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PLANPROCESSEN
För denna plan tillämpas Plan- och bygglagen (2010:900) i dess lydelse efter 1
januari 2015. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande då den bedöms vara
av principiell betydelse och av stort intresse för allmänheten samt bedöms
medföra en betydande miljöpåverkan. I det utökade förfarandet ingår att
planförslaget ska kungöras inför samråd.
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 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
Just nu arbetar Trafikverket med en vägplan för väg 222 mellan Mölnvik och
Ålstäket med syftet att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för alla
trafikslag. Vägplanen ska möjliggöra en breddning av vägen med ytterligare ett
körfält, en gång- och cykelväg ska byggas, nya planskilda gång- och
cykelpassager under vägen ska skapas, korsningspunkter ska byggas om och
fastighetsanslutningar direkt mot väg 222 ska stängas. Samtidigt som vägplanen
tas fram arbetar Värmdö kommun med planarbete i hela Grisslinge- och
Mörtnäsområdet. Arbetet med vägplanen och detaljplanerna samordnas för att
effektivisera och underlätta alla projekten. Planarbetet i Grisslinge och Mörtnäs är
indelat i tre detaljplaner, se bild nedan. Aktuellt planförslag är Östra Mörtnäs
etapp 2, markerad med röd linje i bilden.

Bilden visar ungefärliga gränser för tre pågående detaljplaner i Mörtnäsområdet. Aktuell
detaljplan Östra Mörtnäs etapp 2 är markerad med röd linje, dock har planområdet minskats i
sydöstra hörnet.

Detaljplanen omfattar nyexploatering inom tre olika områden med tre olika
fastighetsägare/byggherrar. Detaljplanen omfattar även områden som idag inte är
planlagda där pågående markanvändning säkerställs.
Skanska har under 2016 påbörjat en exploatering av Östra Mörtnäs etapp 1, ett
område som ligger norr om etapp 2. Projektet omfattar ett större bostadsområde
med flerbostadshus och småhus. Detaljplanen för detta område vann laga kraft
under 2014. Skanska ansökte 2015 om planbesked för fortsatt exploatering med
flerbostadshus inom fastigheten Mörtnäs 1:68. Ansökan omfattade cirka 140
lägenheter i flerbostadshus i fyra till sex våningar. Kommunen har lämnat ett
positivt planbesked under 2015. Skanskas exploatering inom etapp 2 fanns till en
början med i planområdet till etapp 1 men lyftes ur på grund av vägplanen för väg
222.
Under 2015 och 2016 har de två fastighetsägarna till Mörtnäs 1:587 och Mörtnäs
1:226 kontaktat kommunen med önskemål om att uppföra bostäder på sina
respektive fastigheter. Det ena förslaget gäller byggande av cirka 15 småhus på
fastigheten Mörtnäs 1:226, mellan Mörtnäsvägen och Västerviksvägen. Det andra
förslaget gäller byggande av cirka 50 lägenheter i flerbostadshus på fastigheten
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Mörtnäs 1:587, gamla bussdepån i Grisslinge.

Bilden visar de tre områden där detaljplanen möjliggör nybyggnation.

Aktuellt planförslag möjliggör ovanstående tre nybyggnadsprojekt. Eftersom
detaljplan berör komplicerade trafikfrågor i en känslig omgivning omfattar
planområdet ett större område och fastlägger och reglerar pågående
markanvändning inom dessa områden. Planförslaget omfattar därför även
befintliga bostäder, café, restaurang, naturområden, badplats, infartsparkering och
tekniska anläggningar.
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av bostäder inom
fastigheterna Mörtnäs 1:12, 1:587 och 1:226. Planförslaget möjliggör bostäder i
form av både lägenheter i flerbostadshus, parhus, kedjehus och friliggande
enbostadshus. Detaljplanen möjliggör även en avstyckning av den befintliga
bostadsfastigheten Mörtnäs 1:533. Planen ska även säkerställa angöring till de
fastigheter vars in- och utfarter påverkas av Trafikverkets vägplan. Syftet med
detaljplanen är även att fastlägga och reglera pågående markanvändning för
befintliga bostäder, café, restaurang, naturområden, badplats, infartsparkering och
tekniska anläggningar. Detaljplanen ska genom planläggning av naturområden
och införande av skydd av natur på kvartersmark tillse att det gröna svaga
sambandet i området bevaras och stärks. Detaljplanen innebär att strandskyddet
upphävs inom delar av planområdet där det finns särskilda skäl för att upphäva
strandskyddet.
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
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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.
Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) tillhörande planförslaget gör följande
bedömning gällande överensstämmelse med MB.
Planförslaget bedöms vara förenligt med de allmänna hänsynsreglerna (MB kap 2)
genom att det förläggs till ett kollektivtrafiknära läge. I och med att en känslig del
av ett grönt samband inte kan stärkas i framtiden, genom att bebyggelse uppförs,
bedöms att planförslaget inte är förenligt med de allmänna hänsynsreglerna fullt
ut.
Planförslaget bedöms till viss del inte vara förenlig med hushållningsprinciperna i
miljöbalkens kapitel 3 då med hänvisning till att ett svagt samband i den gröna
kilen inte kan stärkas i framtiden.
Statusen för vattenkvaliteten i recipienterna berörs av dagvattenhantering. Med de
reningsåtgärder som föreslås i dagvattenutredningarna för respektive
exploateringsfastighet bedöms belastningen på recipienterna inte påverkas
negativt. Om inte åtgärder vidtas bedöms planförslaget riskera att motverka
uppfyllandet av fastställda miljökvalitetsnormer (MB kap 5).
PLANDATA
Läge och avgränsning
Planområdet ligger i östra Mörtnäs, ett centralt läge i Värmdö, 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 nordväst till befintlig bebyggelse i Mörtnäs, i norr till
Grisslingehöjden (Skanskas byggnadsetapp 1), i öster till befintlig bebyggelse i
Hemmesta och i söder gränsar planområdet till Grisslingefjärden. Planområdet är
uppdelat i två delar, väg 222 skiljer de olika delarna åt. Vägen ingår inte i aktuell
detaljplan.
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Planområdets ungefärliga avgränsning redovisas med svart linje.

Areal och markägoförhållanden
Större delen av marken i planområdet är i privat ägo och utgör tomtmark för
bostäder och verksamheter. Värmdö kommun äger viss mark inom planområdet,
till exempel mark för väg, infartsparkering, delar av marken vid Grisslinge
havsbad och naturområdet vid Mörtnäsviken.
Planförslaget möjliggör nybyggnation av bostäder i tre olika områden inom
planområdet. De fastigheter där nybyggnationen möjliggörs är:
Mörtnäs 1:12 som ägs av Grisslingehöjden kommanditbolag.
Mörtnäs 1:226 som ägs av G. Blomberg fastighets AB.
Mörtnäs 1:587 som ägs av AB Storstockholms lokaltrafik.
Vattenområde
Planområdet omfattar 3,2 hektar vattenområde.

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 bebyggelselägen. 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
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stationer och hållplatslägen. I RUFS 2050 är planområdet även utpekat som ett
grönt svagt samband i naturområdet Nacka-Värmdökilen, läs mer under rubriken
Natur och rekreation. Det svaga sambandets status har höjts till klass 1 i RUFS
2050 från klass 2 i RUFS 2010. I RUFS 2050 redovisas förhållningssätt för de
gröna svaga sambanden. De gröna svaga sambanden ska skyddas och stärkas
genom förbättringsåtgärder. Ny bebyggelse som försvagar funktionen ska
undvikas. Om nybyggnation sker ska det kompenseras för att upprätthålla
sambandets funktion. Dessa två olika inriktningar i RUFS 2050, primärt
bebyggelseläge och svagt grönt samband, innebär motstridiga rekommendationer.
Att försöka förena dem blir svårt och det är av stor vikt att ansträngning ändå
läggs vid att försöka att inte försvaga det gröna sambandet ytterligare.
Detaljplaneförslaget bidrar till bostads- och bebyggelseutvecklingsmålen i RUFS
2050 genom att tillskapa ca 200 nya bostäder i ett primärt bebyggelseläge. I denna
detaljplan har bostadsmålet prioriterats, men ansträngningar fortfarande gjorts för
att värna det gröna svaga sambandet genom att bevara och skydda de befintliga
värdena i så stor utsträckning som möjligt och att försöka stärka dem där så är
möjligt. Dock får planförslaget märkbara negativa konsekvenser för naturmiljön,
vilket redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen.
ÖVERSIKTSPLAN
Värmdö kommuns Översiktsplan 2012-2030 antogs av kommunfullmäktige 201112-14. Aktuellt detaljplaneområde tillhör området Mörtnäs och Korpholmen och
redovisas som ett prioriterat utvecklingsområde fram till 2015. I översiktsplanen
omnämns att det i Östra Mörtnäs planeras för ett 50-tal småhus och cirka 200
lägenheter samt en infartsparkering. Liksom RUFS 2050 anger översiktsplanen att
planområdet är en del i ett svagt grönt samband. Det finns en motsättning i
översiktsplanen där det svaga gröna sambandet samtidigt pekas ut för ny
bostadsbebyggelse. För att hantera denna konflikt och ta ett samlat grepp om
frågan har en grön strategi tagits fram under planarbetet. Den gröna strategin
beskriver hur grönstrukturen bör hanteras inom utvecklingen av Östra Mörtnäs
och Grisslingeområdet för att ekologiska och sociala värden samt andra
ekosystemtjänster i området ska kunna utvecklas tillsammans med
stadsbebyggelsen på ett effektivt sätt. Planförslaget har utformats och anpassat
efter föreslagna åtgärder i den gröna strategin. Läs mer under kapitlet Natur och
rekreation.
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GÄLLANDE DETALJPLANER

Bilden visar plangränser för gällande detaljplaner i området.

Följande detaljplaner gäller inom planområdet idag:
Byggnadsplan 58, från 1958
Byggnadsplanen gäller för fastigheten Mörtnäs 1:226 (nordvästra delen av
planområdet), Mörtnäs 1:582 (planområdets sydvästra del) och för Mörtnäs 1:652
- 1:655 (villorna längs med Västerviksvägen). För Mörtnäs 1:226 anger
byggnadsplanen HBF II, det vill säga området får bebyggas med handels- och
bostadsbyggnader i två våningar. Fastigheten får endast bebyggas med fristående
hus med en största byggnadsarea om 100 m2. För Mörtnäs 1:582 anger planen
friluftsbad. För villorna längs med Västerviksvägen anger planen BF I v, det vill
säga bostäder i fristående hus med en våning, vind får inredas. Byggnadsarea får
vara max 100 m2.
Byggnadsplan 63, från 1959
Byggnadsplanen gäller för fastigheten Mörtnäs 1:587 i planområdets västra del.
Planen anger Gb II, marken får användas för garageändamål samt för med
verksamheten samhörigt bostadsändamål. Byggnader får uppföras med högst två
våningar och inte större byggnadshöjd än 7,6 meter. Minst fyra femtedelar av
markens areal ska lämnas obebyggda. Planen anger även en smal remsa allmän
plats park i fastighetens södra och västra gräns.
Byggnadsplan 93, från 1944
Byggnadsplanen gäller för två av bostäderna i den östra delen av planområdet,
Ålstäket 7:25 och 7:2, och anger bostäder med högst två våningar. Garage för
bostädernas behov får inrymmas i byggnaderna.
Detaljplan 24, från 1992
Ändring av den gällande byggnadsplanen 93 för att möjliggöra en avstyckning av
fastigheten Ålstäket 7:2.
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Detaljplan 191, från 2010
Detaljplanen gäller för bostadsfastigheterna norr om planområdet, endast en liten
del av planen berörs av aktuellt planförslag. Området som berörs anges som
uppsamlingsgata med enskilt huvudmannaskap.
Detaljplan 209, från 2013
Detaljplanen möjliggör etapp 1 av Skanskas byggnation i Östra Mörtnäs. Inom
aktuellt planområde anger detaljplanen lokalgata. I övrigt medger planen bostäder
samt natur och park runt bostadsområdet.
KOMMUNALA PROGRAM OCH BESLUT
Planprogram för området
Ett detaljplaneprogram daterat 2010-06-08 har tagits fram som inriktning för
planarbetet och godkänts av Samhällstekniska nämnden. Programmet med
programsamrådsredogörelse har godkänts av samhällsplaneringsnämnden och
uppdrag har getts åt samhällsbyggnadskontoret att ta fram förslag till detaljplan
för området. Planprogrammet omfattar delar av planområdet.

Bild från planprogrammet, samlad bild av föreslagen övergripande markanvändning.

I planprogrammet anges planeringsförutsättningar och ett antal riktlinjer för
kommande detaljplaner. Några av riktlinjerna som anges är:
- En ny infart till Mörtnäs föreslås.
- Risker i och med områdets närhet till väg 222 ska utredas.
- Behovet av ny infartsparkering ska tillgodoses.
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-

Identifierade värdefulla grönområden ska bevaras ur natur- och
rekreationssynpunkt.
Bullerproblematiken i området ska hanteras så att god boendemiljö kan
säkerställas.
Bebyggelsen ska anpassas till områdets topografi så att natur kan sparas
direkt intill husen.
I områdets södra del ska flerbostadshus prövas.
På fastigheten Mörtnäs 1:587 ska stadsradhus alternativt flerbostadshus
med motsvarande småskaliga utformning prövas.
På fastigheterna Mörtnäs 1:315 och 1:318 ska möjligheten till styckning
för enbostadshus prövas.
Behov av lokaler för till exempel en servicebutik eller andra
verksamhetslokaler i bostadshusen ska utredas.

Vissa av planprogrammets riktlinjer har behövt frångås i aktuellt
detaljplaneförslag. Detta eftersom inte alla delar varit möjliga att tillämpa på
grund av bland annat nya förutsättningar i och med Trafikverkets vägplan. Även
nya utredningar som tagits fram under planarbetet har inneburit att planförslaget
har behövt frångå planprogrammet. Nedan listas de mest framstående avvikelser
som görs i detaljplanen. Motivering till avvikelserna framgår under relevant
rubrik senare i planbeskrivningen.
-

Den föreslagna nya infarten till Mörtnäs ges en annan sträckning.
Ingen ny infartsparkering möjliggörs i detaljplanen.
Planförslaget möjliggör en något mer storskalig exploatering på
fastigheten Mörtnäs 1:587.
Ingen avstyckning möjliggörs på fastigheterna Mörtnäs 1:315 och 1:318.
Planen möjliggör inga lokaler för till exempel servicebutik eller andra
verksamhetslokaler i bostadshusen.

