån kriterierna ovan
för att kunna avgöra om det finns någon fastighet som skulle kunna styckas
av trots att fastighetsarean understiger 3000 kvm. I kartan nedan redovisas
analysen och för varje fastighet redovisas de kriterier som anses utgöra
hinder för att fastigheterna ska kunna styckas av. Resultatet av analysen är
att ingen fastighet inom planområdet är lämplig att stycka av. Detaljplanen
medger därför ingen avstyckning inom planområdet.
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Bilden visar de hinder som föreligger på varje fastighet för att medge avstyckning.

Byggrätter
Detaljplanens syfte är att reglera den befintliga bebyggelsen inom
planområdet genom att bestämma byggrätter, fastighetsstorlekar, placering
och utformning av byggnader. I den gällande byggnadsplanen anges att
fastigheterna får bebyggas till maximalt 1/20 av fastighetsarean, det vill
säga 5 %. Huvudbyggnadens storlek fick uppgå till maximalt 150 kvm och
uthus till maximalt 30 kvm. I byggnadsplanen avsågs området användas för
sportstugor i en våning. Då husen har omvandlats från fritidsbostäder till
permanentbostäder har många hus byggts till och idag är ungefär hälften av
husen större än 150 kvm. Den genomsnittliga byggnadsarean i området är
cirka 162 kvm. Den genomsnittliga bebyggelsegraden per fastighet är cirka
12 %.
Under planarbetet har utretts hur stora byggrätter som ska medges inom
planområdet. Utgångspunkten har varit den byggrätt som anges i planprogrammet
för Korpholmen, Mörtnäs, 180 kvm byggnadsarea för huvudbyggnad och 50 kvm
sammanlagd byggnadsarea för komplementbyggnader. Eftersom flertalet
fastigheter idag är bebyggda med större byggnader krävs dock att byggrätterna
anpassas på vissa fastigheter för att byggnaderna på dessa fastigheter inte ska bli
planstridiga. Byggrätterna som anges på plankartan kommer därför att variera
inom området. Nedan redovisas tabell med de byggrätter som föreslås på varje
fastighet.
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Tabellen redovisar de byggrätter som föreslås i detaljplanen.

Plankartan innehåller följande planbestämmelser gällande fastigheternas
utnyttjandegrad, fastighetsindelning samt bostadsbyggnadernas placering,
utformning och utförande:
Utnyttjandegrad
• e1 000
•

e2 000

Största byggnadsarea för huvudbyggnad på fastigheten.
Största sammanlagda byggnadsarea för
komplementbyggnader på fastigheten.

Placering
• Huvudbyggnader ska utföras fristående och placeras minst 3 meter från
fastighetsgräns.
•

Nya huvudbyggnader ska utföras fristående och placeras minst 4 meter
från fastighetsgräns.

• Komplementbyggnader ska placeras minst 1 meter från fastighetsgräns.
I plankartan finns prickad mark som också reglerar byggnaders placering.
Byggnaderna placeras längre bak på tomten för att bevara grönskan mot
gatan. Längs med gatorna finns generellt 6 meter prickmark, men
anpassning har gjorts till befintlig bebyggelse för att inte åstadkomma
planstridighet.
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Utformning
• Enbart friliggande enbostadshus tillåts på bostadsfastighet.
•

Endast en huvudbyggnad per bostadsfastighet.

•

Komplementbyggnader får inte inredas som bostadshus.

•

Huvudbyggnader får uppföras med en högsta byggnadshöjd om 7 meter.

•

Komplementbyggnader får uppföras i en våning med en högsta nockhöjd
om 4,5 meter.

•

Komplementbyggnader får vid nybyggnad uppföras i en våning med en
högsta nockhöjd om 4 .0 meter.

Fastighetsstorlek (d)
• Plankartan innehåller bestämmelser om minsta tillåtna fastighetsstorlek.
Fastighetsstorlekarna är individuellt anpassade för att bevara områdets
karaktär och säkerställa att inga ytterligare avstyckningar genomförs.
Bestämmelsen i plankartan anger en fastighetsarea som är något mindre än
fastigheten är för att möjliggöra vissa mindre fastighetsregleringar grannar
emellan.
Utförande
• Byggnadernas placering och utformning ska anpassas efter markens
naturliga beskaffenhet. Förekommande marklutningar ska så långt som
möjligt tas upp genom variationer i sockelhöjd. Sprängning, schaktning
och fyllning bör undvikas så långt det är möjligt annat än i följande fall:

•

-

I direkt anslutning till planerad byggnad.

-

För att möjliggöra infart till bostaden och klara kraven på
tillgänglighet.

-

Vid nedgrävning av ledningar.

Takvatten ska i möjligaste mån infiltrera på fastigheten.

Byggnader som får uppföras utan bygglovsprövning
Enligt plan- och bygglagen får en ägare till en fastighet med en- eller
tvåbostadshus, utan bygglov men med bygganmälan, bygga ett mindre
bostadshus, ”Attefallshus”, på 30 m2, utföra en mindre tillbyggnad på 15 m2 samt
förse en befintlig byggnad med två takkupor. En ägare till en fastighet med ett
enbostadshus får även inreda ytterligare en bostad i ett befintligt enbostadshus.
En fastighetsägare får även bygglovsfritt uppföra en komplementbyggnad som
tillsammans med andra komplementbyggnader inte får en större byggnadsarea än
15 m2. Detta innebär att det i den nya detaljplanen är möjligt att, utöver planens
bestämmelser om utnyttjandegrad, bygga uthus och tillbyggnader som medges av
så kallade ”Friggebod-regler” och ”Attefalls-regler” som kan gälla vid det tillfälle
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i framtiden när en ny byggnad ska uppföras eller byggas till.
NATUR OCH REKREATION
Förutsättningar
Centrala Mörtnäs ligger i innerskärgården i anslutning till Grisslingefjärden.
Planområdet sluttar mot fjärden med mycket varierande marknivåer mellan
cirka 1 meter till cirka 30 meter över havet. Större delen av det norra
planområdet används till bostadsbebyggelse där viss naturmark bevarats.
Området angörs via smala slingrande gator som är anpassade till topografin.
På bostadsfastigheterna är hällmarkstallskog den dominerande naturtypen.
Längs med Fjärdvägen finns en stor del naturtomtskaraktär bevarad med
berg i dagen och hög andel bevarad grönska. Längs med Grisslingebacken
förekommer fler iordningställda trädgårdar, men med bevarade inslag av
naturtomt. Generellt upplevs området grönt tack vare uppväxta trädgårdar
och en hög andel bevarad grönska närmast gatorna. Inom området är
topografin bevarad där bebyggelse förekommer både på höjderna och de
lägre belägna områdena. Topografin och naturtomterna är karaktärskapande
för planområdet. Mot väg 222 sluttar marken brant och bebyggelsen närmast
vägen är till stor del uppbyggd på en hög sockelvåning. Från väg 222 sluttar
marken nedåt mot Grisslingefjärden.

Gatunätet är smalt och slingrande och upplevs grönt. Foto: Sweco

Söder om väg 222 utanför planområdet finns ett strandområde och
småbåtshamnen. Strandområdet utgörs av en sandstrand med badplats och
brygga. Strandområdet innehåller även ett mindre sammanhängde
natur/skogsparti mot väg 222 och småbåtshamnen. Stranden är idag
instängslad då marken ägs av Mörtnäs fastighetsägarförening. Området är
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skyltat som privat bad endast tillgängligt för medlemmar i
fastighetsföreningen. Öster om stranden finns Grisslinge havsbad som är
tillgängligt för allmänheten.
Småbåtshamnen är till stora delar grusbelagd med upplag, parkeringsplatser
och mindre förråd. Vid småbåtshamnen finns två bryggor som rymmer cirka
100 båtplatser. Den ena bryggan utgör koppling till en mindre ö.

Strandområdet är instängslat och upplevs därför privat. Småbåtshamnen innehåller
bryggor, parkeringsplatser och upplag. Foto: Sweco

Inom planområdet finns idag stora rekreativa kvalitéer kopplat till områdets
natur och havsnära läge. Rekreationsvärdet i området och i områdets närhet
är viktigt på lokalnivå, men även som utflykts- och turistmål i ett större
kommunalt och regionalt perspektiv. Inom området utgör väg 222 en stor
barriär för den rekreativa strukturen. I planområdets närhet finns en gångoch cykelpassage under väg 222, i närheten av Grisslinge värdshus.
Grön strategi
Under arbetet med den intilliggande detaljplanen för Östra Mörtnäs etapp 2 har en
Grön strategi tagits fram (Grön strategi Grisslinge, Ekologigruppen, 2017-11-07).
Syftet med den gröna strategin är att på ett strategiskt sätt beskriva hur
grönstrukturen bör hanteras inom och i anslutning till planområdet för att
ekologiska och sociala värden samt andra ekosystemtjänster i området ska kunna
utvecklas tillsammans med bostadsutveckling i området. Med hjälp av den gröna
strategin har konflikter mellan olika värden kunnat hanteras tidigt vilket
möjliggjort en balans där bebyggelseutvecklingen även rymmer funktioner för
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grönstrukturen. Aktuellt planområde ingick i utredningsområdet till den gröna
strategin.
I planområdets västra del, norr om väg 222, finns ett område med visst
naturvärde, naturvärdesklass 4, där även ett antal träd är utpekade som värdefulla.
Området ligger inom privata bostadsfastigheter.

Naturvärden på platsen enligt tidigare inventeringar. Källa: Ekologigruppen
AB.