Beslut
Dnr04KS/0264. Beslut om programsamråd för detaljplaneprogram för Östra
Mörtnäs (del av Mörtnäs 1:12 mfl). STN 2010-06-08, § 323.
Dnr04KS/0264. Godkännande av programsamrådsredogörelse –
detaljplaneprogram för Östra Mörtnäs (del av Mörtnäs 1:12 mfl). SPN 2011-0315, § 28.
Dnr 2015KS/0551. Planbesked för nya bostäder inom Mörtnäs 1:68 - Östra
Mörtnäs etapp 2. KSPU 2016-01-20, § 2.
Dnr 2015KS/0049. Planbesked för ändring av detaljplan för Mörtnäs 1:587.
KSPU 2015-02-18, § 14.
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att planarbetet i Östra Mörtnäs kan
påbörjas genom start-PM för detaljplaner i Grisslinge. 2016-10-19, § 52.

Samrådshandling
Planbeskrivning
Dnr: 2015KS/0551
Sida 11 (91)

BEHOVSBEDÖMNING 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 gjorts och detaljplanen antas ha en sådan betydande
miljöpåverkan att en miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas. Detta
motiveras av att planarbetet innebär en påtaglig förtätning av bebyggelsen i Östra
Mörtnäs. Tidigare obebyggd mark bebyggs och delar av den nya bebyggelsen
kommer att påverkas av buller och risker vid väg 222. Den nya bebyggelsen tar
också grönområden i anspråk vilket kan påverka det svaga gröna sambandet i
området. Miljökonsekvensbeskrivningen avgränsas till att behandla naturmiljö,
miljökvalitetsnormer för vatten, förorenad mark, buller samt risker kopplade till
transportled för farligt gods.
Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) är en egen planhandling.
RIKSINTRESSEN
Det finns inga riksintressen inom planområdet. I nära anslutning till planområdet
är väg 222, sträckan mellan Sickla trafikplats och Gustavsberg, av riksintresse för
kommunikationer. Den del av väg 222 som går igenom planområdet är inte av
riksintresse för kommunikationer.
STRANDSKYDD
Delar av planområdet omfattas av strandskydd, se bild nedan. Strandskyddet är
upphävt inom de delar av planområdet som omfattas av gällande detaljplaner och
byggnadsplaner. Sedan 2009 gäller, enligt miljöbalken, att strandskyddet
återinträder automatiskt 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.
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Bilden visar gällande strandskydd i anslutning till planområdet. Källa: Länsstyrelsen

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
§).
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 §). I de
delar av planområden där strandskydd kvarstår, prövas framtida undantag från
strandskydd i samband med prövning av vattenverksamhet (till exempel anlägga
bryggor) eller, för andra slags åtgärder, genom separat dispensprövning.
Upphävande av strandskydd i aktuell detaljplan
Inom planområdet kommer strandskyddet att fortsätta gälla inom allmän plats
Natur och Park. Strandskyddet fortsätter även att gälla inom områden betecknade
W (öppet vattenområde). Inom vissa delar av kvartersmark för bostäder fortsätter
strandskyddet att gälla.
Strandskyddet upphävs inom delar av planområdet som anger kvartersmark för
bostäder (B), restaurang, kiosk och butik (H1) samt teknisk anläggning (E) och
Parkering (P2). Strandskyddet upphävs även inom allmän plats betecknad
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Lokalgata och Park.

Kartan visar var strandskyddet upphävs.

Särskilda skäl för att upphäva strandskyddet
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.
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)
Det särskilda skälet åberopas för områden planlagda för befintliga
bostadsfastigheter, vägar, parkering, restaurang, kiosk och butik, samt teknisk
anläggning.
Upphävande av strandskydd för ny parkering
I Ålstäket finns en befintlig bostadstomt (Mörtnäs 1:656) intill den kommunala
pumpstationen. Kommunen är fastighetsägare och planerar att riva bostaden. I
planförslaget är den skogsbeklädda kullen på fastigheten planlagd som Natur för
att värna naturmiljön i det gröna svaga sambandet. Den andra delen av fastigheten
samt en remsa mark längs den nya lokalgatan är planlagda som parkering i
planförslaget. Området är tänkt att betjäna den nya båtpendlingsbryggan längre
norrut i Dp 209, Östra Mörtnäs (etapp 1).
Kommunen gör bedömningen att ett upphävande av strandskyddet inte bedöms
påverka livsmiljön för djur- och växtlivet i någon större utsträckning. Marken är
delvis i anspråkstagen av bostadstomt idag och bedöms sakna värde för djur- och
växtlivet. Området gränsar till park- och naturmark där strandskyddet kommer att
ligga kvar. Området närmast vattnet (park), lokalgatan, parkeringen och ytan kring
pumpstationen kommer att vara tillgängliga för allmänheten.
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Upphävande av strandskydd för befintlig bostadsbebyggelse
För de befintliga bostadsfastigheterna med strandtomt kommer strandskyddet att
upphävas inom de delar av fastigheterna som anses vara helt i anspråkstagna och
sakna betydelse för strandskyddets syften. För fastigheterna med vattenkontakt i
planområdets norra del upphävs strandskyddet i sin helhet inom fastigheterna
Ålstäket 1:5 och Ålstäket 7:2, se karta nedan. Fastigheterna är relativt små och
bedöms ha en tydlig hemfridszon ända ned till vattnet. Inom fastigheten Ålstäket
7:25 upphävs strandskyddet inom den bebyggda delen av fastigheten. Närmast
vattnet återinträder strandskyddet inom en cirka 15 meter bred remsa. Marken här
är inte i anspråkstagen och bedöms fylla en funktion för djur- och växtlivet.
Området har en koppling till strandområdet norr om området och kan fylla en
spridningsfunktion.

Upphävande av strandskydd i planområdets norra del.
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Ortofoto fastigheter med vattenkontakt i planområdets norra del.

För fastigheterna med vattenkontakt i planområdets södra del upphävs
strandskyddet i sin helhet inom fastigheten Mörtnäs 1:532, se karta nedan.
Fastigheten är bebyggd till stor del och har hemfridszon ända ner till vattnet där
ett båthus, brygganläggning och sandstrand finns. Det finns ingen möjlighet för
allmänheten att nå denna del av fastigheten då den är avskärmad med buskage
både i öst och väst. Strandområdet bedöms inte ha något värde för djur- och
växtlivet. Inom fastigheterna Mörtnäs 1:533 och Mörtnäs 1:531 upphävs
strandskyddet inom de bebyggda delarna av fastigheterna. Närmast vattnet
fortsätter strandskyddet att gälla inom en cirka 10-15 meter bred remsa. Marken
här är inte i anspråkstagen och har en koppling till det icke ianspråktagna
strandområdet i väster och bedöms fylla en funktion för djur- och växtlivet. Inom
området finns värdefulla träd. Inom fastigheten Mörtnäs 1:533 fortsätter
strandskyddet att gälla även inom fastighetens norra del som består av ett kuperat
skogsområde. Området fyller en spridningsfunktion för djur- och växtlivet. Inom
fastigheten Mörtnäs 1:531 upphävs strandskyddet i fastighetens norra del för att
möjliggöra för byggnation av ny infart till parkeringsplatsen vid Grisslinge
värdshus. Den nya infarten är en konsekvens av Trafikverkets breddning av väg
222.
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Upphävande av strandskydd i planområdets södra del.

Ortofoto fastigheter med vattenkontakt i planområdets södra del
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Bilden till vänster visar fastigheten Mörtnäs 1:533 sett från fastighetens brygga. Bilden till höger
visar grannfastigheten Mörtnäs 1:532.

Upphävande av strandskydd för ny bostadsbebyggelse
Två av husen som möjliggörs inom Skanskas område ligger inom strandskyddat
område. Marken är ianspråktagen då den har iordningställts för byggnation i
samband med Skanskas byggnation av etapp 1.
Detaljplanen möjliggör att fastigheten Mörtnäs 1:533 kan styckas till två
fastigheter, se bild av illustrerad avstyckning på sida 32. Kommunen gör
bedömningen att fastigheten har en storlek som gör den lämplig att stycka av.
Fastigheten är den mellersta av tre på rad liggande fastigheter med strandtomt. Det
finns idag ingen möjlighet för allmänheten att röra sig längs med vattnet i detta
område eftersom de två ytterst liggande fastigheterna har staket eller häck i
fastighetsgräns ned till vattnet. Norr ifrån är fastigheterna inhägnade med staket.
Fastigheten består idag av en huvudbyggnad, en gäststuga, ett garage med carport,
en jordkällare, båtuppläggningsytor och brygga. Längs med strandkanten finns
strandskoning, stödmur och stenmur. Innan väg 222 byggdes norr om fastigheten
passerade den gamla landsvägen igenom fastigheterna Mörtnäs 1:533, Mörtnäs
1:531 och Mörtnäs 1:532. Landsvägen har lämnat tydliga spår på fastigheterna
genom att träd har fälts och marken iordningställts för vägen. Fastighetens norra
del består av ett delvis kuperat skogsområde med gamla tallar. Detta område
bedöms som värdefullt att bevara. Bevarande av detta område är viktigt för det
gröna svaga sambandet som finns i området. När fastigheten för ett antal år sedan
anslöts till kommunalt vatten och avlopp förbereddes en anslutningspunkt för en
ny byggnad på fastigheten.
Kommunen gör bedömningen att strandskyddet kan upphävas inom delar av
fastigheten Mörtnäs 1:533 för att möjliggöra ett nytt bostadshus. Området är inte
tillgängligt för allmänheten och hela fastigheten bedöms utgöra hemfridszon på
grund av hur fastigheten är i anspråkstagen. I detaljplanen har stor del av marken i
fastighetens norra del prickats bort för att bevara värdefull natur. Detta gör att
placeringen av ett nytt hus hamnar förhållandevis nära vattnet, detta bedöms vara
den mest lämpliga placeringen med hänsyn till naturvärden, landskapsbild och
anpassning till omkringliggande bebyggelse. En placering längre ifrån stranden
har styrts bort för att möjliggöra ett bevarande av skogsområdet i fastighetens
norra del. Ett område närmast stranden har också prickmarkerats för att bevara de
fåtal träd som finns i anslutning till stranden och förhindra uppförande av
byggnader där. Strandskyddet fortsätter gälla i detta område.
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Kommunen gör bedömningen att ett upphävande av strandskyddet inte bedöms
påverka livsmiljön för djur- och växtlivet i någon större utsträckning. Marken där
byggrätten möjliggörs är delvis i anspråkstagen av den gamla landsvägen och
bedöms sakna värde för djur- och växtlivet. Övriga ytor med visst värde för djuroch växtlivet skyddas genom prickmarkering i plankartan och att strandskyddet
fortsatt gäller inom de områdena. Området närmast vattnet kan därmed ha kvar
karaktären som finns idag.

Mörtnäs 1:533. På bilden till vänster syns den gamla landsvägen som förr passerade igenom
fastigheten. På bilden till höger syns strandområdet i fastighetens sydvästra del.

Mörtnäs 1:533. Bilden till vänster visar strandskoning längs vattnet, gäststuga och
huvudbyggnaden. Bilden till höger visar strandområdet i fastighetens sydvästra del med
grannfastigheten Mörtnäs 1:531 i bakgrunden.

Område som genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan
exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen (MB 7 kap 18 c § 2)
En liten del av fastigheten Mörtnäs 1:587 omfattas av strandskydd från
Grisslingen, söder om väg 222. Fastigheten ligger norr om väg 222 och består
idag av en hårdgjord asfaltsyta tillhörande bussdepån. Strandskyddet föreslås
upphävas med hänvisning till det särskilda skälet att marken är väl avskild från
området närmast stranden av väg 222.
Fri passage (MB 7 kap. 18 f §)
Enligt Miljöbalken ska ett beslut att upphäva strandskyddet inte omfatta 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
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närmast strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de planerade byggnadernas eller
anläggningarnas funktion. Bestämmelsen är mest relevant avseende
nyetableringar av bebyggelse och inom aktuell detaljplan kommer en fri passage
att bevaras mellan vattnet och den nya bebyggelsen inom Skanskas område. Den
fria passagen ligger utanför aktuell detaljplanegräns men är i angränsande
detaljplan planlagd som allmän plats Park. Även inom vissa av de privata
bostadsfastigheterna kommer strandskyddet fortsätta gälla närmast vattnet.
Områdena är dock inte tillgängliga för allmänheten men har ett värde för djur- och
växtlivet.
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR
BEBYGGELSE OCH LANDSKAPSBILD
Förutsättningar
Planområdet tillhör orten Mörtnäs, som ligger i kuperad terräng och består av
bebyggelse med en blandning av fritidshus och permanentbebodda villor. Mörtnäs
blev intressant för fritidsbebyggelse under 1930-talet när kommunikationerna dit
förbättrades. Idag finns förutom fritidsbebyggelse även radhusbebyggelse från
mitten av 1960-talet och senare bebyggelse med större villor.
Planområdet ligger i östra delen av Mörtnäs. Här karaktäriseras området av inre
skärgårdslandskap med tallbeväxta bergsryggar, insprängda mindre dalsänkor som
en gång odlats samt havsvikar kantade av branta bergssidor eller låglänta
vasstränder. Sandiga sediment ger området en speciell prägel, tallar är den
dominerande trädsorten. Bergknallarna har på sina ställen branta sidor som bildar
markerade väggar i en dalgång. Den gamla grusåsen som nyttjats för grus- och
bergtäkt dominerar en stor del av planområdet. Norr om täkten är området mycket
brant, kuperat och skogbevuxet. I södra delen av planområdet, mot fjärden
Grisslingen, är landskapet mer öppet med sandstränder, dungar med tall och
grässluttningar. Väg 222 går parallellt med stranden på varierande höjder och ger
utblickar över vattnet. Vägen dominerar landskapsbilden. Vägrummet upplevs till
stor del som splittrat, rörigt, otryggt och otydligt. Detta beror på olika
trafikanordningar, många direktutfarter, bergskärningar, många skyltar och
ostrukturerad miljö vid gångtunneln vid Grisslinge värdshus. I planområdets östra
del präglas vägområdet av en ny cirkulationsplats, bergskärning och tallskog på
norra sidan och öppna parkeringar och trädridåer med stora tallar mot vattnet
söder om vägen.
Nedan följer en beskrivning av bebyggelsen inom planområdet indelat i olika
delområden.

Planområdet indelat i olika delområden med beskrivningar nedan.
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Område 1 - verksamhetstomter och bostäder i västra delen av planområdet
I planområdet västra del finns fyra befintliga villafastigheter längs med
Västerviksvägen. Söder om villorna finns en fastighet med en före detta
järnhandel. Fastigheten är delvis i anspråkstagen med byggnad och
parkeringsplats och delvis trädbevuxen med tall och björk. Mörtnäsvägen passerar
igenom denna del av området. Söder om Mörtnäsvägen finns en fastighet som
tidigare använts som bussdepå. Fastigheten är asfalterad och endast bebyggd med
en garagelänga. Öster om bussdepån finns två bostadsfastigheter inbäddade i
barrskog.

Ortofoto område 1.

Mörtnäsvägen passerar mellan fastigheterna Mörtnäs 1:226 och Mörtnäs 1:587.
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Bilden till vänster visar fastigheten Mörtnäs 1:226 med villorna längs med Västerviksvägen som
skymtar i bakgrunden. Bilden till högre visar fastigheten Mörtnäs 1:587 med garagelängan.

Område 2 - Skanskas exploateringsområde
Norr om väg 222 finns ett före detta sandtag som tidigare utgjorts av ung tät
blandskog men som under 2016 har avverkats för att ge plats för bebyggelse.
Markarbeten med schaktning och utfyllnad av sand och grus har gjorts för att
möjliggöra byggnation av en kommunal gata och kvartersmark. Gatan och
bebyggelsen är planlagd i detaljplanen för Skanskas etapp 1 och utgör infart till
flerbostadshusen som byggs längs med Torsbyfjärden. Gatan ansluter till den
befintliga cirkulationsplatsen vid väg 222. Området norr om aktuell
planområdesgräns är starkt kuperat och präglat av tidigare täktverksamhet.
Skogen är mestadels ung med det finns även partier med mer mogen tallskog. En
del av ytan är mer eller mindre trädfri och delvis störd av terrängkörning. I de
rester från den tidigare sand- och grustäktsverksamheten som finns i området har
en rödlistad svampart samt skyddsvärda insektsarter hittats. I planarbetet för
Skanskas etapp 1 möjliggjordes så att dessa livsmiljöer bevaras.

Ortofoto område 2. (Källa: Lantmäteriet 2019)
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Skanskas område med pågående byggnation av etapp 1.

Område 3 - privata bostadsfastigheter norr om väg 222
I planområdets östra del finns ett område med privata bostadsfastigheter, en
pumpstation och ett strandområde. Området utgörs av talldominerad, havsnära
barrskog. Bostadsfastigheterna har strandtomt och båtbryggor. Vid pumpstationen
finns en vändplan som omges av löv- och barrträd.

Ortofoto område 3.

Privata bostäder och pumpstation
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Område 4 - Grisslinge havsbad
I planområdets västra del finns Grisslinge havsbad. Havsbadet är en allmän
badplats med sandstrand som delvis hyser naturlig vegetation. Vid stranden finns
en yta med mestadels öppen gräsmark på sandig mark. Området innehåller
enstaka tallar och lövträd. En vollybollplan finns inom området. I anslutning till
väg 222 finns en byggnad med verksamhet i form av café och restaurang. Öster
om byggnaden finns en stor parkeringsplats som används av besökare till badet,
restaurangen, caféet och som infartsparkering.
Område 5 - privata bostadsfastigheter söder om väg 222
Öster om parkeringsplatsen finns ett område med privata bostadsfastigheter.
Området är inhägnat och fastigheterna har strandtomter. Trädskiktet i området
domineras av tall med inslag av sälg.

Ortofoto område 4 och 5.

Infartsparkering och den privata villafastigheten Mörtnäs 1:531 i planområdet södra del.
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Privata villafastigheter i planområdets södra del. Fastigheterna Mörtnäs 1:533 och 1:532.

Förändringar
Planförslaget innebär att landskapsbilden i området delvis kommer att förändras.
Det är framförallt området norr om väg 222 som kommer att genomgå en
förändring. Den nya bebyggelsen kommer att upplevas som en förlängning av den
befintliga bebyggelsen i Mörtnäs och kommer att koppla ihop Mörtnäs med orten
Hemmesta öster om planområdet. Området söder om väg 222 kommer till största
del att bevaras i befintligt skick, här säkerställer detaljplanen befintlig
markanvändning. Enda förändringen är att detaljplanen möjliggör avstyckning av
den befintliga bostadsfastigheten Mörtnäs 1:532 så att ett nytt hus kan byggas.
Nedan beskrivs förändringen inom planens olika delområden.
Område 1 - Mörtnäs 1:226
Inom fastigheten Mörtnäs 1:226 möjliggörs byggnation av 14 stycken mindre
parhus, radhus, kedjehus eller friliggande enbostadshus. Bebyggelsen är
småskalig för att anpassas till befintlig bebyggelse i Mörtnäs. En infart möjliggörs
från Mörtnäsvägen och de nya husen samlas kring en gemensam infartsgata. I
områdets mitt finns utrymme att ordna gemensam lekplats. I nordvästra delen av
området bevaras befintlig vegetation. I södra delen av fastigheten finns ett släpp
för en gångväg till Mörtnäsvägen. Denna gångväg skapar ett gent stråk i riktning
mot busshållplatsen vid vägg 222, badplats, värdshus med mera. Gemensam
sophantering ordnas längs med Mörtnäsvägen.
Husen i fastighetens norra del, närmast de befintliga villorna längs med
Västerviksvägen, byggs som suterrängvillor för att anpassas efter den sluttning
som finns. Den västra delen av fastigheten är mer plan, här föreslås hus med två
fulla våningar. Husen placeras på tomten så att en baksida med eftermiddags- och
kvällssol skapas. Längs med Mörtnäsvägen placeras husen indragna från
Mörtnäsvägen med sex meter förgårdsmark. Husen har trädgård mot den
gemensamma lekplatsen och infartsvägen.
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Situationsplan fastigheten Mörtnäs 1:226.

Planbestämmelser för fastigheten:
- Inom fastigheten får parhus, radhus, kedjehus eller friliggande
enbostadshus byggas.
- 80 m2 är största byggnadsarea för huvudbyggnad per fastighet.
- 30 m2 är största sammanlagda byggnadsarea för komplementbyggnader per
fastighet. Komplementbyggnader får uppföras med en högsta
byggnadshöjd om 3,5 meter.
- 27 grader är största tillåtna takvinkel
- Byggnadshöjden för hustypen A & B (syd och väst) är 6 m.
- Nockhöjden för husraden i norr är +25,5 m.
- Gemensamma ytor ska vara tillgängliga för gemensamhetsanläggning.
- Inom områdets nordvästra del skyddas träd med en stamdiameter större än
15 cm mätt 1,3 meter över marken.
- På prickmarken längs fastighetens ytterkanter får marken inte användas för
parkering och den ska vara genomsläpplig, för att ge plats åt
dagvattenhantering.
- För husen närmast Mörtnäsvägen finns en planbestämmelse som anger att
varje bostad ska ha tillgång till en uteplats, privat eller gemensam, på tyst
eller ljuddämpad sida i nära anslutning till bostaden.
Område 1 - Mörtnäs 1:587
I planprogrammet från 2010 anges att på fastigheten Mörtnäs 1:587 ska
möjligheten att uppföra stadsradhus alternativt flerbostadshus med motsvarande
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småskaliga utformning prövas. Under planarbetet har olika alternativa
utformningsalternativ prövats. Det alternativ som bedömts som mest lämpligt på
platsen är en mer storskalig exploatering med två hus med tre respektive fyra till
fem våningar. Bebyggelsen möter den dominerande väg 222, det öppna
landskapet söder om vägen och knyter an till det mer storskaliga
flerbostadshusområdet vid Skanskas exploatering. Fastigheten har en strategisk
lokalisering nära kollektivtrafik vilket motiverar en högre exploateringsgrad.
Totalt möjliggörs ca 50-60 lägenheter inom denna fastighet. Husen placeras
parallellt i nordsydlig riktning med det högre i fastighetens östra del, intill
naturområdet som skiljer fastigheten från villafastigheterna på Mörtnäs 1:315 och
1:318. Husens placering gör att utsikten för närboende norr om fastigheten
påverkas så lite som möjligt. Alternativet att bebygga fastigheten med mer
småskaliga stadsradhus eller småskaliga flerbostadshus har valts bort då det skulle
ianspråkta en större andel av fastighetens yta och blockera utsikten på ett mer
betydande sätt. Fastighetens lokalisering nära Grisslingen innebär att fin
boendekvalitet kan skapas där många lägenheter får utsikt mot vattnet.
Infart till fastigheten sker från nya anslutningsvägen till Mörtnäs och parkering
sker i ett parkeringsdäck under mark. Bebyggelsen placeras cirka 25 meter från
väg 222 för att klara de säkerhetsavstånd som bör finnas mellan vägen och ny
bebyggelse. Den befintliga naturen i fastighetens östra del bevaras då den ingår i
den regionala grönkilen och har betydelse för landskapsbilden. Inom fastigheten
iordningsställs marken till gemensam gård för de boende. Med de parallellställda
husen skapas en tydlig gårdsbildning. En gemensamhetslokal planeras även i det
sydöstra hörnet av fastigheten, som en integrerad del i slänten och den tillhörande
uteplatsen får utsikt över Grisslingen. Gemensam sophantering ordnas i närheten
av Mörtnäsvägen.
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Situationsplan fastigheten Mörtnäs 1:587.

Planbestämmelser för fastigheten:
- Inom fastigheten får flerbostadshus uppföras.
- 660 m2 är största tillåtna byggnadsarea för det västra huset och 1000 m2 för
det östra. Utöver byggnadsarean får balkonger och altaner uppföras.
Komplementbyggnader med en största sammanlagd byggnadsarea om 20
m2 och högsta byggnadshöjd på 3 meter får uppföras.
- Planen styr även största tillåtna bruttoarea för huvudbyggnad. Bruttoarea
är summan av alla våningsplanens area. Utöver bruttoarean får inglasade
balkonger och parkeringsdäck under mark uppföras.
- Nockhöjden är 28,5 m över nollplanet för den västra byggnaden och 34 m
över nollplanet för den östra byggnaden, vilket möjliggör tre våningar på
det västra huset och fyra-fem våningar på det östra samt ett parkeringsdäck
under byggnaderna och gården.
- Inom områdets östra del ska det befintliga skogspartiet bevaras. Där
skyddas träd med en stamdiameter större än 15 cm mätt 1,3 meter över
marken och marken får inte användas för parkering.
- Eftersom fastigheten är bullerutsatt innehåller plankartan bestämmelser om
att minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot en
ljuddämpad sida. Varje bostad ska ha tillgång till en uteplats, privat eller
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gemensam, på tyst eller ljuddämpad sida i nära anslutning till bostaden.
Eftersom det finns risk att marken under den befintliga byggnaden på
fastigheten är förorenad så innehåller plankartan en bestämmelse om att
startbesked inte får ges förrän sanering av mark utförts till nivåer
motsvarande känslig markanvändning (KM) enligt Naturvårdsverkets
riktvärden.
I sydöstra delen av fastigheten finns en byggrätt för en
gemensamhetslokal, som regleras till 180 m2 byggnadsarea och en
nockhöjd på max 20 m över nollplanet, för att inte sticka upp över slänten.
För denna fastighet gäller fördröjd genomförandetid, på grund av att ytan
behövs under Trafikverkets ombyggnation av väg 222.

Område 1 - befintlig bebyggelse inom planområdet
Detaljplanen omfattar även befintlig bebyggelse och säkerställer den pågående
markanvändningen. I planområdets norra del finns fyra friliggande villor längs
med Västerviksvägen, fastigheterna Mörtnäs 1:652–1:655. Detaljplanen medger
en större byggrätt än den idag gällande byggnadsplanen, detta för att göra den
befintliga bebyggelsen planenlig.
Planbestämmelser för fastigheterna Mörtnäs 1:652–1:655:
- Bebyggelsen ska bestå av friliggande villor med en största byggnadsarea
om 140 m2 eller 175 m2.
- Villorna får ha en byggnadshöjd om 4,5 meter.
- På varje fastighet får komplementbyggnader uppföras till en största storlek
om 40 m2. Komplementbyggnaderna får ha en högsta byggnadshöjd av 3
meter.
Öster om bussdepån finns två bostadsfastigheter som idag inte omfattas av någon
gällande detaljplan, fastigheterna Mörtnäs 1:315 och 1:318. Dessa fastigheter
planläggs i nu aktuell detaljplan. Avsikten är att bekräfta befintlig användning och
att skydda befintlig grönstruktur.
Planbestämmelser för fastigheterna Mörtnäs 1:315 och 1:318:
- Bebyggelsen ska bestå av friliggande villor med en största byggnadsarea
om 160 m2.
- Villorna får ha en byggnadshöjd om 7 meter.
- På fastigheten Mörtnäs 1:315 får komplementbyggnader uppföras till en
största storlek om 40 m2. På fastigheten Mörtnäs 1:318 får
komplementbyggnader uppföras till en största storlek om 145 m2. Ytorna
för komplementbyggnader motsvarar dagens utnyttjande av fastigheten.
Komplementbyggnaderna får ha en högsta byggnadshöjd av 3 meter.
- Plankartan har en planbestämmelse som begränsar
avstyckningsmöjligheten för dessa fastigheter. I planprogrammet från
2010 anges att fastigheterna ska utredas för avstyckning. Under
planarbetet har bedömningen gjort att fastigheterna inte är lämpliga att
stycka av på grund av att de idag består av mycket naturmark som har en
viktig funktion i grönstrukturen i området. En avstyckning och byggnation
av fler hus i området skulle ha en allt för stor negativ påverkan på
naturmarken inom fastigheterna. En begränsning av
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avstyckningsmöjligheten möjliggör att fastigheterna kan bevaras som stora
luftiga naturtomter.
På fastigheterna Mörtnäs 1:315 och 1:318 skyddas träd med en
stamdiameter större än 15 cm mätt 1,3 meter över marken.