I den gröna strategin beskrivs också viktiga spridningsstråk
genom området. Spridning av vilt kan framför allt ske genom
den bebyggelse som har en permeabel grönstruktur bestående av
villatomter och små grönytor. Spridning begränsas stort av väg 222 och
andra vägar i närområdet. Genom villabebyggelsen finns ett svagt samband
utpekat avseende spridningsväg för vilt. Spridningsvägen är påverkad av
bebyggelse. Hela strandlinjen, som löper från Korpholmen i väst till
Ålstäket i öst, är ett lokalt viltstråk för småvilt som räv, grävling etc. Stråket
är dock stängslat på vissa delar av sträckan.
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Stråk och gröna samband viktiga för småfåglar, småvilt och andra marklevande djur. Källa:
Ekologigruppen AB.

Förändringar
I den gröna strategin beskrivs hur grönstrukturen bör utvecklas och bevaras i
området för att bibehålla viktiga spridningsstråk för växter och djur samt
rekreationsstråk för människor. Bilden nedan visar hur områdets
grönstruktur kan utformas och hur det påverkar områdets funktion som
spridningskorridor.

Förslag till grönstruktur och hur det påverkar stråk och gröna samband viktiga för
småfåglar, småvilt och andra marklevande djur.

För att så långt som möjligt bevara planområdets funktion i
spridningskorridoren innehåller plankartan begränsningar av bebyggelsen
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inom planområdet. Detta görs dels genom att reglera byggnation i området,
dels genom att planlägga naturområden. I planförslaget begränsas
bebyggelseutvecklingen i området genom att fastighetsstorlekarna styrs för
att hindra avstyckning av de befintliga fastigheterna. Genom att bevara
fastighetsstrukturen kan de relativt luftiga tomterna behållas. Byggrätten på
fastigheterna styrs så att en stor andel av fastigheterna lämnas obebyggda. I
plankartan finns prickad mark (byggnad får inte uppföras) på en del
områden som innehåller naturmark. På vissa fastigheter skyddas träd med
trädfällningsförbud och utökad marklovplikt för fällning av träd. Slänter och
branter utgör ett karaktärsskapande inslag i området och bevaras i
planförslaget. Området på bostadsfastigheten i planområdets västra del som
i naturinventeringen bedömts ha visst naturvärde och innehåller värdefulla
träd skyddas i plankartan genom prickad mark och trädfällningsförbud. I
planområdets norra del planläggs ett område som naturmark. Området är
idag obebyggt och trädbevuxet och har en viktig funktion i
spridningskorridoren. Området knyter ihop planområdet med större
skogbevuxna områden öst och väst om planområdet.

I och med ombyggnad av väg 222 kommer gång- och cykelnätet byggas ut
på den norra sidan av vägen. Det innebär att tillgängligheten förbättras dels
inom planområdet, men även från kringliggande områden till
rekreationsområden kring stranden. Den befintliga gång- och cykeltunneln
under väg 222 vid Grisslinge värdshus kvarstår.
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FORNLÄMNINGAR
Förutsättningar
Det finns inga fornlämningar inom planområdet som berörs av
planförslaget.

Fornlämningar. Källa: Riksantikvarieämbetets Fornsök

Förändringar
Om man vid grävning eller annat arbete påträffar en sedan tidigare okänd
fornlämning föreligger anmälningsplikt enligt kulturmiljölagen.
GEOLOGI OCH GEOTEKNIK
Förutsättningar
Marken består till största delen av urberg (röd) i planområdets norra och
västra delar. Även morän (ljusblå) förekommer. I planområdets östra och
södra delar består marken av isälvssediment (grön). Jorddjupet norr om väg
222 varierar från 0 till 3 meter.

Samrådshandling
Planbeskrivning
Dnr: 15KS/16
Sida 27 (66)

Jordartskarta. Källa: SGU

Förändringar
Planområdet har höjdskillnader och delvis branta sluttningar mot områdets
vägar och väg 222. Många bostadsfastigheter har berg i dagen eller berg
nära markytan. Detta kan försvåra och fördyra grundläggning och
ledningsdragningar. Planområdets markbeskaffenhet bedöms inte vara något
problem för detaljplanens genomförande. Val av grundläggningsmetod
utreds och redovisas i samband med eventuella bygglov för respektive
fastighet. Bebyggelsen inom planområdet bedöms inte vara utsatt för ras-,
skred-, eller erosionsrisk.
MILJÖKVALITETSNORMER
Enligt 2 kap. 10 § plan- och bygglagen (2010:900) ska miljökvalitetsnormer
(MKN) för luft- och vattenkvalitet samt omgivningsbuller iakttas vid
planering och planläggning i enlighet med 5 kap. i miljöbalken. Dessa
frågor behandlas nedan.
YT- OCH GRUNDVATTEN (inkl. MKN)
Förutsättningar
Bebyggelsen inom planområdet är ansluten till kommunalt vatten och
avlopp. Dagvatten i området tas dels omhand lokalt på varje fastighet och
leds dels bort via ledningar eller diken med utlopp i Grisslingen.
Dagvattenledningar finns i vägarna som omger planområdet, Fjärdvägen
och Grisslingevägen.
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Enligt vattenmyndighetens klassning har Grisslingen måttlig ekologisk status. År
2039 ska god ekologisk status uppnås. Grisslingen uppnår ej god kemisk status.
År 2027 ska Grisslingen uppnå god kemisk status med undantag för bromerade
difenyleter och kvicksilver och kvicksilverföreningar. Miljöproblemen i
Grisslingen beror på övergödning och miljögifter.
Grisslingebadets vattenkvalitet är påverkad av bland annat utsläpp av orenat
vägdagvatten. Idag uppfyller Grisslingen inte miljökvalitetsnormerna för vatten.
För att miljökvalitetsnormerna ska kunna nås får inte planförslaget bidra till en
försämring av eller äventyra vattenstatusen i recipienten.
Ingen klassad grundvattenförekomst finns inom eller i närheten av
detaljplaneområdet enligt VISS (Vatteninformationssystem i Sverige).

Förändringar
Planområdet har sedan tidigare anslutits till det kommunala vatten- och
avloppsnätet. Anslutning av fastigheterna har inneburit att utläckage från
enskilda avlopp har upphört. Vilket innebär en förbättring för recipienten.
Planförslaget kommer inte att innebära någon markant förändring av
dagvattensituationen i området eftersom planen till största del säkerställer
nuvarande markanvändning och begränsar mängden bebyggelse i området.
Även om vissa fastigheter får en något större byggrätt jämfört med
dagsläget så bedöms den sammantagna påverkan inte innebära någon
negativ påverkan på dagvattnet som når recipienten. Dagvatten bedöms
även fortsättningsvis kunna hanteras genom lokalt omhändertagande på
varje fastighet och vid behov ledas till kommunala dagvattenledningar.
Plankartan har en bestämmelse om att takvatten i möjligaste mån ska
infiltrera på fastigheten.
I Trafikverkets vägplan för väg 222 framgår att vägdagvatten ska avledas till
en dagvattendamm som ska anläggas vid en lågpunkt på den södra sidan om
vägen. Allt vägdagvatten ska ledas till denna damm och genomgå rening
innan det släpps ut i Grisslingen. Eftersom vägdagvattnet i dagsläget går
rakt ut till recipienten utan att passera reningsanläggning så bedöms den nya
dagvattendammen förbättra föroreningssituationen och statusen i
recipienten.
Med anledning av ovanstående åtgärder; anslutning till kommunalt vattenoch avlopp, rening av dagvatten från väg 222 och i övrigt liten ökning av
dagvatten från planområdet, är bedömningen att detaljplanens
genomförande inte medför någon ökning av dagvattenföroreningar till yteller grundvatten. De föreslagna dagvattenåtgärderna anses vara förenliga
med arbetet med att uppnå miljökvalitetsnormerna för Grisslingen samt
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upprätthålla grundvattenbildning och vattenbalansen.
UTOMHUSLUFT (inkl. MKN)
Förutsättningar
Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbund genomför regelbundet mätningar
och beräkningar av luftföroreningshalter. Mätningarna visar att
miljökvalitetsnormerna i dagsläget inte överskrids inom planområdet.
Förändringar
Tillkommande trafik på väg 222 medför att buller och utsläpp till luft ökar
lokalt. Planförslaget bedöms inte medföra negativa konsekvenser på
luftkvalitén i området eller i regionen. Miljökvalitetsnormerna bedöms inte
överskridas i och med planförslagets genomförande.
MILJÖFÖRHÅLLANDEN OCH STÖRNINGAR
Buller (inkl. MKN)
Förutsättningar
Väg 222 är hårt trafikerad och ger upphov till buller i de delar av planområdet
som ligger närmast vägen. I förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader
(2015:216) framgår att buller från vägar inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent
ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad och 50 dBA ekvivalent ljudnivå vid en
uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. För en bostad om
högst 35 kvadratmeter gäller att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent
ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. Om 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en
bostadsbyggnads fasad överskrids bör minst hälften av bostadsrummen i en bostad
vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden
och minst hälften av bostadsrummen ska vara vända mot en sida där 70 dBA
maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.
Enligt Trafikverkets bullerberäkningar utsätts de bostäder som ligger närmast väg
222 idag för buller över riktvärdena.
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Buller i anslutning till planområdet. Trafikverkets preliminära beräkningar innan bulleråtgärder
(nollalternativ, prognosår 2040). Källa: Trafikverket.