Område 2 - Skanskas exploateringsområde
Bebyggelsen inom fastigheten Mörtnäs 1:12 utgör etapp 2 i Skanskas projekt där
etapp 1 bestod av fyra nu färdigbyggda flerbostadshus och ett flertal småhus som
håller på att byggas norr om planområdet. I etapp 2 möjliggörs sju stycken
flerbostadshus i fyra till sex våningar längs med den väg som försörjer delar av
etapp 1, Sandtäktsvägen. Totalt möjliggörs cirka 130 lägenheter inom denna del
av planområdet.
Mellan husen finns gemensamma bostadsgårdar med lekplatser och
markparkering. Ett parkeringsdäck ordnas i södra delen av området, nära väg 222.
Parkeringsdäcket uppförs i två till tre våningar till viss del nedsänkt i förhållande
till omkringliggande mark och utformas med en fasad med stående träribbor och
armeringsnät för klätterväxter. Gemensam avfallshantering ordnas i sopkassuner
och miljöhus längs med Sandtäktsvägen.

Situationsplan fastigheten Mörtnäs 1:12.

Planbestämmelser för fastigheterna:
- Inom fastigheten får flerbostadshus uppföras.
- Husens storlek varierar inom området, från byggnadsarean 330 m2 till 390
m2. Utöver byggnadsarean får balkonger och altaner uppföras.
Komplementbyggnader med en största sammanlagd byggnadsarea om 20
m2 och högsta byggnadshöjd på 3 meter får uppföras.
- 30 grader är största tillåtna takvinkel
- Högsta tillåtna nockhöjd varierar i området och möjliggör hus med fyra till
sex våningar.
- Eftersom delar av området är bullerutsatt innehåller plankartan
bullerbestämmelser för några av husen närmast väg 222. Bestämmelsen
anger att i lägenheter större än 35 kvm ska minst hälften av
bostadsrummen i varje lägenhet orienteras mot en ljuddämpad sida. Detta
eftersom mindre lägenheter tillåts ha högre bullernivå vid fasad enligt
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förordningen om trafikbuller. Varje bostad ska ha tillgång till en uteplats,
privat eller gemensam på tyst, eller ljuddämpad sida i nära anslutning till
bostaden.
Stödmurar ska uppföras i erforderlig utsträckning för att undvika ras och
erosion från branten i norr/nordväst.
Vissa delar av marken utanför byggrätterna begränsas med
planbestämmelser om att marken inte får användas för parkering och att
den ska vara genomsläpplig, för att ge plats åt dagvattenhantering och
grönstrukturåtgärder.
Inom delar av området förekommer förorenad mark, plankartan har därför
en bestämmelse om att startbesked inte får ges förrän sanering av mark
utförts till nivåer motsvarande känslig markanvändning (KM) enligt
Naturvårdsverkets riktvärden, på de platser där så krävs.

Område 3 - Ålstäket 7:25, 7:2 och 1:5
Norr om cirkulationsplatsen i planområdets östra del finns tre befintliga
bostadsfastigheter, Ålstäket 7:25, 7:2 och 1:5.
Planbestämmelser för fastigheterna Ålstäket 7:25, 7:2 och 1:5:
- Bebyggelsen ska bestå av friliggande villor med en största byggnadsarea
om 180 m2, 200 m2 och 160 m2.
- Villorna får ha en byggnadshöjd om 7 meter.
- Komplementbyggnader får uppföras till en största storlek om 60 m2, 80 m2
och 50 m2. Ytorna för komplementbyggnader motsvarar dagens
utnyttjande av fastigheten. Komplementbyggnaderna får ha en högsta
byggnadshöjd av 3 meter.
- På fastigheten Ålstäket 1:5 får en komplementbostadsbyggnad om 65 m2
finnas.
- Plankartan har en planbestämmelse som begränsar
avstyckningsmöjligheten för dessa fastigheter eftersom fastigheterna är
små och därför inte lämpliga att stycka.
Område 3 - Mörtnäs 1:656 och 1:54
Detaljplanen föreslår en ändrad markanvändning för fastigheten Mörtnäs 1:656 i
planområdets östra del, se bild nedan. Fastigheten innehåller idag ett bostadshus. I
detaljplanen planläggs halva fastigheten som naturmark och halva fastigheten som
parkering. Fastigheten ägs av kommunen och bedöms ha ett värde som naturmark
för rekreation och dagvattenhantering. Parkeringen planeras för att tillskapa
bilplatser för att försörja den i etapp 1 planerade fartygsbryggan för båtpendling.
Fastigheten Mörtnäs 1:54 som ligger intill fastigheten 1:656 planläggs för
bostadsändamål. Här finns idag två bostadshus men ett av dem kommer att bli
tvunget att rivas på grund av breddningen av väg 222. Fastigheten har idag en
direktutfart som kommer att stängas av Trafikverket. Ny infart till fastigheten
kommer att ordnas över parkeringen på Mörtnäs 1:656.
Område 4 - Grisslinge havsbad
Söder om väg 222 möjliggör detaljplanen att restaurang- och caféverksamhet kan
bedrivas i värdshusbyggnaden. Planen säkerställer även pågående
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markanvändning med parkeringsplats och badplats.
Område 5 - privata bostadsfastigheterna Mörtnäs 1:531, 1:532 och 1:533
De tre bostadsfastigheterna med strandtomt längs med Grisslingen är inte sedan
tidigare planlagda. I aktuell detaljplan medges pågående markanvändning inom
fastigheten plus att den ena fastigheten, Mörtnäs 1:533, ges möjlighet att styckas
till två fastigheter. Fastigheten är cirka 8500 m2 och kommunen gör bedömningen
att fastigheten har en storlek som gör den lämplig att stycka av och bebyggas. I
bilden nedan illustreras ett alternativ till avstyckning. Slutgiltig utformning av den
avstyckade fastigheten avgörs i lantmäteriförrättning. Aktuell del av fastigheten
bedöms redan idag vara i anspråkstagen då den utgör infart till det befintliga
huset. I detaljplanen föreslås därför strandskyddet upphävas inom stora delar av
fastigheten, läs mer under kapitlet Strandskydd. Den nya fastigheten blir en
lucktomt i raden av de tre befintliga fastigheterna. Detaljplanen medger ett hus
med byggnadsarean 140 m2 och en byggnadshöjd om 7 meter. Infart till
fastigheterna Mörtnäs 1:531, 1:533 och den nya fastigheten behöver samordnas
och lösas med servitut eller gemensamhetsanläggning.

Illustrerad avstyckningsmöjlighet för fastigheten Mörtnäs 1:533. Grön illustrerad yta visar
bostadsfastigheten Mörtnäs 1:656 som planläggs delvis som naturmark delvis som parkering.

Planbestämmelser för fastigheterna Mörtnäs 1:531, 1:532 och 1,533:
- Bebyggelsen ska bestå av friliggande villor med en största byggnadsarea
om 140 m2.
- Villorna får ha en byggnadshöjd om 7 meter.
- Komplementbyggnader får uppföras till en största sammanlagda
byggnadsarea per fastighet om 70 m2, 60 m2 respektive 120 m2. Ytorna för
komplementbyggnader motsvarar dagens utnyttjande på fastigheten.
Komplementbyggnaderna får ha en högsta byggnadshöjd av 3 meter.
- Plankartan har en planbestämmelse som begränsar
avstyckningsmöjligheten på fastigheterna Mörtnäs 1:531 och Mörtnäs
1:532.
- Planen möjliggör avstyckning av fastigheten Mörtnäs 1:533.
- På Mörtnäs 1:533 har det befintliga skogspartiet belagts med
bestämmelser om utfartsförbud mot lokalgatan, att marken inte får
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användas som parkering och att byggnad inte får uppföras och träd med en
stamdiameter större än 15 cm mätt 1,3 meter över marken skyddas. Allt
detta för att skydda den befintliga naturmarken eftersom den är av
betydelse för det gröna svaga sambandet.
På Mörtnäs 1:531 och 1:533 finns en respektive fyra enskilda tallar som
också skyddas med bestämmelse.

NATUR OCH REKREATION
Förutsättningar
RUFS 2050
Planområdet ligger inom Nacka-Värmdökilen som innehåller viktiga regionala
spridningssamband för arter knutna till gammal barrskog. Området är utpekat som
ett grönt svagt samband av klass 1. De gröna svaga sambanden är smala eller
sårbara partier i de gröna kilarna. De svaga sambanden är i ett regionalt perspektiv
avgörande för att de gröna kilarna ska uppfattas och fungera som stora
sammanhängande grönområden. Områdena är viktiga ur såväl ekologiska som
rekreativa perspektiv. De svaga samband som är mest prioriterade i ett regionalt
perspektiv har klassats som klass 1 av tre klasser. De förhållningssätt som
redovisas i RUFS 2050 är: att stärka de svaga gröna sambanden genom
förbättringsåtgärder från ett helhetsperspektiv, att säkerställa och skydda de svaga
gröna sambanden så att kilen behåller sina funktioner och att undvika ny
bebyggelse samt nya anläggningar och verksamheter som kan försvaga funktionen
i ett grönt svagt samband och om det sker en negativ påverkan på ett grönt svagt
samband kompenseras detta med lämpliga åtgärder för att upprätthålla sambandets
funktion.

Bild från RUFS 2050, planområdets ungefärliga läge markerat med röd cirkel. Gröna pilar visar
svaga gröna samband av klass 1.

Översiktsplan 2012-2030
I Värmdös översiktsplan är planområdets närområde utpekat som ett grönt svagt
samband, klass 2. På skalan är klass 1 de samband som är viktigast att bevara och
utveckla och klass 3 är svaga partier som behöver förstärkas vid planering av ny
bebyggelse och infrastruktur men som inte är direkt hotade idag. Eftersom
Värmdö kommuns gällande översiktsplan är från innan RUFS 2050 antogs, är
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denna klassning baserad på att detta samband hade klass 2 i RUFS 2010.
Naturvärden
Värmdös natur präglas av närheten till havet med havsstränder,
hällmarkstallskogar och ett småbrutet kulturlandskap. I östra delen av
planområdet domineras naturen av de sandavlagringar som utgör jordarten.
Sandavlagringen är påverkad av tidigare täktverksamhet norr om väg 222, samt
bebyggelse och bad söder om vägen. Dock finns på södra sidan om vägen rester
kvar av en sandtallskog med intressant svampflora och insektsfauna. Norr om väg
222 och norr om planområdet finns miljöer, sandblottor, med intressanta samt
skyddsvärda bin och insekter. Sandtallskog och olika naturtyper knutna till
sandmarker är alla ovanliga miljöer med generellt högt naturvärde. Tallmiljöer är
även ansvarsnaturtyp för länet.
Naturen i planområdets närhet är idag stark påverkad av barriärer. Väg 222,
stängsel, privata tomter, avverkad naturmark och svårtillgängliga branter gör att
grönstrukturen är uppbruten och viktiga kopplingar för rekreation och naturvärden
försämras eller uteblir.
En naturvärdesinventering togs fram 2016 för att utgöra underlag till vägplan för
väg 222. Av de naturvärdesobjekt som ligger inom detaljplaneområdet var tre av
högt naturvärde (klass 2), fyra av påtagligt naturvärde (klass 3) och två av visst
naturvärde (klass 4). Naturvärden är främst knutna till sandmarker med förekomst
av naturvårdsarter. Söder om vägg 222 ligger en gammal sandtallskog och en
havssandstrand med artrik undervattensvegetation med höga naturvärden, norr om
väg 222 på den före detta sandtäkten finns höga naturvärden knutna till öppna
sandytor och en mycket artrik och skyddsvärd insektsfauna. Områden med
påtagliga naturvärden utgörs av sandbarrskog, åsbarrskog samt områden med
grova lövträd och strandzonen.

Ortofoto över området.
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Naturvärden inom och i närheten av området enligt tidigare inventeringar utförda i området.