Förändringar
I och med Trafikverkets ombyggnation av väg 222 utreder Trafikverket
vilka befintliga bostäder som är så pass utsatta för buller att
bullerskyddsåtgärder krävs. Mer än hälften av bostäderna inom planområdet
utsätts för bullernivåer som överskrider riktvärdena. I vägplanen föreslås att
bullerdämpande åtgärder i form av bullerskyddskärm uppförs på delar av
vägsträckan. I planområdets närhet föreslås en skärm som sträcker sig från
Älgstigen väster om planområdet och fram till Mörtnäsvägen. Det kan även
bli aktuellt med fastighetsnära åtgärder på en del av bostadshusen så som
fönster- och fasadåtgärder. Bulleråtgärderna kommer att säkerställa
acceptabla bullernivåer för bostadsfastigheterna närmast väg 222. I
plankartan utgör området närmast vägen prickmark för att förhindra att
byggnation sker inom det mest bullerutsatta läget. På husens norra sida är
bullernivåerna betydligt bättre och alla bostadshus har tillgång till tysta
sidor där uteplats kan ordnas.
De två husen närmast den befintliga infarten till Mörtnäs, fastigheterna
Mörtnäs 1:523 och 1:524, kommer även efter bullerdämpande åtgärder att
utsättas för buller över riktvärdena, speciellt fastigheten Mörtnäs 1:524. Idag
används huset inte som bostadshus utan innehåller kontorslokaler.
Fastigheten Mörtnäs 1:523 används till både kontorslokaler och bostäder. I
plankartan planläggs Mörtnäs 1:524 med användningen C (centrumändamål). Huset bedöms inte vara lämpligt som bostadshus på grund av det
utsatta läget nära väg 222. Mörtnäs 1:523 planläggs med användningen CB
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(centrum- och bostadsändamål) då det redan idag innehåller bostäder och
det med fastighetsnära åtgärder bedöms möjligt att uppnå god
boendestandard. Huset har tillgång till tyst sida där uteplats kan ordnas.

Buller i anslutning till planområdet. Trafikverkets preliminära beräkningar med bullerskärm
(prognosår 2040). Källa: Trafikverket

Radon
Förutsättningar
Kommunens översiktliga radonkarta visar att delar av planområdet är
normalriskområde för radon och delar av planområdet är eventuellt
högriskområde för radon.
Förändringar
Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken på varje byggplats och
vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger den som ska bygga.
Markföroreningar
Inom planområdet finns det inga utpekade eller potentiellt förorenade
områden.
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HYDROLOGI OCH DAGVATTEN
Förutsättningar
Dagvatten i området tas dels omhand lokalt på varje fastighet och leds dels
bort via ledningar eller diken med utlopp i Grisslingen. Dagvattenledningar
finns i vägarna som omger planområdet, Fjärdvägen och Grisslingevägen.
Avrinning av vägdagvatten från väg 222 sker via diken och ledningar till
Grisslingen.

I kommunens dagvattenpolicy beskrivs att dagvatten i första hand ska:
• Dagvatten tas omhand så nära källan som möjligt.
• Grundvattenbalansen bibehålls.
• Övergödning och förorening av grundvatten, insjöar och vattendrag
minimeras.
• Dagvatten och spillvatten separeras.
• Bebyggelsemiljöer berikas genom att vattenprocesserna synliggörs.
• Ny bebyggelse planeras så att även framtida, högre flöden kan hanteras
utan risker.
• Skador orsakade av dagvatten inte uppkommer på fastigheter och
anläggningar.
• Snöupplag lokaliseras till lämpliga platser så att förorenat smältvatten inte
släpps ut i miljön.
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Detta område, som till stor del utgörs av småhus med lokalgator, ger upphov
till låga föroreningshalter i dagvattnet. I linje med dagvattenpolicyn
förespråkas lokalt omhändertagande på tomtmark som första steg i
omhändertagandet av dagvatten.

Förändringar
Planområdet ligger inom det kommunala verksamhetsområdet för
dagvatten. Dagvattenledningar finns utbyggt i vägarna i anslutning till
planområdet. Inom ett verksamhetsområde för dagvatten ansvarar den
enskilde fastighetsägaren för sin fastighet och för avvattningen av det
dagvatten som uppkommer inom fastigheten. Fastighetsägaren ansvarar för
att det dagvatten som inte kan infiltrera i marken på den egna fastigheten
avvattnas till den förbindelsepunkt som verksamhetsområdets huvudman har
anvisat. Dagvattnet ska så långt som möjligt omhändertas lokalt på
fastigheten.
Planförslaget kommer inte att innebära någon markant förändring av
dagvattensituationen i området eftersom planen till största del säkerställer
pågående markanvändning och begränsar mängden bebyggelse i området.
Även om vissa fastigheter får en något större byggrätt jämfört med
dagsläget så bedöms den sammantagna påverkan inte innebära någon
negativ påverkan på dagvattnet som når recipienten. Dagvatten bedöms
även fortsättningsvis kunna hanteras genom lokalt omhändertagande på
varje fastighet och vid behov ledas till kommunala dagvattenledningar.
Plankartan har en bestämmelse om att takvatten i möjligaste mån ska
infiltrera på fastigheten.
I Trafikverkets förslag till vägplan för väg 222 framgår att vägdagvatten ska
tas omhand i diken på vissa sträckor och i damm/dammar vid Ålstäket. Allt
dagvatten ska genomgå rening innan det släpps ut i Grisslingen. Eftersom
vägdagvattnet i dagsläget går rakt ut till recipienten utan att passera
reningsanläggning så bedöms den nya dagvattenlösningen förbättra
föroreningssituationen och statusen i recipienten.
RISK OCH SÄKERHET
Skredrisk, erosion och översvämningsrisk
Förutsättningar
Planområdet ligger inte i ett område med risk för ras och skred. Delar av
planområdet är kuperat och brant men bedöms inte som känsligt för ras och
skred.
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Risken för erosion och höga flöden i vattendrag förväntas öka i framtiden.
Extrema nivåer väntas inträffa oftare i samband med kraftiga regn. Så
kallade hundraårsregn förväntas inträffa oftare. Bostäderna inom
planområdet ligger högt över vattnet och löper inte risk att översvämmas vid
höga vattenstånd, se figur nedan.
Inom planområdet har en lågpunktskartering genomförts av Länsstyrelsen
för att identifiera eventuella områden som riskerar att drabbas av
översvämning i händelse av skyfall. I planområdets norra del, i anslutning
till gatorna Grisslingevägen och Västerviksvägen finns en lågpunkt som
idag utgörs av naturmark, se kartan nedan.

Rosa området visar rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå för ny bebyggelse
(2,7 meter RH2000). I blått redovisas lågpunktskartering där risk föreligger för
översvämning i händelse av skyfall. Källa: Länsstyrelsens WebbGIS.

Förändringar
Ingen ny bebyggelse föreslås inom område som riskerar att drabbas av ras,
skred, erosion eller översvämning. Det branta delarna av planområdet har i
plankartan prickmarkerats och kommer inte att bebyggas. Lågpunkten intill
Grisslingevägen och Västerviksvägen planläggs som naturmark.
Farligt godsled
Förutsättningar
Väg 222 är primär transportled för farligt gods. Det innebär att bebyggelse
inte får uppföras nära vägen om man inte genom en riskanalys visar att
risknivån är acceptabel. Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram
riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras
farligt gods. Länsstyrelsen anser att riskerna ska beaktas vid framtagande av
detaljplaner inom 150 meter från väg och järnväg där det transporteras
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farligt gods. I vilken utsträckning och på vilket sätt riskerna beaktas beror på
hur riskbilden ser ut för det aktuella planförslaget.
I riktlinjerna framgår att det intill primära transportleder för farligt gods ska
finnas ett bebyggelsefritt skyddsavstånd på minst 25 meter. Inom 30 meter
ska vissa åtgärder säkerställas genom planbestämmelser så som tillåten
brandteknisk klass på glas och fasader samt hur friskluftsintag och
utrymningsvägar ska placeras.

Förändringar
I plankartan föreslås området mellan väg 222 och befintlig bebyggelse vara
prickmark (byggnad får inte uppföras). Mellan väg 222 och närmaste
bostadshus är det över 30 meter, plankartan innehåller därför inga
bestämmelser om fasad, glas, friskluftsintag eller utrymning. Bebyggelsen
ligger dessutom betydligt högre än vägen, vilket är positivt ur riskhänsyn.
Ingen ny bebyggelse möjliggörs inom 30 meter från vägen.
SOCIALA FRÅGOR
Barnperspektivet
Förutsättningar
Planområdet innehåller och har närhet till välbesökta målpunkter för barn och
unga, till exempel badstränder, lekplatser och scoutverksamhet. Skogspartiet öster
om planområdet nyttjas för lek och utevistelse av framförallt barn som bor i
närområdet.
Den mycket hårt trafikerade väg 222 utgör en risk och barriär. Vid Grisslinge
värdshus finns en gångväg under vägen som möjliggör en trygg passage mellan
Mörtnäs och strandområdet. Närheten till vatten, Grisslingen och Mörtnäsviken,
utgör också en risk för mindre barn.
Fjärdvägen inom planområdet har trottoar på ena sidan. Grisslingebacken har
ingen trottoar. Trafiken i området är begränsad och hastigheten är mycket låg.
Fotgängare och cyklister kan därför utan större problem färdas i blandtrafik.
Förändringar
Detaljplanens genomförande påverkar inte barn och ungas utemiljöer i
någon större utsträckning. Ingen förändring kommer att ske gällande
tillgången till naturområden.
Trafikverkets arbete med vägplanen och de förbättringar som planeras på
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vägen kommer att innebära positiva effekter för barn och unga. Till exempel
planeras för en bredare gång- och cykelväg längs med väg 222 och två nya
planskilda passager under vägen.
I plankartan planläggs ett vägområde brett nog för att trottoar ska kunna
byggas på Fjärdvägen. Vägen har enskilt huvudmannaskap och ägs av
Mörtnäs Fastighetsägareförening. Kommunen ansvarar inte för vägen.
Mörtnäsvägen planläggs med kommunalt huvudmannaskap och planeras få
trottoar, gång-och cykelväg.
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FRIYTOR OCH PARKOMRÅDEN
Förutsättningar
I planområdets norra del finns ett skogsparti som också är planlagt som park
i den gällande byggnadsplanen. Idag ligger Fjärdvägen inom detta
parkområde. Dessutom har en infartsväg och en komplementbyggnad
uppförts inom parkområdet. Komplementbyggnaden och infarten tillhör
fastigheten Mörtnäs 1:497 som ligger på en väldigt kuperad tomt och som
därför inte har infartsväg på egen fastighet.
Området söder om vägen utanför planområdet är planlagt som allmän plats
park. Inom detta område finns en byggrätt för serverings- och samlingslokal
samt postkontor eller dylikt. Området utgörs av en sandstrand med badplats
och brygga. Strandområdet innehåller även ett mindre sammanhängande
remsa naturmark mot väg 222 och småbåtshamnen. Stranden är idag
instängslad då marken ägs av Mörtnäs fastighetsägarförening. Området är
skyltat som privat bad endast tillgängligt för medlemmar i
fastighetsföreningen. Öster om stranden finns Grisslinge havsbad som är
tillgängligt för allmänheten.

Förändringar
Skogsområdet i planområdets norra del planläggs som Natur med enskilt
huvudmannaskap. Naturmarkens syfte är att bevara det viktiga gröna stråk
som är utpekat i den gröna strategin. Den del som planläggs som
bostadsmark bekräftar den pågående markanvändningen med angöring och
komplementbyggnad. Att marken planläggs som bostadsmark möjliggör en
fastighetsreglering så att marken kan regleras till fastigheten Mörtnäs 1:497.
GATOR OCH TRAFIK
Biltrafik
Förutsättningar
Planområdet angörs idag från väg 222 via Mörtnäsvägen. Anslutningen till
Mörtnäsvägen från väg 222 sker idag i en Y-korsning med två enkelriktade
vägar som ansluter mot väg 222. Vid korsningen är det förbud för
vänstersväng på väg 222 när man kommer västerifrån. Det innebär att man
för att komma in i Mörtnäs från väster måste åka till Svanstensrondellen
köra runt och tillbaka för att kunna nå infarten. Vill man åka ut från Mörtnäs
och österut måste man först köra till Mölnviksrondellen för att kunna byta
färdriktning. Se karta nedan. Den befintliga in- och utfarten till Mörtnäs
kommer att stängas i och med Trafikverkets ombyggnation av väg 222.
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Kartan visar in- och utfart till Mörtnäs idag. Illustration: Sweco.
Inom planområdet finns lokalgatorna Grisslingebacken, Mörtnäsvägen,
Fjärdvägen och Västerviksvägen. Bredden på vägarna varierar mellan cirka
3,5–7,0 meter. Vägarna är belagda med asfalt. I området råder en generell
hastighetsbegränsning om 30 km/h. Vägarna inom planområdet ligger till
största delen på mark som ägs av Mörtnäs Fastighetsägareförening. Även
Värmdö kommun äger mindre delar av vägområdet. Drift och skötsel av
samtliga vägar utförs av Mörtnäs vägförening, utom väg 222.
Väg 222 är den huvudsakliga förbindelsen mellan Stockholm, östra Nacka
och Värmdö. Sträckan som passerar planområdet kallas för Grisslingerakan
och som gatunamn heter den Skärgårdsvägen. Hastigheten är 50 km/h.
Vägen är sedan år 2006 trefilig där mittenkörfältet är ett så kallat reversibelt
körfält som växlar riktning beroende på trafikströmmarna. På morgonen när
trafiken är som störst västerut, in mot Stockholm, har vägen två körfält i den
riktningen. På eftermiddagen vänds riktningen och vägen har två körfält för
trafiken som ska ut till östra delen av Värmdö. Åtgärden kom till som en
tillfällig lösning på kapacitetsproblemen och har medfört bättre kapacitet
och minskade köer, men däremot försämrad trafiksäkerhet för gående och
cyklister.
Trafikverket arbetar just nu med en vägplan för ombyggnad av väg 222 på
sträckan från korsningen vid Mölnvik till och med korsningen Ålstäket. När
en ny väg ska byggas eller en befintlig väg ska byggas om krävs det enligt
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Väglagen att en vägplan upprättas. En vägplan är en samling handlingar
som beskriver vad som ska göras och visar vilken mark som påverkas, hur
vägen ska utformas och hur vägen påverkar miljön. Arbetet sker inom en
lagreglerad process och har, liksom detaljplaneprocessen, flera skeden med
samråd med myndigheter och allmänheten. En vägplan får inte strida mot
någon detaljplan, det pågår därför en separat process att upphäva delar av
gällande detaljplaner som berörs av vägplanen. Väg 222 ingår inte i aktuellt
planområde. Aktuell detaljplan och Trafikverkets vägplan har dock många
beröringspunkter och gemensamma intressen.
Förändringar
I detaljplanen planläggs lokalgatorna inom området som allmän plats gata
med antingen kommunalt eller enskilt huvudmannaskap. Mörtnäsvägen
planläggs med kommunalt huvudmannaskap eftersom den utgör
uppsamlingsgata för många av vägarna i Mörtnäs. Mörtnäsvägen planeras
byggas om med ett breddat gaturum med plats för körbana, trottoar, gångoch cykelväg samt en grön dagvattenzon. Vägen ligger till största del
utanför aktuellt planområde. Den del som ligger utanför planområdet
planläggs i intilliggande detaljplan för Östra Mörtnäs. Resterande vägar
inom planområdet planläggs med enskilt huvudmannaskap. Mörtnäs
vägförening kommer att fortsätta sköta om vägarna med enskilt
huvudmannaskap. Värmdö kommun sköter vägar med kommunalt
huvudmannaskap.
Trafikverkets ombyggnad av väg 222 kommer innebära många förändringar
för väg 222. Nedan listas de förändringar som mest berör aktuellt
planområde. Vägplanen innehåller fler förändringar, för mer information
hänvisas till Trafikverkets vägplan.
•
•

•
•
•

•

Mörtnäsvägens nuvarande Y-korsning till väg 222 stängs och
ersätts med gång- och cykelbana och busshållplats.
Infart till planområdet från väg 222 sker via en ny infartsväg från
Svanstensrondellen som kommer att gå parallellt med väg 222 och
anslutas till Mörtnäsvägen mellan fastigheterna Mörtnäs 1:524 och
1:587.
Bullerplank föreslås anläggas söder om fastigheterna Mörtnäs 1:489,
1:490, 1:491, 1:657, 1:662 och 1:523.
Bredare gång- och cykelbana anläggs längs med norra sidan av väg
222.
Väg 222 breddas genom ytterligare en körfil söder om vägen, vilket
innebär att mark tas i anspråk som tidigare utgjorde rekreationsområde vid stranden.
Busshållplatsen Grisslinge på vägens norra sida flyttas cirka 100
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•

meter västerut. En gång- och cykelbana sammankopplar denna med
den planskilda undergången under väg 222.
Småbåtshamnens angöring från väg 222 stängs. Ny anslutning
föreslås via en ny sidoväg, förlängning av Korpholmsvägen, samt en
omlagd infart från väg 222 i höjd med gatan Älgstigen.

Kartan visar den planerade nya in- och utfarten till Mörtnäs. Illustration:
Sweco.
Kollektivtrafik
Förutsättningar
Planområdet har ett bra läge med avseende på kollektivtrafik. Närmaste
busshållplats är Grisslinge som ligger längs med väg 222, strax öster om
planområdet. Vid hållplatsen finns en planskild gång- och cykelpassage
under väg 222 som gör hållplatsen tillgänglig på ett tryggt sätt. Hållplatsen
trafikeras av busslinjer som kopplar ihop området med övriga delar av
kommunen. Hållplatsen trafikeras också av motorvägsbussar in till Slussen i
Stockholm med en restid på 20–40 minuter beroende på busslinje.
Turtätheten till och från Stockholm är hög. Idag finns ingen kollektivtrafik
som går in i Mörtnäs.
Förändringar
I Trafikverkets vägplan föreslås en flytt av busshållplatsen Grisslinge på
vägens norra sida. Hållplatsen föreslås placeras direkt söder om de två
verksamhetstomterna som finns inom planområdet. Detta förbättrar
tillgängligheten och trafiksäkerheten för de boende inom planområdet och
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skapar en bättre koppling mellan gång-, cykel och busstrafik.
Busshållplatserna kopplas samman via befintlig planskild passage under väg
222.
Gång- och cykelnät
Förutsättningar
Mörtnäsvägen, Fjärdvägen och Västerviksvägen har trottoar på ena sidan av
vägen. Grisslingebacken har ingen trottoar. Separata cykelvägar saknas i
området. Söder om planområdet, vid Grisslinge värdshus, finns en
gångtunnel för passage under väg 222. Längs med väg 222 finns trottoarer,
främst på vägens norra sida.
Förändringar
Mörtnäsvägen planeras byggas om med ett breddat gaturum med plats för
körbana, trottoar, gång- och cykelväg samt en grön dagvattenzon.
I detaljplanen är vägområdet för Grisslingebacken cirka 7 meter brett. Detta
ger möjlighet att anlägga en trottoar längs vägen om Mörtnäs vägförening så
önskar. I vägplanen för väg 222 planeras för en gång- och cykelbana på
vägens norra sida.
Parkering och infart
Förutsättningar
Inom planområdet sker parkering till bostads- och verksamhetsfastigheter i
anslutning till den egna fastigheten. Alla fastigheter utom två ligger med
fastighetsgräns mot gata och angörs direkt från gatan. Fastigheten Mörtnäs
1:489 ligger utan gräns mot gata och angörs via servitut över fastigheterna
Mörtnäs 1:488 och Mörtnäs 1:618. Fastigheten Mörtnäs 1:488 har inte heller
gräns mot gata utan angörs via servitut över fastigheten Mörtnäs 1:618.
Fastigheten 1:618 har fastighetsgräns mot gata men har även via servitut
angöringsväg till garage som passerar över fastigheterna Mörtnäs 1:488 och
1:489.
Fastigheten Mörtnäs 1:497 har servitut för infart och garage på fastigheten
Mörtnäs 1:484.
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Förändringar
Parkering löses inom kvartersmark på egen fastighet. Befintliga servitut för
infarter påverkas inte av detaljplanen. Vid eventuell fastighetsreglering av
fastigheten Mörtnäs 1: 497 kan servitutet för infart och garage upphävas
genom en lantmäteriförrättning.
Även de fastigheter som planläggs för centrumändamål ska lösa parkering
på egen fastighet. Verksamheten ska infria de parkeringskrav som ställs i
bygglovsskedet. Vilket parkeringsbehov (antal bilplatser) som ska uppfyllas
varierar beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs på fastigheten.
Ju mer besöksintensiv verksamhet desto fler parkeringsplatser behöver
ordnas. På grund av fastigheternas begränsade storlek och den begränsade
byggrätten kommer ingen besöksintensiv verksamhet att kunna etablera sig
på fastigheten.
TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och avlopp
Förutsättningar
Planområdet ingår i verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp,
alla fastigheter är anslutna till kommunalt vatten och av avlopp.
Förändringar
Detaljplanen medför ingen förändring med avseende på vatten och avlopp. I
plankartan finns ett u-område (område som ska vara tillgängligt för
allmänna underjordiska ledningar) som passerar fastigheterna Mörtnäs
1:618 och 1:490 eftersom kommunala ledningar finns inom dessa
fastigheter.
El, tele, bredband
Förutsättningar
Inga större befintliga eller planerade kraftledningar berör området. Området är
anslutet till El- och telenät. Ledningsnät i området är byggda som luftledningar
med sambyggnad mellan el och tele. Vattenfall Eldistribution AB är nätägare.
Planområdet har tillgång till bredbandsnät.
Förändringar
Planförslaget innebär ingen förändring gällande el, tele och bredband.