Skyddade och rödlistade arter
Vid naturvärdesinventeringen noterades att i planområdet finns de rödlistade
arterna alm (akut hotad, CR) och ask (starkt hotad, EN). De finns i östra delen,
norr om väg 222, i planområdet. Under inventeringen noterades även arter som är
skyddade enligt artskyddsförordningen, som blåsippa vilken är skyddad enligt 8
och 9§§. Blåsippan bedöms ha gynnsam bevarandestatus på nationell, regional
och lokal nivå. Den är bedöms som livskraftig. Det finns också notering om
knippnejlika som är rödlistad som starkt hotad, EN, och fridlyst enligt 8§
artskyddsförordningen. Arten bedöms inte ha gynnsam bevarandestatus och en
minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Sedan tidigare finns även
utter noterad (rödlistad som nära hotad NT och fridlyst enligt 4§
artskyddsförordningen). Det finns dock bara en enda observation av utter och det
från år 2009. Spillkråkan som är rödlistad som nära hotad (NT) och upptagen i
Bilaga 1 av fågeldirektivet och skyddad enligt artskyddsförordningens 4§ häckar
troligen i skogarna norr om Ålstäket. I artportalen finns flera rödlistade fågelarter
noterade (förbiflygande), gråtrut (sårbar, VU), duvhök (nära hotad, NT), silltrut
(nära hotad, NT), havsörn (nära hotad, NT), stare (sårbar, VU) och tornseglare
(sårbar, VU).
Spridningsvägar
Befintlig väg 222 utgör barriär för klövvilt och djur passerar inte frekvent vägen i
dagsläget. Räv, grävling, samt rådjur passerar vägen med regelbundenhet. För
spridning av småvilt, skogsfåglar (stannfåglar) och insektsarter är de befintliga
barrskogsskogssambanden som finns söder om väg 222 viktiga. Utmed stranden i
södra delen av planområdet är det ett viktigt spridningsstråk för småvilt som räv
och grävling.
Rekreation
På platsen idag finns det stora rekreativa kvalitéer kopplat till områdets
natur och havsnära läge. Väster om planområdet finns Gustavsbergsskogens
kilområde som används som frilufts- och strövområde. Öster om planområdet
finns Storskogen Skärmarö kilområde, där de västra delarna har de högsta
rekreationsvärdena.
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De lättillgängliga delarna av naturområdet norr om planområdet används för
närrekreation, främst av boende i omgivande bebyggelse. Snöiga vintrar används
några slänter för pulkaåkning. I närheten finns ett ängsområde (Mormors ängar)
som bland annat används vid midsommarfirande.
Inom planområdet finns Grisslinge havsbad med 300 meter lång sandstrand och
ett par badbryggor. Badet har ett stort upptagningsområde och är ett av Värmdös
populäraste strandbad. Tack vare goda kollektivtrafikförbindelser och en stor
parkeringsplats lockar badet även besökare från Stockholm. Möjligheten att ta sig
till badet gående eller med cykel är däremot begränsad på grund av väg 222. På
vintern används området för att ta sig ut på isarna. Här finns även Grisslinge
värdshus och Systrarna Delselius café och konditori som förstärker platsen som
social mötesplats.
Öster om planområdet har Värmdö scoutkår sin klubbstuga. Öster om klubbstugan
finns ytterligare en badplats (Grills). I anslutning till klubbstugan finns tre
båtbryggor tillhörande Värmdö båtssällskap. Väster om planområdesgränsen, vid
Korpholmen, finns en småbåtshamn med båtuppläggning. Någon kilometer norr
om planområdet finns Värmdö jolleseglare.
Värmdöleden passerar igenom planområdet. Värmdöleden är en cirka 25
kilometer lång vandringsled mellan Strömmen och Saltarö.
Inom området utgör väg 222 en stor barriär för den rekreativa strukturen.
Förutsättningarna för rekreation i delarna närmast väg 222 påverkas av det höga
bullret från vägen. Även privata tomter, inhägnader och områdets topografi gör att
områdets platser för rekreation blir svårtillgängliga och saknar goda kopplingar
mellan varandra.
Förändringar
Som en del i arbetet med detaljplanen har en grön strategi tagits fram (Grön
strategi Grisslinge, Ekologigruppen, 2017-11-07). Syftet med den gröna strategin
var 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
stadsbebyggelsen. Med hjälp av den gröna strategin har konflikter mellan olika
värden kunnat hanteras tidigt vilket möjliggjort en balans där
bebyggelseutvecklingen även rymmer funktioner för grönstrukturen. Föreslagna
åtgärder i Grön strategi har dock inte kunnat följas till fullo, mer om detta nedan.
Strategin används som jämförelsealternativ i miljökonsekvensbeskrivningen och
där konstateras att planförslaget antas leda till märkbara negativa konsekvenser
för naturmiljön medan Grön strategi/jämförelsealternativet ger små positiva
konsekvenser för naturmiljön.
Eftersom planområdet är utpekat som ett grönt svagt samband är det extra viktigt
att hitta en balans mellan bebyggelsen och grönstrukturen så att det svaga gröna
sambandet stärks. Eftersom delar av planområdet redan idag består av hårdgjorda
ytor och förstörd grönstruktur har bedömningen gjorts att nybyggnation kan
släppas fram så länge det görs med hänsyn till den befintliga grönstruktur som
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finns och med ambitionen att tillföra ny grönska för att stärka det svaga gröna
sambandet. Enligt bedömningen i miljökonsekvensbeskrivningen uppnås dock
inte detaljplanens syfte att stärka det gröna svaga sambandet, utan försvagas
ytterligare.
I den gröna strategin föreslås åtgärder som ska höja kvaliteten på grönstrukturens
ekologiska funktion och områdets förmåga att erbjuda möjligheter till rekreation.
Målet är att kunna spara och tillskapa naturmark så att grönstrukturen hänger ihop
i ett nätverk. Vissa åtgärder som föreslås i den gröna strategin är svåra att reglera i
detaljplan. Dessa åtgärder behöver regleras genom andra avtal eller
överenskommelser. Exploateringsavtal tecknas med byggherrarna i projektet där
de förbinder sig att utföra vissa åtgärder enligt den gröna strategin.
På följande sidor redovisas de åtgärder som föreslås i den gröna strategin och som
detaljplanen reglerar antingen i plankartan eller i exploateringsavtal. Åtgärderna
gäller både rekreativa värden, ekologiska värden och ekosystemtjänster.

Bilden visar översiktligt förslag till grönstruktur och spridningsvägar för planområdet och
angränsande områden. Bild från den gröna strategin, Ekologigruppen.

Allmänt:
• Utforma bebyggelse så att den är genomsläpplig för vilt, det vill säga
inbjuder till spridning genom att vara öppen och med en inbjudande
grönstruktur i hela området.
• Vid gestaltning av området ska växtval ske med arter som förekommer
naturligt i området. Detta eftersom många av åtgärderna utformas för att
kompensera för förluster av habitat.
• Omsorgsfullt utformade och trafiksäkra stråk gör det attraktivare och
lättare att välja att gå eller cykla i området och förbättrar allmänhetens
tillgänglighet till rekreationsområden. Målpunkter som förskola,
stadsdelspark och stränder ska vara självklart och lätt att ta sig till utan bil.
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•
•
•
•
•
•

De större skogspartierna lämnas så orörda som möjligt för att behålla
karaktären av vild natur.
Ta tillvara de möjligheter som naturligt finns på respektive plats när
bostadsgårdar, nya platser och stråk utvecklas framöver.
Bevara naturmark inom planområdet för infiltration av dagvatten.
Kvartersgårdarna utformas med så liten andel hårdgjorda ytor som möjligt
och med träd och vegetationsbäddar som kan bidra till en fördröjning av
dagvatten.
Art- och habitatdirektivet efterföljs genom att miljöer för fåglar bevaras
och sköts så att de fortsatt utgör livsmiljö för utpekade arter som hittas
inom området.
Skapa ytor där knippnejlika kan planteras in och gynnas.

Tabellen enligt exemplet nedan finns som bilaga till planbeskrivningen och
redovisar åtgärder som föreslås i den gröna strategin och hur de regleras i
planförslaget alternativt varför de inte gör det. Nedan beskrivs de
åtgärder/anpassningar som gjorts i text för planområdets olika delområden.
(Delområdena är desamma som beskrivits i text och bild ovan).
Grön strategi

Plankarta

Kommentar

Tabellens innehåll redovisas i bilaga 2, Kommentarer på föreslagna åtgärder i Grön strategi.

Område 1 - verksamhetstomter och bostäder i västra delen av planområdet
Inom denna del av planområdet finns mer befintlig grönstruktur som behöver
fungera som en spridningskorridor för vilt och fåglar. Befintliga träd ger
bostadsmiljöerna stora kvaliteter för närrekreation och lek. Vegetationen skapar
en grön avskärmning mellan befintlig och ny bebyggelse.
Planförslaget har anpassats genom att inom fastigheten Mörtnäs 1:226 styrs
bostädernas placering med prickmark så att gröna korridorer kan skapas längs
gränserna mot intilliggande befintlig bebyggelse. I fastighetens nordvästra del har
ett område prickmarkerats för att säkerställa bevarande av skogsområdet med
möjlighet för lek och rekreation. Området fyller en viktig funktion i
grönstrukturen och spridningen till områden väster om planområdet. I plankartan
har området en bestämmelse om trädfällningsförbud för träd med en stamdiameter
större än 15 cm och marklovplikt har införts för fällning av träd med en
stamdiameter större än 15 cm. Om ett sådant träd ändå måste fällas av
säkerhetsskäl ska återplantering ske med samma trädslag och stammen tas om
hand för att gynna fauna.
På de privata villafastigheterna Mörtnäs 1:315 och 1:318 har delar av
fastigheterna prickmarkerats och bestämmelse om trädfällningsförbud har införts.
Fastigheterna är stora och skogbevuxna och fyller också en viktig funktion i
grönstrukturen och spridningen till områden utanför planområdet. Fastigheternas
vegetation hänger samman med området norr om fastigheterna som också har
naturkaraktär och som vidare övergår i naturområdet vid Grisslingehöjden.
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Avstyckningsmöjligheten begränsas på fastigheterna för att förhindra byggnation
av fler hus som negativt skulle påverka naturkaraktären.
Fastigheten Mörtnäs 1:587 består idag till största del av asfalterade ytor. I
fastighetens östra del finns ett skogsparti som hänger samman med de två
villafastigheterna Mörtnäs 1:315 och 1:318. Detaljplanen säkerställer att det
befintliga skogsområdet kan finnas kvar genom prickmarkering och
trädfällningsförbud i plankartan, samt bestämmelse om att marken inte får
användas för parkering. I södra delen av fastigheten föreslår den gröna strategin
att grönstrukturen förstärks genom skapande av utemiljöer för bostäderna.
Karaktären bör vara tall, ek och torräng. Stenmurar som avgränsning mot vägen
ger mervärden som boplatser. Stora delar av detta område planläggs dock som ny
infart till Mörtnäs i och med Trafikverkets vägplan för väg 222. Utformningen av
resterande del av fastigheten kommer i möjligaste mån att ges en grön karaktär på
de ytor som inte tas i anspråk för byggnader.
I norra delen av fastigheten, längs med Mörtnäsvägen, föreslår den gröna strategin
att ett stråk av tallskogsmiljö ska skapas som en fortsättning på den befintliga
tallskogsmiljön nordost om fastigheten. I plankartan är området närmast
Mörtnäsvägen prick-/korsmarkerad vilket skapar utrymme för en möjlig
trädplantering. Mörtnäsvägen har i plankartan gjorts tillräckligt bred för att kunna
rymma en trädrad längs med vägen.

Område 1 – verksamhetstomter och bostäder i västra delen av planområdet. Bild från Grön
strategi, Ekologigruppen.

Område 2 – Skanskas exploateringsområde
Inom Skanskas område har placeringen av bebyggelsen anpassats ur
spridningssynpunkt. Valet av punkt- och lamellhus gör området permeabelt med
släpp mellan byggnaderna, för att främja spridningen av småvilt. Dessvärre är det
svårt att undvika att bebyggelsen ändå blir något av en barriär i det gröna
sambandet. Gårdsmiljöerna utformas med så lite hårdgjorda ytor som möjligt och
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växtval sker med arter som förekommer naturligt i området idag för att återskapa
habitat som störts under exploateringen. Tall och lövträd, så som asp, sälg och ek,
införlivas mellan husen. Fridlysta arter som klippnejlika, gullviva och blåsippa
återplanteras i brynzonerna. Mötet med den skogsklädda branten utformas som
naturslänter och höga stödmurar undviks i möjligast mån. De terrasserade
slänterna med murar eller strängar av stenblock från platsen blir ett genomgående
gestaltningselement i hela området. De allmänna ytorna och kvartersmarken norr
om väg 222 ska gestaltas med blommande örter och miljöer med bar sand för att
skapa habitat för insekter knutna till sandiga marker och skötas med årlig slåtter.
Ett grönblått stråk skapas i en befintlig lågpunkt i områdets östligaste del. Här
finns en brant slänt som vänder sig mot nordväst, och i släntfoten utformas ett nytt
vattenstråk. En svagt lutande grässlänt binder ihop husen med stråket. I fuktstråket
placeras stenblock, träspänger och planteringar med växter som för tankarna till
vatten och strandängar. Området har en viktig funktion för dagvattenhantering
samt för att öka den biologiska mångfalden kopplat till fuktiga marker.
Alldeles väster om bostadsområdet planeras inom naturmarken en trappa
kombinerad med en åsnestig för gångkoppling till parkmarken vid Mormors ängar
uppe på höjden. Den befintliga terrängen lutar kraftigt och en trappa av trä eller
sten i gångstigens lägsta del kan integreras med terrasseringar av omgivande
södervända sandslänter.

Område 2 – Skanskas exploateringsområde. Bild från grön strategin, Ekologigruppen.

Område 3 – parken i öster
Grönområdet intill Torsbyfjärden planläggs som allmän plats Park. Detta område
ansluter till ett parkområde i intilliggande detaljplan för Skanskas etapp 1, som
fortsätter norrut längs strandkanten. Genom grönområdet passerar även
vandringsleden Värmdöleden, som kommer att anslutas till GC-vägen längs väg
222 inom genomförandet av Trafikverkets vägplan. Generellt för hela området så
bevaras äldre tallar och förstärks med nya. Klippnejlika, vars habitat längs 222 går
förlorat, planteras in i nya gräsmarker. De sandiga ängsytorna ska skötas med
årlig slåtter och återkommande markomrörningar för att skapa bara sandytor.
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En öst-västlig grönstrukturkoppling skapas från grönområdet vid vattnet genom
det planerade bostadsområdet och upp till naturområdet på Grisslingehöjden. I
plankartan är detta område planlagt som allmän plats Natur. Kommunen är
huvudman för den allmänna platsen och ansvarar för skötsel av området. En
terrasserad landtunga med grus och stenar byggs ut från den befintliga slänten och
på intilliggande kvartersmark byggs en lekplats och vistelseyta för boende.
Landtungans slänter lämnas som öppna sand- och grusytor, och där de landar vid
Sandtäktsvägen skapas en torräng. På den östra sidan av Sandtäktsvägen bevaras
befintliga tallar, och nya tallar planteras även i stråket för att förstärka sambandet
med talldungen. Den gröna kopplingen skapar möjlig spridningskorridor och är
mycket viktig i ett större spridningssammanhang. Enligt Grön strategi behöver
denna koppling vara minst 25 meter bred för att ge goda förutsättningar för
spridning. I detaljplanen är naturområdet ca 13 meter brett väster om
Sandtäktsvägen, men intilliggande kvartersmark ska också vara grön. Mellan den
befintliga carporten (etapp 1) och byggrätten i etapp 2 väster om Sandtäktsvägen
är det som minst 20 meter brett. På den östra sidan Sandtäktsvägen är det också 20
meter mellan byggrätterna, men då utgörs 5 m av lokalgata och planlagd
naturmark endast 9 meter. Bestämmelser om att marken ska vara genomsläpplig
och inte användas som parkering har tillförts plankartan.

Område 3 – parken i öster. Bild från grön strategin, Ekologigruppen.
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Utformningsförslag grönt stråk mellan Skanskas hus i öst (Illustration: Bjerking).