Värme
Förutsättningar
Bebyggelsen har enskilda lösningar för uppvärmning.
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Förändringar
Planförslaget innebär ingen förändring gällande värme. Mörtnäsområdet är
utpekat som framtida potentiellt fjärrvärmeförsörjt område i RUFS 2015.

Avfall
Förutsättningar
Närmaste återvinningsstation finns vid Grisslingebadet och närmaste
återvinningscentral vid Hemmesta vägskäl. Närmaste miljöstation för farligt
avfall finns vid återvinningscentralen vid Hemmesta vägskäl samt vid
OKQ8 i Gustavsberg. För hushållsavfall används sopkärl vid varje fastighet.
Borttransport av avfall sker enligt konventionell sophämtningsmodell.
Förändringar
Planförslaget medför ingen förändring gällande avfallshantering.
OFFENTLIG OCH KOMMERSIELL SERVICE
Förutsättningar
Inom planområdet finns två fastigheter för mindre verksamheter och kontor,
fastigheterna Mörtnäs 1:523 och Mörtnäs 1:524. Fastigheten Mörtnäs 1:523
används idag även som bostad.
Inom planområdet finns ingen offentlig service. I Gustavsberg och i
Hemmesta finns offentlig service såsom bibliotek, vårdcentral och
vårdboende. Värmdö köpcentrum ligger cirka 1,0 km väster om
planområdet. Här finns kommersiell service i form av dagligvaruhandel och
annan detaljhandel.
Planområdet hör till Ösbyskolans upptagningsområde. Skolan ligger i
Gustavsberg, drygt 2 km väster om planområdet och har klasser mellan F-9.
Till skolan tar man sig med bil, buss, cykel eller går Med buss tar resan
cirka tio minuter. De närmaste förskolorna finns i Mörtnäs och Vik.
Förändringar
I detaljplanen planläggs fastigheten Mörtnäs 1:523 för bostad- och
centrumändamål. Fastigheten bedöms lämplig för båda användningarna.
Fastigheten kommer att skyddas från buller från väg 222 när Trafikverket
bygger om vägen och uppför bullerskydd i området. Fastigheten Mörtnäs
1:524 planläggs endast för centrumändamål. Fastigheten bedöms inte
lämplig som bostad då den inte kommer att skyddas av bullerplank längs
med väg 222.
Inom användningen centrum inryms en kombination av olika verksamheter
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som handel, service och samlingslokaler. Där ingår till exempel butiker,
restauranger, kontor, gym, biograf, bibliotek, apotek, hantverk,
föreningslokaler med mera. Fastighetens begränsade storlek och byggrätt
begränsar vilken typ av verksamhet som kan bedrivas på fastigheten.
Parkering till verksamhet måste lösas på egen fastighet och uppfylla
parkeringskrav som ställs i bygglovsskedet.
Planförslaget bedöms inte innebära en betydande ökning av antalet boende
inom området, de flesta av fastigheterna används redan idag för
permanentboende. Ett litet fritidshus ges möjlighet att omvandlas till
permanentboende. Befintliga förskolor och skolor bedöms ha kapacitet att
kunna hantera en eventuell ökning av antalet barn i området
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GENOMFÖRANDE
I detta kapitel finns information om hur detaljplanen är avsedd att genomföras. Av redovisningen framgår de organisatoriska, tekniska, ekonomiska
och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att planen ska kunna genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt sätt, samt vilka konsekvenser dessa åtgärder får för fastighetsägarna och andra berörda.
ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidplan
Detaljplanen förväntas bli antagen under år 2023.
Genomförandetid
Genomförandetiden är den tid inom vilken en detaljplan är tänkt att genomföras. Genomförandetiden för denna detaljplan är 5 år och börjar löpa från
den dag detaljplanen fått laga kraft.
Huvudmannaskap
Inom en detaljplan skiljer man på kvartersmark, allmän platsmark och
vattenområden. Vad som i detaljplanen är allmän platsmark framgår av
plankartan. Alla allmänna platser ska ha en huvudman. Huvudmannaskapet
för allmän platsmark kan vara kommunalt, enskilt eller delat.
Huvudmannaskapet innebär ett ansvar för byggande och iordningställande
samt drift och underhåll.
Plan- och bygglagen föreskriver att kommunen ska vara huvudman för
allmän plats inom detaljplan om det inte finns särskilda skäl till annat. Om
det finns särskilda skäl får kommunen besluta om att huvudmannaskapet för
allmän plats ska vara enskilt.
Inom denna detaljplan föreslås delat huvudmannaskap vilket innebär att det
finns mark med såväl kommunalt som enskilt huvudmannaskap.
Huvudmannaskapet för Grisslingebacken och Fjärdvägen föreslås vara fortsatt
enskilt. Vägarna förvaltas av Mörtnäs vägförening. Naturmarken norr om
fastigheten Mörtnäs 1:497 föreslås fortsatt ha enskilt huvudmannaskap och skötas
av Mörtnäs fastighetsägareförening. Denna yta utgörs av del av fastigheterna
Mörtnäs 1:484 som ägs av Mörtnäs fastighetsägareförening samt en liten del av
Mörtnäs 1:4 som ägs av Värmdö kommun. Dessa vägar och naturmark ingår idag
i gemensamhetsanläggningen Mörtnäs ga:2.
För planområdet finns särskilda skäl som motiverar ett enskilt huvudmannaskap:
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•

Värmdö kommun har under lång tid varit en utpräglad landsbygdskommun
med stora fritidshusområden. Kommunen har därför en lång historia med
enskilt huvudmannaskap inom planlagda områden. Enskilt huvudmannaskap råder konsekvent i hela kommunen förutom i ett fåtal områden, exempelvis i delar av vägnätet inom centralorten Gustavsberg.

•

Enligt Värmdö kommuns översiktsplan förordas att det ska vara enskilt
huvudmannaskap i prioriterade förändringsområden.

•

Värmdö kommun har antagit riktlinjer för kommunalt huvudmannaskap
för vägar vid detaljplaneläggning som innebär att kommunen ska vara huvudman i centrumområden och i prioriterade förändringsområden för de
vägar som leder till allmänna anläggningar.

•

Kommunen har inga allmänna anläggningar inom detaljplaneområdet.

•

Merparten av planområdet har tidigare omfattats av byggnadsplan och har
därför enskilt huvudmannaskap.

•

Förtätningen i området är mycket begränsad. Inga avstyckningar tillåts.

•

Planområdet ingår i ett större område med enskilt huvudmannaskap där
närliggande och anslutande områden till planområdet huvudsakligen har
enskilt huvudmannaskap. Det förekommer inte någon genomfartstrafik genom området.

•

Planområdet är en del av ett äldre bebyggelseområde med både permanentboende och fritidsboende. Områdets vägar och naturmark ingår i den
befintliga gemensamhetsanläggningen Mörtnäs ga:2. Mörtnäs vägförening
svarar för drift och underhåll av vägar och naturmark. För vatten- och
spillvattenledningar inom allmän platsmark är kommunen fortsatt huvudman.

•

Området är till stora delar ett äldre bebyggelseområde med enkelt vägnät
där den ursprungliga karaktären kan bibehållas. Området ska ha fortsatt
karaktär av blandad permanent- och fritidsbebyggelse. Planen syftar till att
i så stor utsträckning som möjligt bibehålla den ursprungliga karaktären
för bebyggelse, väg och grönstruktur.

Den mindre centrumbildningen belägen i korsningen mellan Grisslingebacken och
Fjärdvägen samt Mörtnäsvägen föreslås få kommunalt huvudmannaskap.
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Allmän plats, kommunalt huvudmannaskap
Område som på plankarta redovisas GATA1 har kommunalt huvudmannaskap.
Allmän plats, enskilt huvudmannaskap
Område som på plankarta redovisas GATA och NATUR har enskilt
huvudmannaskap. Områdena GATA och NATUR ingår i
gemensamhetsanläggningen Mörtnäs GA:2 och förvaltas av Mörtnäs
fastighetsägarförening.
Ansvarsfördelning
Vatten och spillvatten
Hela planområdet ingår i det kommunala verksamhetsområdet för vatten
och spillvatten, se mer information under rubriken Vatten och spillvatten.
Kommunen är huvudman för vatten- och spillvattennätet i detaljplanen och
bygger ut och ansvarar för de vatten- och spillvattenledningar,
pumpstationer med mera som behövs inom verksamhetsområdet fram till
varje förbindelsepunkt. Förbindelsepunkten är den punkt där
fastighetsägarens ledningar ansluts till det kommunala vatten- och
spillvattennätet. I normalfall ligger förbindelsepunkten 0,5 meter utanför
fastighetsgräns. Inom fastighet på kvartersmark ansvarar fastighetsägaren
för respektive ledningar.
Dagvatten
Merparten av fastigheterna inom planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområdet för dagvatten. Dagvattenledningar finns utbyggt i vägarna i anslutning till planområdet. Inom ett verksamhetsområde för dagvatten ansvarar den
enskilde fastighetsägaren för sin fastighet och för avvattningen av det
dagvatten som uppkommer inom fastigheten. Fastighetsägaren ansvarar för
att det dagvatten som inte kan infiltrera i marken på den egna fastigheten
avvattnas till den förbindelsepunkt som verksamhetsområdets huvudman har
anvisat. Dagvattnet ska så långt som möjligt omhändertas lokalt på
fastigheten.
För fastigheter utanför kommunalt verksamhetsområde är respektive fastighetsägare ansvarig för anläggande och upprustning samt drift och underhåll av samtliga
anläggningar på den egna fastigheten. Dagvattnet ska omhändertas lokalt på fastigheten.
Kommunen ansvarar föra omhändertagande av dagvatten från allmän platsmark
med kommunalt huvudmannaskap.
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För allmän plats med enskilt huvudmannaskap ansvarar huvudman, Mörtnäs
fastighetsägarförening, för anläggande, drift och underhåll av dagvattensystem för avledande av dagvatten.
Elförsörjning, telenät, fibernät
Vattenfall Eldistribution AB ansvarar för elnätet i planområdet. Telenätet
sköts av Skanova. Telia Company har fibernät i området.
Kvartersmark
För de fastighetsägare som får en utökad byggrätt i detaljplanen är det viktigt att
tänka på att flera åtgärder kräver bygglov, rivningslov eller marklov, enligt 9 kap.
plan- och bygglagen. Det bör också uppmärksammas att inom planlagt område
gäller utökad lovplikt för ett flertal åtgärder, jämfört med områden utanför
detaljplan. Det åligger varje enskild fastighetsägare att ansöka om erforderliga
lov. Bygglov prövas av bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden i Värmdö
kommun. Ytterligare information samt blanketter för ansökan om bygglov m.m.
finns på kommunens webbplats.
Markreservat
Genom markreservat har kommunen möjlighet att ange vilka områden som ska
reserveras för allmänna underjordiska ledningar (u). För att få nyttja ett område
som omfattas av ett markreservat måste en rättighet skapas. En bestämmelse om
markreservat innebär en begränsning av användningen av markområdet även om
en rättighet inte inrättas. För allmänna underjordiska ledningar söker kommunen
eller ledningsägaren vanligen ledningsrätt hos Lantmäteriet. Läs mer om
ledningsrätt under avsnittet Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser.

Avtal
Kommunen avser inte ingå exploateringsavtal eller markanvisningsavtal inom ramen för denna detaljplan.
Värmdö kommun kommer att träffa avtal med Trafikverket avseende ombyggnaden av väg 222. I detta avtal ska regleras ansvars- och kostnadsfördelning för genomförande av vägombyggnaden. I avtalet säkerställs att Trafikverket ombesörjer
och bekostar alla åtgärder som är nödvändiga att utföra med anledning av vägombyggnaden och som berör planområdet. De åtgärder som bedöms aktuella är:
• Ersättning för markintrång till de fastighetsägare som måste avstå mark för
ersättningsvägar på grund av stängda utfarter.
• Kostnader för anläggande av ersättningsvägar.
• Kostnader för nödvändig fastighetsbildning.
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•

Kostnader för anläggningsförrättning för ändring av gemensamhetsanläggning Mörtnäs GA:2.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR OCH KONSEKVENSER
Markägoförhållanden
Planområdet innefattar totalt 22 fastigheter. Fastigheten Mörtnäs 1:4, ägs av
Värmdö kommun, fastigheten Mörtnäs 1:484, ägs av Mörtnäs
fastighetsägarförening och övriga fastigheter är privatägda. Inom
planområdet finns en gemensamhetsanläggning för vägarna och
naturmarken, Mörtnäs GA:2. Mörtnäs GA:2 förvaltas av Mörtnäs
fastighetsägarförening.
Se stycke PLANDATA ovan för karta med fastighetsägare inom
planområdet. För fullständig redovisning av fastighetsägare hänvisas till
fastighetsförteckningen.
Fastighetsbildning
Detaljplanen är utformad på så sätt att nuvarande fastighetsindelning i
huvudsak ska behållas inom planområdet. Inga avstyckningar av nya
villatomter möjliggörs. Mindre fastighetsregleringar grannar emellan är
möjligt. Detaljplanen möjliggör att fastigheten Mörtnäs 1:497 kan utökas för
att omfatta markområde inom fastigheten Mörtnäs 1:484 som innehåller
infart och garage till Mörtnäs 1:497. Detaljplanen möjliggör även en
fastighetsreglering för fastigheten Mörtnäs 1:532 som kan utöka sin
fastighet i enlighet med hur fastigheten idag är i anspråkstagen.
Mark som behöver tas i anspråk för Mörtnäsvägens breddning ska genom
fastighetsreglering överföras till lämplig kommunal gatumarksfastighet.
Fastighetsbildning enligt detaljplanen kan ske först då detaljplanen fått laga kraft
och handläggs vid förrättning hos Lantmäteriet.
Servitut m.m.
Ett servitut är en rättighet som är knuten till en viss fastighet. Servitut gäller
därför oberoende av vilka personer som äger fastigheterna. Ett servitut kan till
exempel avse rätt att för ägaren till en viss fastighet ta väg över en annan
fastighet. Servitutsrätt kan, genom beslut av Lantmäteriet enligt bestämmelserna i
fastighetsbildningslagen (1970:988), upplåtas till förmån för en fastighet (den
härskande fastigheten) och belastar en annan fastighet (den tjänande fastigheten).
Ett sådant servitut kallas officialservitut och medför stark rätt för den härskande
fastigheten. Servitut kan också upplåtas genom avtal mellan fastighetsägare utan
inblandning av Lantmäteriet enligt bestämmelser i jordabalken (1970:994) och
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kallas i dessa fall normalt avtalsservitut. Avtalsservituten kan inskrivas i
fastighetsregistret.
Det finns ett antal inskrivna servitut inom planområdet. Nedan följer en lista över
dessa.
Beteckning