Område 4 och 5 - södra strandstråket
Området närmast väg 222 påverkas mycket av breddningen av väg 222. I den
gröna strategin föreslås ett antal åtgärder som därför inte är möjliga att genomföra.
De åtgärder som regleras och säkerställs i detaljplanen är att området vid badet
planläggs som allmän plats Park med kommunalt huvudmannaskap. Kopplingen
till gång- och cykelpassagen väster om värdshuset planläggs också som allmän
plats.
Området med tallskog inom fastigheten Mörtnäs 1:533 skyddas i plankartan med
en bestämmelse om trädfällningsförbud för träd med en stamdiameter större än 15
cm och marklovplikt har införts för fällning av träd med en stamdiameter större än
15 cm. Dessa bestämmelser gäller även för fem äldre tallar på fastigheterna
Mörtnäs 1:533 och Mörtnäs 1:531. Skogsområdet på Mörtnäs 1:533 omfattas även
av bestämmelse om att marken inte får användas för parkering.
Planen möjliggör att ett nytt hus kan byggas inom fastigheten Mörtnäs 1:533.
Huset placeras inom ett område som inte har några speciella naturvärden då
området används som infart till det befintliga huset på fastigheten.
I den gröna strategin föreslås att ett allmänt tillgängligt gångstråk bör skapas längs
med vattnet. Plankartan möjliggör inget sådant stråk då det har bedömts som
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olämpligt på grund av att marken är privatägd och att bostadshusen ligger nära
vattnet. Området utgör hemfridszon och att skapa ett allmänt tillgängligt stråk
bedöms innebära negativ påverkan för dessa fastigheter. Även inom detta område
har plankartan en bestämmelse om trädfällningsförbud för att skydda och bevara
miljön närmast vattnet. Strandskyddet kommer att gälla inom detta område.

Område 4 och 5 - södra strandstråket. Bild från grön strategin, Ekologigruppen.

Generellt hela planområdet
Till skillnad från dagsläget (eller nollalternativet i miljökonsekvensbeskrivningen)
säkerställer planförslaget att delar av den befintliga grönstrukturen skyddas. Men
jämfört med Grön strategi (jämförelsealternativ i MKB) bevarar planförslaget
ytmässigt mindre befintlig naturmark. Den befintliga grönstruktur som går
förlorad eller påverkas negativt av planförslaget är tänkt att kompenseras genom
åtgärderna beskrivna ovan samt följande generella åtgärder.
För att bevara och på sikt stärka naturvärdena tas inom ramen för planarbetet fram
skötselplaner för områden planlagda som Natur och grönområdet (Park) intill
viken i Ålstäket, samt för de områden som är planlagda som natur i intilliggande
detaljplan för Östra Mörtnäs (etapp 1), Dp 209, som idag saknar skötselplan.
De solvända sluttningarna i Grisslingehöjdens branter (inom och utanför
planområdet) gallras så att fler öppna och solbelysta sandytor skapas. Detta för att
ge bättre förutsättningar för biotopen och delvis för att kompensera för de delar
som kommer att beskuggas av den nya bebyggelsen.
I exploateringsavtal avses kompensationsåtgärder som till exempel plantering av
träd, växtval och utformning av utemiljöer för att skapa så goda livsmiljöer som
möjligt för arterna på platsen, samt skyddande av träd vid byggnation säkras.
Gröna tak, ängstak med tjockt substrat, ska utredas vidare under planarbetet och
eventuellt regleras i exploateringsavtal.
Rekreation
I och med ombyggnad av väg 222 kommer gång- och cykelnätet att byggas ut.
Även Mörtnäsvägen kommer att får en avskild gång- och cykelbana. Detta
innebär förbättrad tillgänglighet till Grisslinge havsbad. Detaljplanen säkerställer
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badplatsen genom användningen allmän plats Park. Utbyggnaden av gång- och
cykelväg i området påverkar generellt möjligheten till rekreation i området i stort.
En ny gång- och cykeltunnel planeras något väster om Skanskas P-hus och
scouternas klubbstuga, vid den idag grusade infartsparkeringen. Detta förbättrar
tillgängligheten till badet och till klubbstugan för boende norr om vägen.
De flesta vägar inom planområdet förses med antingen trottoar eller gång- och
cykelväg vilket skapar goda förutsättningar för att röra sig till fots eller med cykel
i området.
I och med byggnation inom Skanskas etapp 1 har Värmdöleden fått en något
justerad dragning närmare Mörtnäsviken. Leden har rustats upp och förlagts på
brygga på en del av sträckan. Inom aktuellt planområde kommer leden passera
igenom området som är planlagt som allmän plats Park och lokalgata. Utanför
planområdet ersätter Trafikverket backen upp till väg 222 med en trappa för
Värmdöledens fortsättning österut i oförändrat läge.
Med den gröna strategin som underlag har detaljplanen haft som mål att, så långt
som möjligt utifrån platsen förutsättningar, skapa möjlighet till rekreation.
Bebyggelsen har anpassats och allmänna platser har tillskapats för att skapa en
sammanhållen lokal grönstruktur där naturen hänger ihop i ett nätverk. Rekreativa
kopplingar binder ihop områdets målpunkter och stråk vilket ger ökad
tillgänglighet och goda rekreativa förutsättningar i de boendes närmiljö. Planen
innehåller både allmänna platser för park och naturmark samt bevarade och
nyskapade gröna områden inom kvartersmark.
KULTURMILJÖ
Förutsättningar
Inom planområdet finns en fornlämning i form av ett vägmärke, en milstolpe
(RAÄ Gustavsberg 28:1). Milstolpen finns nära väg 222, nordväst om
cirkulationsplatsen vid Skanskas exploateringsområde.

Milstolpe intill väg 222

Samrådshandling
Planbeskrivning
Dnr: 2015KS/0551
Sida 45 (91)

Förändringar
Eftersom lämningarna ligger inom område som påverkas av Trafikverkets vägplan
har Trafikverket tagit fram en arkeologisk utredning (Arkeologistik AB, 2014).
Syftet med utredningen var att fastställa om det fanns tidigare ej kända
fornlämningar inom planområdet. Vid utredningen framkom inget som
motiverade ytterligare arkeologiska insatser. I den gjorda arkeologiska
utredningen konstateras att inga ytterligare arkeologiska utredningar krävs inom
detaljplaneområdet.
GEOLOGI OCH GEOTEKNIK
Förutsättningar
Marken inom planområdet består främst av isälvsediment bestående av sand och
grus. Inom en liten del av planområdet, norr om parkeringen vid restaraungen och
väg 222, finns berg i dagen. Längs med vägsträckningen av väg 222 förekommer
block i olika fraktioner och på olika djup. Dessa är sannolikt från tidigare
bergskärningar i området som använts som fyllningar för byggande av den
befintliga vägen. Jorddjupet i området varierar från 0 meter till 20 meter.

Jordartskarta. Källa SGU

Förändringar
Inom de delar av planområdet där nybyggnation av bostäder möjliggörs har
geotekniska utlåtanden tagits fram för att bedöma geotekniska förhållanden inför
nybyggnation.
Geotekniskt utlåtande Mörtnäs 1:226
I det geotekniska utlåtandet görs en bedömning av geotekniska förhållanden inför
nybyggnation på fastigheten. Någon markundersökning har inte gjorts i detta
skede, utlåtandet baseras på jordartskartan från SGU. Enligt jordartskartan ligger
aktuell fastighet på åsmaterial vilket generellt bedöms vara positivt ur
grundläggningssynpunkt. Inför projektering görs noggrannare markundersökning
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så att grundläggningsmetod ska kunna väljas.
Geotekniskt utlåtande Mörtnäs 1:12
En geoteknisk undersökning (PM Stabilitet Östra Mörtnäs) togs fram inför
Skanskas etapp 1 men omfattar även aktuellt planområde. Syftet med den
geotekniska utredningen var att kontrollera markens stabilitet inför pågående
detaljplanearbete i Östra Mörtnäs. Vid provtagning konstaterades att närmast
markytan finns cirka 3 dm mulljord. Därunder utgörs jorden av en isälvsavlagring
och består huvudsakligen av silt, sand, sten och grus. Stopp vid sondering av
block eller berg har erhållits på djup cirka 1-4,5 meter. Sonderingsmotstånd visar
att jorden är omväxlande lös och fast lagrad. Jorddjup och jordens
sammansättning visar att marken kan anses vara stabil. Dock förekommer branta
slänter i närheten av området. I PM föreslås att planerade byggnader nedanför
jordslänter ges ett säkerhetsavstånd om cirka 3 meter till en eventuell framtida
släntlutning 1:2. Lösa jordblock i slänterna bör avlägsnas i samband med
exploatering. Då gyttja och lera påträffats under fyllningsjorden utmed
Värmdöleden och silt och lera förekommer utmed Mörtnäsviken bedöms
pålgrundläggning vara lämpligt inom del av området. I ett senare skede utförs
sondering för bestämning av grundläggningsmetod.
Geotekniskt utlåtande Mörtnäs 1:587
Inom fastigheten Mörtnäs 1:587 visade den geotekniska utredningen (Utrednings
PM Geoteknik) att fastigheten utgörs till stor del av fyllning ovan isälvssediment
på berg. Fyllningen utgörs av i huvudsak sand och grus och övergår till
isälvssediment (sand). Djup ned till berg är ca 14 meter i väst. Bergöverytan stiger
från väst till öst, berget går i dagen längs i öst. Fyllningen har en mäktighet på ca
0,5 till 2 meter.
Stabiliteten inom området fastigheten Mörtnäs 1:587 bedöms för befintliga
förhållanden som gynnsam. Sättningsförhållandena inom området bedöms som
goda då området i huvudsak utgörs av ej sättningsbenägen friktionsjord, både
fyllningen och naturliga jordar av isälvssediment därunder. Påförd belastning
medför i allmänhet små sättningar således.
Någon skredrisk förekommer inte inom fastigheten då det inte på ytor för
planerade byggnader, hårdgjorda ytor, parkytor och ledningsförläggning
förekommer någon finkornig jord i form av lera eller silt, s k kohesionsjord.
Rasrisken bedöms som låg till obefintlig för befintliga förhållanden på
fastigheten. Den tänkta ytan för exploatering med nya byggnader är idag till
övervägande del en plan hårdgjord yta. I områdets östra del förekommer ett
fastmarksparti med skog och berg i dagen och där markens nivå stiger mot öster.
Några synliga förutsättningar för ras i form av branta jordslänter, ensgraderade
naturliga branta slänter av sand, grus eller sten eller löst sittande bergblock
förekommer inte i det området. Om och när arbeten ska utföras för ombyggnad av
väg 222 i anslutning till områdets södra del, behöver samordning ske med
Trafikverket för att varaktigt undvika att branta, erosions- och rasbenägna slänter
ned från fastigheten skapas.
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Planerade byggnader kan sannolikt utföras med platta på packad fyllning på mark,
beroende av storlek på lasterna. För stora laster bör planerade byggnader
grundläggas med pålar. Lätta byggnader/konstruktioner kan grundläggas på
packad fyllning. Bergschakt kan, baserat på tolkade bergnivåer på ritning G-18.1001, erfordras för planerad byggnad i den östra delen, beroende på planerade
grundläggningsnivåer.
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
Området består till stora delar av isälvsmaterial och är därmed av värde för
grundvattenbildningen. Det finns inga grundvattenmagasin eller enskilda brunnar
inom planområdet.
Planområdet avvattnas till två olika vattenförekomster, Torsbyfjärden och
Grisslingen. Vattendelaren för avrinningsområdena är belägen norr om väg 222
för sträckan Mölnviks cirkulationsplats till cirkulationsplatsen vid Grisslinge
havsbad (Sandtäktsvägen-Svanstensvägen). Avrinningen från detta område når
Grisslingen, söder om planområdet. För sträckan från cirkulationsplatsen vid
havsbadet till cirkulationsplatsen vid Ålstäket ligger vattendelaren för
avrinningsområdet söder om vägen, vilket innebär att vattnet från denna del av
planområdet når Torsbyfjärden, norr om planområdet. Se avrinningsområden i
kartan nedan.

Blå linje visar delavrinningsområden till vattenförekomsterna Grisslingen och Torsbyfjärden.
Källa VISS, Länsstyrelsen.
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Status och miljökvalitetsnorm för Torsbyfjärden
Enligt vattenmyndighetens klassning har Torsbyfjärden otillfredsställande
ekologisk status. År 2027 ska god ekologisk status uppnås. Torsbyfjärden uppnår
ej god kemisk status. År 2027 ska Torsbyfjärden uppnå god kemisk status med
undantag för bromerade difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar.
Miljöproblemen beror på övergödning och miljögifter.
Status och miljökvalitetsnorm för Grisslingen
Enligt vattenmyndighetens klassning har Grisslingen måttlig ekologisk status. År
2027 ska god ekologisk status uppnås. Grisslingen uppnår ej god kemisk status.
År 2027 ska Grisslingen uppnå god kemisk status med undantag för bromerade
difenyleter, kvicksilver, kvicksilverföreningar och tributyltenn föreningar.
Miljöproblemen beror på övergödning och miljögifter.
Förändringar
Idag uppfyller varken Grisslingen eller Torsbyfjärden miljökvalitetsnormerna för
vatten. För att miljökvalitetsnormerna ska kunna nås får inte planförslaget leda till
en försämring av vattenstatusen i recipienterna. Detta ställer krav på att
dagvattenhanteringen i området ordnas så att förorenat dagvatten inte når
recipienterna.
Inom planarbetet har dagvattenutredningar gjorts som studerar hur dagvatten ska
hanteras inom området, läs mer om dagvattenlösningar under kapitlet Hydrologi
och dagvatten. Med de åtgärder som föreslås inom exploateringsfastigheterna och
de goda förutsättningar som finns för infiltration av regn- och dagvatten inom
området så är bedömningen att belastningen av näringsämnen och föroreningar på
ytvattenrecipienterna kommer att förbli mycket låg. Exploateringen inom
planområdet kommer således inte begränsa möjligheterna att uppnå god
vattenstatus i Grisslingen och Torsbyfjärden.
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 och inom planområdet medför att buller och
utsläpp till luft ökar lokalt. Sammanlagt bedöms planförslagets konsekvenser på
luftkvalitén i området och i regionen bli små. Miljökvalitetsnormerna bedöms inte
överskridas i och med planförslagets genomförande.
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MILJÖFÖRHÅLLANDEN OCH STÖRNINGAR
Buller (inkl. MKN)
Förutsättningar
Väg 222 är hårt trafikerad och ger upphov till buller i planområdet. I förordningen
(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader 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.
I och med Trafikverkets ombyggnation av väg 222 utreder Trafikverket
vilka befintliga bostäder som är så pass utsatta för buller att
bullerskyddsåtgärder krävs. I vägplanen föreslås att bullerdämpande
åtgärder i form av bullerskyddskärm uppförs på delar av vägsträckan. På
vägsträckan inom aktuellt planområde föreslås inga bullerskärmar.