Lastfastighet

Förmånsfastighet/
ledningsägare
Vattenfall
eldistribution AB

Typ

Ändamål

01-IM4-21/437.1

0120IM-12/14097.1

Mörtnäs 1:484
Mörtnäs 1:487
m.fl.
Mörtnäs 1:4
m.fl.
Mörtnäs 1:484

Avtalsservitut

Kraftledning

Vattenfall
eldistribution AB
Mörtnäs 1:497

Avtalsservitut

Kraftledning

Avtalsservitut

Mörtnäs 1:495

Mörtnäs 1:680

Avtalsservitut

Tillfartsväg med
vändplan,
garagebyggnad.
Ledningar

0120IM-05/30630.1
0120-97/67.1

Mörtnäs 1:618

Mörtnäs 1:488

Officialservitut

Väg

0120-97/67.2

Mörtnäs 1:618

Mörtnäs 1:488

Officialservitut

0120-97/67.3

Mörtnäs 1:618

Mörtnäs 1:488

Officialservitut

Kyl och
värmeledningar
Kraftledningar

0120-97/67.4

Mörtnäs 1:618

Mörtnäs 1:488

Officialservitut

Vattenledningar

0120-88/58.1

Mörtnäs 1:489

Mörtnäs 1:618

Officialservitut

Väg

0120-88/58.2

Mörtnäs 1:618

Mörtnäs 1:489

Officialservitut

Väg

0120-88/58.3

Mörtnäs 1:488

Officialservitut

Väg

01-IM4-82/67701.1

Avtalsservitut

Grönområde mm

01-IM8-99/18319.1

Mörtnäs 1:489
Mörtnäs 1:618
Mörtnäs 1:662

Mörtnäs 1:489
Mörtnäs 1:618
Mörtnäs 1:40
Mörtnäs 1:523

Avtalsservitut

01-IM4-74/3074.1

Mörtnäs 1:484

Mörtnäs 1:4

Avtalsservitut

Vatten och
pumpanläggning
Ledning

01-IM4-74/5591.1

Mörtnäs 1:484

Mörtnäs 1:4

Avtalsservitut

Ledning

01-IM4-74/5592.1

Mörtnäs 1:484

Mörtnäs 1:40

Avtalsservitut

Ledning

01-IM4-49/1805.1

Mörtnäs 1:484

Avtalsservitut

Brunn mm

D201700306141:1.1

Mörtnäs 1:489

Mörtnäs 1:487
Mörtnäs 1:488 m.fl.
Mörtnäs 1:490

Avtalsservitut

Ledningar

01-IM4-23/112.1

Planläggningen medför inte någon avsevärd förändring av de inom planområdet
befintliga servituten. Servitutet för infart och garage på fastigheten Mörtnäs 1:484
kan tas bort om fastighetsreglering görs så att infart och garage ligger inom
fastigheten Mörtnäs 1: 497. Servitutet gäller tills rättighetshavaren ansöker om att
inskrivningen ska tas bort. Ansökan görs till lantmäteriet.
Gemensamhetsanläggningar
En gemensamhetsanläggning är en anläggning som är gemensam för flera
fastigheter och som ska skötas gemensamt. Inrättandet av en
gemensamhetsanläggning prövas vid förrättning av Lantmäteriet med stöd
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av anläggningslagen (1973:1149). I beslutet (s.k. anläggningsbeslut) om att
inrätta en gemensamhetsanläggning framgår vad som ingår i anläggningen
(t.ex. en väg eller en brunn). Beslutet får inte strida mot detaljplanens
bestämmelser, men mindre avvikelser får göras i den mån som syftet med
detaljplanen inte motverkas. I beslutet framgår även vilka fastigheter som
ingår i anläggningen, vilket utrymme som upplåts för anläggningen, vilken
eventuell ersättning som upplåtande fastighet ska erhålla, inom vilken tid
utförandet av anläggningen ska ske samt vilket andelstal respektive
deltagande fastighet har. Andelstalet reglerar hur kostnaderna för
utförande och drift av gemensamhetsanläggningen ska fördelas mellan de
fastigheter som deltar i den.
En samfällighetsförening kan bildas för förvaltning av en eller flera
gemensamhetsanläggningar. Samfällighetsföreningen har endast rätt att
ansvara för underhåll och drift av den eller de anläggningar som beskrivs i
anläggningsbeslutet. Det innebär att nya anläggningar inte får anläggas
eller ändras inom det för gemensamhetsanläggningen upplåtna området
utan att det gällande anläggningsbeslutet för berörd gemensamhetsanläggning omprövas. En samfällighetsförening bildas av Lantmäteriet och är
en juridisk person och en demokratisk organisation med godkända stadgar
och styrs av lagen om förvaltning av samfälligheter. Fattade beslut gäller
även om inte alla är överens. Besluten kan överklagas till mark- och
miljödomstolen.
Om det inte bildas en samfällighetsförening sker förvaltningen av
gemensamhetsanläggningen genom s.k. delägarförvaltning, vilket innebär
att alla deltagare i gemensamhetsanläggningen måste vara överens om de
beslut som fattas. Delägarförvaltning är lämpligt om det är få delägande
fastigheter och kostnaderna för drift och underhåll är låga.
Det finns en gemensamhetsanläggning inom planområdet, Mörtnäs GA:2.
Mörtnäs GA:2 ägs av Mörtnäs fastighetsägareförening, sköts av Mörtnäs
vägförening och innefattar bland annat samtliga lokalgator och
naturområdet norr om fastigheten Mörtnäs 1:497.

Ledningsrätter
Det finns två befintliga ledningsrätter inom planområdet.
Beteckning

Till förmån för

Ledningshavare

Ändamål

0120-04/119.1

Vattenfall
eldistribution AB
Värmdö kommun

Vattenfall
eldistribution AB
Värmdö kommun

Starkström

0120-93/109.1

Vatten och
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avlopp

Planläggningen kommer inte medföra några förändringar av dessa
ledningsrätter. I plankartan finns ett u-område för befintlig ledning som
passerar fastigheterna Mörtnäs 1:488 och 1:618.
Fastighetsrättsliga konsekvenser
I Bilaga 1 redovisas de fastighetsrättsliga konsekvenserna som uppkommer
för fastigheter och marksamfälligheter inom planområdet.
Gällande planer
En detaljplan gäller till dess att den upphävs, ändras eller ersätts och de
rättigheter som uppkommit genom planen kan – om den inte upphävs –
göras gällande.
Inom gränsen för planförslaget finns en gällande byggnadsplan och tre
detaljplaner, se rubriken Gällande detaljplaner ovan. Genomförandetiden
för dessa har löpt ut vilket innebär att planen då får ersättas, ändras eller
upphävas utan att rättigheter som uppkommit genom planen behöver
beaktas och utan särskild ekonomisk kompensation till fastighetsägarna om
en byggrätt som inte är utnyttjad minskas.
När denna detaljplan får laga kraft så ersätts de tidigare planerna där dessa
sammanfaller.
Mark- och utrymmesförvärv
Fastigheter som berörs av markintrång framgår av fastighetskonsekvenskarta, se bilaga 2. För vidare information om ersättningsanspråk, se under
rubrik Ekonomiska frågor.
Skyldighet att lösa in för huvudman
Huvudmannen för allmän plats är skyldig att lösa in de mark- och utrymmen
som är planlagda för GATA1 om fastighetsägaren begär det.
Huvudmannen för allmän plats är skyldig att förvärva äganderätt, nyttjanderätt eller annan särskild rätt till de mark- och utrymmen som är planlagda för
GATA och NATUR om fastighetsägaren begär det. Huvudmannen får bestämma vilken rätt som förvärvet ska avse.
Rättighet att lösa för huvudman
Huvudmannen för allmän plats har rätt att lösa in de mark- och utrymmen
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som är planlagda för GATA1.
Huvudmannen för allmän plats har rätt att lösa in de mark- och utrymmen
som är planlagda för GATA.
EKONOMISKA FRÅGOR
Finansiering av planarbetet
Värmdö kommun bekostar och tar fram denna detaljplan. Plankostnaderna
tas ut i efterhand via planavgift. Denna erläggs av fastighetsägare efter att
bygglov beviljats. Avgiften regleras i kommunens taxa.
Värdeökning till följd av planen
Detaljplanen innebär en ökad byggrätt totalt jämfört med dagens bebyggelse
i området.
Ersättning
Frågan om ersättning för upplåtelse av mark till gemensamhetsanläggning,
servitut och ledningsrätt uppkommer i samband med inrättande och omprövning av gemensamhetsanläggning och vid bildande av ledningsrätt och
marksamfällighet och hanteras i Lantmäteriets respektive beslut utifrån utförd värdering. Berörda sakägare kan också i vissa fall komma överens om
ersättning som läggs till grund för Lantmäteriets beslut.
Fastighetsägare som berörs av ombyggnad av väg 222 får ersättning från
Trafikverket på grund av intrånget. Ersättningens storlek kommer i första
hand att bestämmas i förhandling och avtal mellan Trafikverket och respektive fastighetsägare. Kan överenskommelse inte nås får ersättningens storlek
beslutas av domstol. Ersättning på grund av Trafikverkets intrång hanteras
ej inom ramen för denna detaljplan, för mer information hänvisas till Trafikverkets vägplan.
Då Mörtnäs ga:2 kan omprövas för att mark ska utgå från gemensamhetsanläggningen så kan det bli aktuellt med ersättning. När en rättighet begränsas
eller upphävs vid en omprövning kan ersättningsfrågan aktualiseras om det
uppkommer skada för fastigheter som deltar i gemensamhetsanläggningen.
För mark som planläggs som allmän plats med kommunalt huvudmannaskap avser kommunen träffa överenskommelse mellan Mörtnäs vägförening
och Värmdö kommun. Kan överenskommelse inte nås får ersättningens
storlek beslutas i lantmäteriförrättning.
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Förrättningskostnader
Trafikverket ansvarar för och bekostar förrättning för nödvändiga åtgärder
för ombyggnad av väg 222. Eventuell annan omprövning av gemensamhetsanläggning eller servitut på privata fastigheter bekostas av berörd fastighetsägare.
Ansvar att genomföra och bekosta fastighetsbildning för genomförande av
lokalgatan med kommunalt huvudmannaskap åvilar kommunen.
Anläggande, drift och underhåll
Allmän plats, kommunalt huvudmannaskap
Kostnaden för anläggande, drift och underhåll av allmän plats med
kommunalt huvudmannaskap bekostas av kommunen. Inom planområdet
betyder det centrumbildningen mellan fastigheterna Mörtnäs 1:523 och
Mörtnäs 1:524 samt Mörtnäsvägen och dess breddning.
Allmän plats, enskilt huvudmannaskap
Kostnaden för anläggande, drift och underhåll bekostas av boende enligt
anläggningsbeslut.
Kvartersmark
Kostnaden för bygg- och anläggningsåtgärder, drift och underhåll bekostas av
respektive fastighetsägare.
Vatten och spillvatten
Kommunen bekostar eventuell utbyggnad av vatten- och spillvattenledningar fram till en förbindelsepunkt. När en förbindelsepunkt finns upprättad och fastigheter kan ansluts tas en taxa ut avsedd att täcka kommunens
kostnader för utbyggnad och drift av ledningarna fram till förbindelsepunkten.
Dagvatten
För de delar av planområdet som ingår i kommunens verksamhetsområde
för dagvatten bekostar kommunen anläggande, drift och underhåll av dagvattensystem för avledning av dagvatten från allmän plats med kommunalt
huvudmannaskap. Inom allmän plats med enskilt huvudmannaskap bekostar
huvudmannen avledning av dagvatten från allmän plats fram till kommunens förbindelsepunkt. Inom kvartersmark bekostar fastighetsägarna omhändertagande av dagvatten fram till förbindelsepunkt på allmän platsmark.
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Utanför verksamhetsområdet bekostar respektive fastighetsägare anläggande
och upprustning samt drift och underhåll av anläggningar för omhändertagande av dagvatten.
Elförsörjning, telenät, fibernät
Respektive nätägare ansvarar för eventuell nyförläggning av ledningsnät.
Statliga vägar
Trafikverket bekostar åtgärder på statlig väg.

Avgifter
Bygglovavgift
Bygglovsavgiften betalas av den som ansöker om bygglov för att utnyttja
den byggrätt som medges i detaljplanen. Byggnadsnämnden får ta ut
avgifter för beslut om lov m.m. enligt 12 kap. 8 § plan- och bygglagen.
Grunderna för hur avgifterna ska beräknas ska anges i en taxa som beslutas
av kommunfullmäktige. Den taxa som gäller varje år finns tillgänglig på
kommunens webbplats. Den taxa som avgiften baseras på är den gällande
taxan det år då handläggning av bygglovsärendet påbörjas.
VA-anläggningsavgift
Kommunen tar ut en anläggningsavgift av respektive fastighetsägare för
framdragning av servisledningar samt upprättande av förbindelsepunkt
enligt VA-taxan för Värmdö kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning. Avgifter enligt denna taxa tas ut för att täcka de
nödvändiga kostnaderna för Värmdö kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning. Avgifter enligt denna taxa ska betalas av ägare till
fastigheter inom anläggningens verksamhetsområde.
Avgiftsskyldigheten inträder när kommunen har upprättat
förbindelsepunkter och informerat fastighetsägaren om denna. Den vid varje
tillfälle gällande taxan finns tillgänglig på kommunens webbplats.
Elförsörjning, telenät, fibernät
Respektive fastighetsägare bekostar eventuell anslutning till bredband, eloch telenät.
Planavgift
Kommunen får ta ut planavgifter för att täcka kostnader för att upprätta eller ändra
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detaljplaner eller områdesbestämmelser. Generellt gäller att planavgiften debiteras
fastighetsägare inom planområdet efter att de beviljats bygglov. Den vid varje
tillfälle gällande taxan finns tillgänglig på kommunens webbplats.
Avgifter för miljötillsyn
Kommunen tar ut avgifter för anmälan och ansökan enligt miljöbalken samt
för strandskyddsdispens. Den vid varje tillfälle gällande taxa finns
tillgänglig på kommunens webbplats.
TEKNISKA FRÅGOR
För anslutning till elnät och telenät ska kontakt tas med respektive ansvarigt
bolag, se mer information under rubriken Ansvarsfördelning.
Mörtnäsvägen planeras byggas om med ett breddat gaturum med plats för
körbana, trottoar, gång- och cykelväg samt en grön dagvattenzon.
I detaljplanen är vägområdet för Grisslingebacken cirka 7 meter brett. Detta
ger möjlighet att anlägga en trottoar längs vägen om Mörtnäs vägförening så
önskar.
Dokumentation som ska inlämnas till kommunen tas upp i avtal, bygglovs-,
anmälans- och tillståndsprocesser.
Angående vatten och spillvatten samt dagvatten - se mer information under rubrik
Ansvarsfördelning.
Inför granskning kommer en förprojektering av kommunens allmänna plats
att tas fram inom ramen för detaljplanearbetet.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Syftet med detaljplanen är att reglera den befintliga bebyggelsen inom
planområdet genom att bestämma byggrätter, fastighetsstorlekar, placering och
utformning av byggnader. Fastighetsstrukturen och karaktären i området bevaras
genom att detaljplanen inte medger någon avstyckning eller förtätning i området.
Detaljplanens syfte är även att fortsättningsvis möjliggöra verksamheter i husen
nära busshållplats vid väg 222. Detaljplanen innebär ingen markant förändring av
planområdet även om några fastigheter ges möjlighet till en större byggrätt. De
utökade byggrätterna bedöms inte innebära sådan påverkan att
dagvattensituationen i området påverkas negativt. Dagvattnet bedöms fortsatt till
största del kunna hanteras med lokalt omhändertagande. Detaljplanens
genomförande bedöms inte leda till mer trafik inom området. Detaljplanen
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innebär en hållbar samhällsutveckling eftersom redan i anspråkstagen mark i ett
kollektivtrafik- och centrumnära område detaljplaneläggs för permanentboende.
Detaljplanen skyddar värdefull natur inom planområdet och säkerställer
rekreationsområden och spridningskorridorer i området.
I detaljplanen upphävs strandskyddet inom delar av området som är i
anspråkstaget med bebyggelse och vägar. Särskilda skäl för upphävande finns och
upphävandet bedöms inte påverka allmänhetens tillgång eller möjligheten att
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.
Med anledning av Trafikverkets vägplan för väg 222 kommer den nuvarande
infarten från väg 222 att stängas av och en ny kommer att ordnas. Detta
tillsammans med vägens breddning skapar en mer trafiksäker miljö i närheten till
området. I samband med vägplanens genomförande kommer en gång- och
cykelväg anläggas på vägens norra sida. Detta är positivt för boende inom
planområdet.
För ekonomiska- och fastighetsrättsliga konsekvenser av planen se kapitel
ovan om planekonomi och fastighetsrättsliga frågor.
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BILAGA 1. FASTIGHETSKONSEKVENSTABELL
Här redovisas de fastigheter som bedöms få fastighetsrättsliga konsekvenser. Övriga fastigheter är inte redovisad i tabellen utan framgår av fastighetsförteckningen.
Fastighet,
ga,
marksamfäll
ighet

Nuvarande
markanvändning

Mörtnäs
1:484

Allmän plats park
och gata

Ny
markanvändning
Minsta tillåtna
fastighetsstorlek,
byggrätt
Lokalgata och
naturmark.
Möjlighet till
bostadsmark.

Fastighetsrättsliga
konsekvenser och åtgärder

Minskad fastighetsstorlek och
markanvändning pga kommunalt övertagande av del av
lokalgata. Ändring av gemensamhetsanläggning för lokalgatan genomförs i anläggningsförrättning av Lantmäteriet.
Möjlighet till
fastighetsreglering för att
överföra mark med infart och
garage från fastigheten
Mörtnäs 1:484 till fastigheten
Mörtnäs 1:497. Se karta 2 i
bilaga 2.

Mörtnäs
1:489

Bostad

Bostad

Mörtnäs
1:490

Bostad

Bostad

Möjlighet till fastighetsreglering för att överföra mark från
fastigheten Mörtnäs 1:484 till
fastigheten Mörtnäs 1:523
1:523. Se karta 1 i bilaga 2.
Minskad area pga ombyggnad
av väg 222. Se karta 1 i
bilaga 2. Trafikverkets
intrång hanteras ej inom
ramen för denna detaljplan,
för mer information hänvisas
till Trafikverkets vägplan.
Minskad area pga ombyggnad
av väg 222. Se karta 1 i
bilaga 2. Trafikverkets
intrång hanteras ej inom
ramen för denna detaljplan,
för mer information hänvisas
till Trafikverkets vägplan.
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Mörtnäs
1:491

Bostad

Mörtnäs
1:497

Bostad

Mörtnäs 1:523 Bostad och handel

Bostad

Minskad area pga ombyggnad
av väg 222. Se karta 1 i
bilaga 2. Trafikverkets
intrång hanteras ej inom
ramen för denna detaljplan,
för mer information hänvisas
till Trafikverkets vägplan.
Bostad
Möjlighet till
fastighetsreglering för att
överföra mark med infart och
garage från fastigheten
Mörtnäs 1:484 till fastigheten
Mörtnäs 1:497. Se karta 2 i
bilaga 2.
Centrum och bostä- Minskad area pga ombyggnad
der.
av väg 222. Se karta 1 i bilaga
2. Trafikverkets intrång hanteras ej inom ramen för denna
detaljplan, för mer information
hänvisas till Trafikverkets vägplan.

Mörtnäs 1:524 Handel och hantverk Centrum

Mörtnäs 1:657 Bostad

Bostad

Möjlighet till fastighetsreglering för att överföra mark från
fastigheten Mörtnäs 1:484 till
fastigheten Mörtnäs 1:523
1:523. Se karta 1 i bilaga 2.
Minskad area pga ombyggnad
av väg 222. Se karta 1 i bilaga
2. Trafikverkets intrång hanteras ej inom ramen för denna
detaljplan, för mer information
hänvisas till Trafikverkets vägplan.
Ombyggnad av väg 222 innebär att utfarter stängs och behov uppstår för nya lokalgator.
Minskad area på grund av
mark planläggs som gata. Se
karta 1 i bilaga 2. Genomförs i
lantmäteriförrättning med fastighetsreglering.
Minskad area pga ombyggnad
av väg 222. Se karta 1 i bilaga
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Mörtnäs 1:662 Bostad

Mörtnäs ga:2

Allmän plats park
och gata

2. Trafikverkets intrång hanteras ej inom ramen för denna
detaljplan, för mer information
hänvisas till Trafikverkets vägplan.
Bostad
Minskad area pga ombyggnad
av väg 222. Se karta 1 i bilaga
2. Trafikverkets intrång hanteras ej inom ramen för denna
detaljplan, för mer information
hänvisas till Trafikverkets vägplan.
Lokalgata och natur- Minskad gemensamhetsanmark. Möjlighet till läggning på grund av kommunalt övertagande av del av
bostadsmark.
lokalgata samt stängning av utfart till väg 222. Ändring av
gemensamhetsanläggning för
lokalgatan genomförs i anläggningsförrättning av Lantmäteriet.
Möjlighet till minskad
gemensamhetsanläggning för
att överföra mark med infart
och garage från fastigheten
Mörtnäs 1:484 till fastigheten
Mörtnäs 1:497. Se karta 2 i
bilaga 2.
Möjlighet till minskad gemensamhetsanläggning för att
överföra mark från Mörtnäs
1:523 att utöka fastigheten. Se
karta 1 i bilaga 2.
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BILAGA 2. FASTIGHETSKONEKVENSKARTOR
Karta 1 – Mörtnäs 1:484, 1:489, 1:490, 1:491, 1:523, 1:524, 1:657 och 1:662.
Kartan visar minskad area på grund av ombyggnad av väg 222 enligt
Trafikverkets förslag till vägplan, samrådshandling 2018-06-07. Trafikverkets
vägplan är inte ett färdigt förslag så intrånget komma att ändras. För mer frågor
angående intrånget på grund av vägplan hänvisas till Trafikverket.
Kartan visar även mark som kan överföras till bostadsfastighet via
fastighetsreglering.
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Karta 2 – Mörtnäs 1:484 och Mörtnäs 1:497.
Möjlighet till fastighetsreglering för att överföra mark med infart och garage från
fastigheten Mörtnäs 1:484 till fastigheten Mörtnäs 1:497.
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