Buller i anslutning till planområdet efter Trafikverkets ombyggnation av väg 222. Trafikverkets
preliminära beräkningar prognosår 2040. Källa: Trafikverket

Förändringar
I de delar av planområdet där ny bostadsbebyggelse möjliggörs har
bullerutredningar gjorts för att säkerställa att den föreslagna bebyggelsen klarar
riktvärden för buller. Vissa av de nya husen ligger så pass långt från väg 222 att
de inte berörs av höga bullernivåer. Inom de områden där husen utsätts för buller
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över riktvärdena innehåller plankartan planbestämmelser för att säkerställa att
byggnaderna utformas så att bullerriktvärdena uppnås. Planförslaget innebär
positiva konsekvenser för delar av området då bebyggelsen avskärmar
bakomliggande mark med lägre bullernivåer som följd. Planbestämmelser
gällande buller som finns på plankartan är:
f6 – I lägenheter större än 35 kvm ska minst hälften av bostadsrummen i varje
lägenhet orienteras mot en ljuddämpad sida.
m2 –Varje bostad ska ha tillgång till en uteplats, privat eller gemensam på tyst,
eller ljuddämpad sida i nära anslutning till bostaden.
Bullerutredning för Mörtnäs 1:12 (Skanska etapp 2)
I bullerutredningen för Skankas område framgår att hus 5–7 klarar riktvärden för
buller vid fasad utan åtgärder. Trafikbullret för hus 8-11 beräknas som högst till
63 dBA. Lägenheter som är 35 m2 eller mindre kan därför planeras enkelsidigt åt
valfritt håll. Lägenheter som är större än 35 m2 och med fasad åt söder behöver
göras genomgående så att minst hälften av boningsrummen vetter mot sida där
ljudnivån är under 55 dBA ekvivalent nivå för att klara riktvärdena. Möjlighet till
gemensam uteplats som klarar riktlinjerna finns till exempel bakom hus 6 och 9.
På hus 8–11 inom Skanskas område har plankartan en bestämmelse som anger att
i lägenheter större än 35 kvm ska minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet
orienteras mot en ljuddämpad sida. För alla hus finns en planbestämmelse som
anger att varje bostad ska ha tillgång till en uteplats, privat eller gemensam på
tyst, eller ljuddämpad sida i nära anslutning till bostaden.

Hus 5

Hus 6
Hus 7

Hus 8
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Hus 9
Hus 11

Hus 10

Bilder från bullerutredningen som visar ekvivalent trafikbullernivå vid fasad.

Bullerutredning för Mörtnäs 1:587
Av bullerutredningen för Mörtnäs 1:587 framgår att för båda byggnaderna erhålls
ekvivalenta nivåer upp till 67 dBA vid gavel mot väg 222. Den maximala nivån
blir upp till 82 dBA för byggnaden i väster härrörande från lokalgatan som är
placerad nära byggnaden. För byggnaden i öster blir den maximala nivån som
högst 75 dBA.
Avsteg från riktvärdena fordras. Bullerskydd på balkonger krävs för att
åstadkomma bullerskyddad sida vid fasad. Villkoren för bullerskyddad sida
uppnås för 33 av 54 lägenheter om inga åtgärder vidtas.
På Mörtnäs 1:587 har plankartan en bestämmelse som anger att i lägenheter större
än 35 kvm ska minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet orienteras mot en
ljuddämpad sida. Det finns även en planbestämmelse om att varje bostad ska ha
tillgång till en uteplats, privat eller gemensam på tyst, eller ljuddämpad sida i nära
anslutning till bostaden.
Föreslagna åtgärder innebär att byggnaderna förses med väl fungerande
bullerskydd på balkong för att tillskapa bullerskyddad sida. För lägenheter
närmast väg 222 fordras att balkongens ena gavel och långsidan blir inglasad från
golv till tak, detta avser ca 5 lägenheter per våningsplan för det västra huset och ca
3 lägenheter per våningsplan för det östra huset. Antalet varierar med
våningshöjden. Det fordras tät inglasning i god kvalité. Generellt kommer
samtliga balkonger att förses med 1100 mm högt glas.
Riktvärden för buller på uteplats/balkong uppnås för ett fåtal lägenheter. Det är
därför lämpligt att montera ett bullerskydd på mark mellan huskropparna för att
uppnå villkoren på en stor del av gårdsmiljön och där kunna anlägga en
gemensam uteplats. Skärmen kan utföras i trä eller glas med en minsta ytvikt av
12 kg/kvm. Med denna åtgärd erhålls nivåer lägre än uteplats på en stor del av
gården.
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Bilder från bullerutredningen som visar ekvivalent trafikbullernivå vid fasad.

Bullerutredning 3 - Mörtnäs 1:226 (Verksamhetstomten)
Bullerutredningen beräknar buller både från väg 222 och från Mörtnäsvägen. I
bullerutredningen framgår att den ekvivalenta trafikbullernivån inte överstiger 60
dBA vid någon fasad. Planlösningarna kan därför utformas utan hänseende till
buller. Beräkningarna visar att de byggnader som är placerade närmast
Mörtnäsvägen behöver förses med bullerskydd vid uteplatser alternativt att
uteplatser placeras på bullerskyddad sida. Det sistnämnda går att lösa enligt
illustrationen under rubriken Bebyggelse och landskapsbild ovan.
Inom berörd del av fastigheten har plankartan en bestämmelse om att varje bostad
ska ha tillgång till en uteplats, privat eller gemensam på tyst, eller ljuddämpad
sida i nära anslutning till bostaden.
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Bild från bullerutredningen som visar ekvivalent trafikbullernivå vid fasad.

Radon
Förutsättningar
Hela Östra Mörtnäs ligger i ett högaktivt område för radon.
Förändringar
Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken på varje byggplats och vidta
tillräckliga skyddsåtgärder åligger den som ska bygga.
Markföroreningar
Förutsättningar
Inom planområdet finns ett, av Länsstyrelsens utpekat, potentiellt förorenat
område; Grisslinge bussdepå (Id 124384). Grisslinge bussdepå etablerades på
fastigheten Mörtnäs 1:587 under 40- eller 50-talet. På depån fanns verkstad,
bränslestation och tvätthall. Under en tid användes fastigheten bara som
bussuppställning innan all verksamhet lades ned. Efter det hyrdes fastigheten ut
till däckverkstad. Idag bedrivs ingen verksamhet på fastigheten.
2003 genomfördes en miljöteknisk undersökning av den nedlagda bussdepån.
Utredningen konstaterar att marken på bussdepån uppfyller kraven för känslig
markanvändning, inga markföroreningar påträffades som utgör en risk för
människors hälsa eller miljön. Undersökningen omfattade inte byggnader på
bussdepån eller marken under byggnaderna.
Sanering av tippområde Mörtnäs 1:12
I och med planarbetet för Skanskas etapp 1, norr om planområdet, gjordes en
markteknisk utredning inom fastigheterna Mörtnäs 1:68 och Mörtnäs 1:12.
Området uteslöts senare från etapp 1 och ingår nu i aktuell detaljplan. Utredningen
gjordes eftersom det fanns misstankar om att området innehöll rester från en
gammal soptipp och upplag av förorenade massor. Utredningen visade att
fyllningsmaterialet var påverkat av bland annat tungmetaller och PAH. En
detaljerad miljöteknisk markundersökning gjordes där området delades in i
selektiva efterbehandlingsvolymer (SEV). Proverna från volymerna jämfördes
med Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM)
och mindre känslig markanvändning (MKM). Området delades även in i olika
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markanvändningsområden beroende på den framtida markanvändningen som
planförslaget angav: bostäder, parkering eller gator. De olika
markanvändningsområdena, KM-område (bostäder) och MKM-område
(parkering, gator), styrde val av åtgärdsmål för respektive område. Marken
sanerades maj-augusti 2016.
Inom det före detta tippområdet har halter överstigande de mätbara åtgärdsmålen
lämnats kvar då föroreningen (utgörs främst av tungmetaller) ligger så pass djupt i
förhållande till blivande markyta (minst 2 meter). En riskbedömning har
genomförts som har kommit fram till att föroreningen inte bedöms utgöra någon
risk för vare sig människors hälsa eller för miljö/naturresurser. De kvarlämnade
fyllnadsmassorna har separerats från de nya tillförda massorna med hjälp av en
markavskiljningsduk. Markduk lades även i ytterligare några SEV-rutor.
En del massor med halter mellan KM och MKM har flyttats och återanvänts inom
entreprenadområdet, men bara inom vissa områden för MKM.

Ungefärlig lokalisering tippområdet.

Förändringar
Grisslinge bussdepå (Mörtnäs 1:587)
Den miljötekniska undersökningen konstaterade att marken vid bussdepån
uppfyller kraven för känslig markanvändning, inga markföroreningar påträffades.
Undersökningen omfattade inte byggnader på bussdepån eller marken under
byggnaderna. Om marken under byggnaden skulle vara förorenad bedöms det som
enkelt att sanera då föroreningen inte finns spridd inom ett större område på
fastigheten. Någon ytterligare provtagning under huset bedöms inte som
nödvändig i detaljplaneskedet. Vid en exploatering för bostadsbebyggelse krävs
att marken klarar kraven för känslig markanvändning (KM) enligt
Naturvårdsverkets definition. Plankartan har en bestämmelse om att startbesked
inte får ges förrän sanering av mark utförts till nivåer motsvarande känslig
markanvändning (KM) enligt Naturvårdsverkets riktvärden.
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Tippområde Mörtnäs 1:12
Eftersom marken inom Mörtnäs 1:12 sanerats enligt markanvändningsområden
baserade på ett bebyggelseförslag som justerats efter saneringen, så har det nya
förslaget överlagrats med kartan för markanvändningsområden för att jämföra
förändringarna.

Mindre förändringar i bebyggelseförslaget har gjorts som avviker från de
markanvändningsområden som angetts i eftersaneringsrapporten av marken. Dock
uppfyller marken ändå KM på dessa områden, förutom bredvid parkeringshuset
där man återanvänt massor med nivåer mellan KM och MKM. Därför behöver en
kompletterande sanering göras för att marken ska uppfylla kraven på KM inom ett
område som nu planläggs för bostadsgård och dagvattenhantering. Plankartan
innehåller därför en bestämmelse om att startbesked inte får ges förrän sanering av
mark utförts till nivåer motsvarande känslig markanvändning (KM) enligt
Naturvårdsverkets riktvärden.
Generellt gäller även att om det blir aktuellt med markarbeten och borttransport av
massor från de områden där massor med halter överstigande riktvärdena för KM
har lämnats kvar ska kontakt tas med tillsynsmyndigheten (Miljöenheten på
Värmdö kommun) innan markarbetena påbörjas.
HYDROLOGI OCH DAGVATTEN
Förutsättningar
Jordarterna i planområdet är mycket genomsläppliga, vilket ger god möjlighet till
infiltration. En stor del av det dagvatten som uppstår inom planområdet infiltrerar
relativt omgående i det genomsläppliga materialet eller tas upp av befintlig
växtlighet. Det finns tre lågpunkter längs väg 222 dit nederbörden avrinner som
ytavrinning och infiltrerar i marken i lågpunkten. Två av lågpunkterna ligger inom
planområdet och en av dem (öster om rondellen vid
Stavnäsvägen/Skärgårdsvägen) ligger utanför aktuellt planområde. I det mer
finkorniga och plana området i väster (bl.a. innefattande Mormors ängar) rinner
nederbörd som dagvatten av mot ett dike i väster. Det finns ett antal
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dagvattenbrunnar som ligger i Mörtnäsvägen och väg 222. Kommunala
dagvattenledningar finns i Mörtnäsvägen.

Nuvarande avrinning från planområdet. Bild från dagvattenutredningen, WRS 2017.

Området består till stora delar av isälvsmaterial och är därmed av värde för
grundvattenbildningen. Det finns inga grundvattenmagasin eller enskilda brunnar
inom planområdet. Grundvattennivån vid Mölnvik varierar mellan cirka +16,3
och +17,1. Vid korsningen Skärgårdsvägen-Älgstigen ligger grundvattennivån
mellan cirka +6,2 och +4,1. På Grisslingerakan och vid Ålstäket ligger
grundvattennivån mellan +0,5 och -0,1. Grundvattennivåerna kan variera +/- 1
meter med årstiderna.
I Värmdö kommun är det i första hand recipienten eller den mottagande markens
känslighet som avgör hur dagvattenhanteringen ska ske i nya områden eller vid
förändring av befintliga områden. Som första steg i omhändertagandet av
dagvatten förespråkas lokalt omhändertagande på tomtmark. I kommunens
dagvattenpolicy beskrivs riktlinjer för omhändertagande av dagvatten samt
ansvarsfördelning.
Förändringar
Den planerade exploateringen inom planområdet kommer att öka andelen
hårdgjorda ytor inom området, främst genom tak och parkeringsplatser. Detta
riskerar att leda till ökade dagvattenflöden och en ökad belastning av
näringsämnen och föroreningar på recipienten, varför en övergripande
dagvattenutredning gjordes tidigt i projektet (WRS 2017). Den konstaterar bland
annat att med den goda infiltrationskapaciteten i området kan
fördröjningsvolymen i de flesta fall uppnås genom lokal infiltration på tomtmark.
Eftersom kraven på dagvattenhantering och -utredningar har utvecklats under
planarbetets gång räcker den övergripande utredningen från 2017 inte till, särskilt
inte när det kommer till recipientfokus. Därför har även respektive byggherre tagit
fram en utredning för sitt eget förslag. Dock saknas fortfarande kommunens
samlade grepp om allt dagvatten. En ny övergripande utredning planeras att tas
fram under planarbetet. Plankartan ska även kompletteras med planbestämmelser
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och överenskommelser göras i exploateringsavtal som säkerställer
dagvattenhanteringen.
Flöden och föroreningar kommer att öka efter exploatering av planområdet vilket
medför att dagvatten ska tas omhand innan utsläpp mot recipient. Exploateringen
får inte försvåra för recipienten att uppnå MKN, det vill säga inga prioriterade
föroreningar får öka efter exploatering. Detta medför att dagvattenhanteringen ska
tillämpa LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten). Detta ska säkras i
exploateringsavtal.
• Antag 20 mm fördröjning (från hårdgjord yta) från bostadsområdena.
• Infiltrationsmöjligheter för dagvatten ska skapas i de nya
bostadsområdena, ”rent” dagvatten (tak och gård) infiltreras lokalt där det
uppstår.
• I de områden som har fått tätskikt till följd av markföroreningar ska
dagvattenanläggningar utformas med dränledning i botten som leder vatten
till anslutande dike.
• Parkeringar (mindre än 10 platser) utformas med genomsläpplig
beläggning alternativt leds ut över gräsyta.
• Parkeringar (fler än 10 platser) avleder dagvatten till vegetationsklädda
svackdiken där de infiltrerar eller avleds till anslutande dike (vid risk för
markförorening).
• Inga hus bör placeras lägre än +2,7 m (RH2000) på grund av framtida
översvämningsrisk från Mälaren (Torsbyfjärden).
• Ytliga rinnvägar mot översvämningsbara ytor ska skapas i
höjdsättningsarbetet.
Framtagande av skötselplan för dagvattenanläggningar planeras också att införas i
exploateringsavtal.
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Dagvattenhantering inom Mörtnäs 1:226

Systemskiss över förslag på placering för LOD-åtgärder inom fastigheten Mörtnäs 1:226.
Ortofoto: Google Satellite. Bild från dagvattenutredning, WRS 2020.

Inom fastigheten Mörtnäs 1:226 planeras par- och kedjehus med tillhörande
trädgårdar, carportar och förråd, gemensam lekplats och grönyta, gångväg, privata
parkeringar och gata. Takdagvatten föreslås avledas med utkastare till grönytor.
Därefter kan vattnet brädda till svackdiken vid mer intensiva regn. Marken bör
luta ut från husgrunden med 5 % lutning de första 3 metrarna för att sedan vara
mellan 1–2 % på resterande del av gräsmattan. Dessutom föreslås att
parkeringsplatser och uppfarter lutar mot närliggande grönytor eller anläggs med
genomsläpplig beläggning. Dagvatten från lokalgator föreslås avledas till
makadamdiken.
Föreslagna anläggningar för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) upptar
knappt 1 300 m2 och kan omhänderta nästan 109 m3 dagvatten, vilket motsvarar
38,5 millimeter fördröjning. För att åstadkomma tillräcklig magasinering för att
inte öka utgående flöde efter exploatering jämfört med dagsläget behövs för
fastighet Mörtnäs 1:226 en magasinsvolym om ca 57 m3, vilket alltså uppnås med
god marginal. Magasinsvolymerna i LOD-anläggningarna förutsätter att
anläggningarna dimensioneras enligt anvisningar i dagvattenutredningen (WRS
2020-04-24).
Dagvattenhantering inom Mörtnäs 1:587
Structors dagvattenutredning för fastigheten konstaterar att utifrån ett
dimensionerande 20-årsregn inklusive klimatfaktor 1,25 beräknas det totala
dagvattenflödet från utredningsområdet uppgå till 135 l/s efter exploatering. Med
föreslagna fördröjningsåtgärder beräknas flödet bli totalt 45 l/s. Enligt Värmdö
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kommuns krav ska dagvatten från hårdgjorda ytor ledas till dagvattenanläggningar
som kan fördröja motsvarande 20 mm och renas genom filtrerande ytor. Utifrån
detta krävs en total fördröjningsvolym på 72 m3 inom utredningsområdet.
De hårdgjorda ytor varifrån dagvatten behöver omhändertas innefattar takytor,
balkonger/uteplatser, asfaltsytor och gårdsytor. Föreslagna dagvattenlösningar för
att uppnå tillräcklig fördröjning och rening inom utredningsområdet är
växtbäddar, infiltrationsdiken och infiltration i grönytor.
Den planerade exploateringen innebär att stora trafikytor, där mycket föroreningar
urlakas, görs om till ett bostadsområde med grönytor och gård. Omvandlingen av
området gör att mängden föroreningar som uppkommer beräknas minska jämfört
med dagens användning av fastigheten, och därmed följer en mindre
föroreningsmängd med dagvattnet till recipienten.
För att undvika att byggnader eller annan infrastruktur skadas vid skyfall behöver
höjdsättningen utföras så att dagvatten som överstiger dimensionerande flöden
kan avrinna ytledes mot säkra avrinningsvägar. Exempelvis ska gårdsytor
höjdsättas lägre än byggnadernas entréer för att inte byggnaderna ska
översvämmas. Vid extrema regn riskerar utredningsområdet att ta emot
dagvattenflöden från ett stort område uppströms. Därför är det viktigt att planera
ytliga avrinningsvägar både inom området och även nedströms, i samband med
ombyggnationen av väg 222.

Förslag på systemlösning för dagvattenhantering inom fastigheten med erforderliga
areor på dagvattenlösningar illustrerade. Ytor markerade med samma färg som
respektive dagvattenlösning föreslås avvattnas till denna lösning. (Structor)
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Dagvattenhantering inom Mörtnäs1:12 (Skanskas etapp 2)

Principskiss som visar föreslagen dagvattenhantering inom fastigheten Mörtnäs 1:12.
Bild från dagvattenutredning 1, Bjerking 2020-02-17.

Inom fastigheten planeras flerbostadshus med tillhörande gångvägar, grönytor,
parkeringsplatser och parkeringsdäck. Avskärande diken planeras mot
bergskärningen i bakkanten av kvartersmarken. Taken mot baksidan på husen norr
om Sandtäktsvägen avvattnas via stuprör med utkastare mot svackdike/skålad
översvämningsyta i anslutning till bergskärningen där det infiltrerar. Taken mot
framsidan (lokalgata) leds via linjeavvattning eller ledning mot plantering
(grönyta) och/eller skelettjord i trädplantering innan bräddning mot vägdiket.
Dagvatten från parkeringsytorna leds ned via genomsläpplig beläggning till
makadammlager under parkeringsplatserna, medan P-huset avvattnar via
hängränna och stuprör till blågrönt stråk. Även tak söder/öster om Sandtäktsvägen
avvattnas mot blågrönt stråk, via stuprörsutkastare. Det blågröna stråket är en
naturlig lågpunkt i bakkant av kvartersmarken öster om Sandtäktsvägen mot
gränsen till natur-/parkmark.
Inom delar av området finns mark där föroreningar lämnats kvar och täckts med
tät duk. Inom detta område är det inte lämpligt med infiltration av dagvatten ner
till grundvattnet. Eftersom föroreningarna idag är täckta med tätduk kan
infiltration ske i den övre markprofilen om dikena utrustas med
dräneringsledningar som leder dagvattnet ut mot områden där marken inte är
förorenad och där dagvattnet kan infiltrera ner mot grundvattnet.
Krav om 20 mm fördröjning från hårdgjorda ytor ger för hustaken och
parkeringsytorna en total magasinsvolym att fördröja på 86 m3 (44 från tak och 42
från parkering). De föreslagna åtgärderna har en fördröjningskapacitet på totalt
138 m3. Mer detaljer om anläggningarna finns i Bjerkings utredning.
Lokalgatan utgör sekundär avrinningsväg dit dagvatten från området norr om
gatan leds. Dagvatten från höjden norr om området kan komma att tillrinna
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området vid större nederbördsmängder. Genom att krossdiken i bergsskärning
anläggs tas detta vatten omhand och leds sedan vidare till lokalgatan. De
sekundära avrinningsvägarna i området söder om lokalgatan går mot
lågpunktsstråket och vidare mot nordost och Torsbyfjärden.
Med rening och infiltration enligt föreslagna dagvattenåtgärder bedöms planen
inte försvåra för recipienten att uppnå MKN. Det kommer krävas
infiltrationsförsök och markundersökning för att föreslagna åtgärder och principer
för dagvatten ska gälla.
Ser man i detaljprojekteringsskedet av höjdsättningen ett behov av ytterligare
dagvattenåtgärderåtgärder kan de föreslagna grönytorna inom området skålas,
vilket ger fördröjning och ökad infiltrationsmöjlighet av dagvatten.
RISK OCH SÄKERHET
Skred, erosion och översvämning
Förutsättningar
Jorddjup och jordens sammansättning visar att marken kan anses vara stabil. Norr
om planområdet är området mycket brant, släntlutning 1:1 förekommer, men
vanligen ligger slänterna i lutning om cirka 1:1,5 och 1:2 eller flackare. Inga
rapporter om skred finns i området. I strandområden vid Mörtnäs finns
förutsättningar för erosion. Längs med Grisslingens strand i planområdets södra
del och i den östra delen där planområdet gränsar till Mörtnäsviken finns risk för
översvämning i låglänta partier. Enligt översiktsplan 2012-2030 bör ingen ny
bebyggelse tillåtas mindre än två meter över medelvattennivån, dock är den
rådande rekommendationen från länsstyrelsen 2,7 meter.
Förändringar
Inom de områden där exploatering föreslås har geotekniska utredningar gjorts. Se
tidigare rubrik om Geologi och geoteknik. Genom bra grundläggning och lokalt
omhändertagande av dagvatten minimeras risken med skred och erosion.
Vid byggnation av husen närmast det branta området i norra delen av planområdet
krävs stödmurar. Plankartan innehåll planbestämmelser om att stödmurar ska
uppföras i erforderlig utsträckning. Stödmurarna är redovisade i illustrationsplan.
Exakt placering och utformning av stödmurar utreds och redovisas i
projekteringsskedet.
Vid kraftiga och/eller långvariga regntillfällen kan höga flöden på markytan
uppstå. Det är därför viktigt att undvika att skapa instängda områden och
säkerställa att vatten från högre terräng kan ledas förbi bebyggelsen och att det
finns en effektiv avledning av vatten från områdets lågpunkter. Vid Torsbyfjärden
finns låglänt mark som riskerar att översvämmas vid högvatten. För att minska
risken för skador vid eventuella höga vattenstånd innehåller plankartan
bestämmelse om att bostäder ska grundläggas med underkant av
grundkonstruktion ovanför nivån 2,7 meter i höjdsystemet RH2000.Vid
projektering av området ska höjdsättning ske så att avrinning sker bort från husen
för att minska risken för instängda områden och översvämning av byggnader.
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Farligt godsled
Förutsättningar
Väg 222 är primär transportled för farligt gods. Det innebär att man inte får bygga
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 farligt gods. I vilken utsträckning och på vilket sätt
riskerna ska 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.
Förändringar
Detaljplanen föreslår ny bebyggelse inom kortare avstånd än 150 meter från väg
222, varför riskanalyser har gjorts.
Som underlag till detaljplanen har en riskanalys tagits fram av Brandskyddslaget
på uppdrag av byggherren på Mörtnäs 1:12 (Riskanalys Mörtnäsviken). I
riskutredningen görs en kartläggning avseende transporter med farligt gods på
Skärgårdsvägen. Denna visar att det huvudsakligen rör sig om transporter av
gasolflaskor och drivmedel (bensin, etanol, diesel). Omfattningen av transporter
på den aktuella vägsträckan rör sig om ungefär 2–3 transporter per dag. I
riskanalysen framgår det att identifierade transporter med farligt gods innebär
relativt korta skadeområden. Med hänsyn till detta och den relativt begränsade
trafiken med farligt gods är bedömningen att risknivån i området är relativt låg,
men att vissa säkerhetshöjande åtgärder är nödvändiga. I riskanalysen föreslås
följande åtgärder för ny bebyggelse utmed Skärgårdsvägen:
- Ingen stadigvarande verksamhet inom 25 meter (exempelvis torgytor, lekplatser,
uteplatser, uteserveringar, utegym, åskådarplatser etc. Markparkering, gång- och
cykelvägar och dylikt kan tillåtas inom 25 meter.
- Byggnader inom 75 meter från vägen utförs så att det finns möjlighet att
utrymma mot en trygg sida, det vill säga bort från vägen. Detta gäller även
planerat parkeringsdäck i två plan.
- Byggnader inom 75 meter från vägen utförs så att friskluftsintag placeras mot en
trygg sida alternativt på tak (gäller högre byggnader). Mekanisk ventilation förses
med en manuell avstängningsfunktion.
Bedömningen utifrån den inledande analysen är att planerad bebyggelse kan
utföras enligt förslag förutsatt att ovanstående åtgärder genomförs. Ovanstående
skyddsåtgärder säkerställs i plankartan.
För fastigheten Mörtnäs 1:587 har Brandkonsulten tagit fram ett risk- och
brandtekniskt PM. Där konstateras att bostadsbyggnaderna placeras på ett avstånd
från vägkant som uppgår till drygt 25 m och att inget av trapphusen mynnar på ett
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avstånd som understiger 30 m från vägkant. För byggnadsdelar inom 30 m
rekommenderas glaspartier utföras i lägst brandteknisk klass EW30 och fasader i
obrännbart material alternativt lägst brandteknisk klass EI30 och friskluftsintag
inom 30 m ska riktas bort från vägen.
SOCIALA FRÅGOR
Barnperspektivet
Förutsättningar
Planområdet innehåller eller har närhet till välbesökta målpunkter för barn och
unga, till exempel badstränder, lekplatser och scoutverksamhet. Skogspartiet norr
om väg 222 nyttjas för lek och utevistelse av framförallt barn som bor i
närområdet.
Den mycket hårt trafikerade väg 222 utgör en risk, störningskälla och barriär i
området. Vid Grisslinge värdshus finns en gångväg under vägen som möjliggör en
trygg passage mellan Mörtnäs och strandområdet. Närheten till vatten, Grisslingen
och Mörtnäsviken/Torsbyfjärden, utgör också en risk för mindre barn.
Förändringar
Detaljplanens nybyggnadsområden påverkar inte barn och ungas utemiljö i någon
större utsträckning. Ingen förändring kommer att ske med badstrand och
lekplatser. De fastigheter där nyexploatering möjliggörs används idag inte av barn
och unga för lek eller utevistelse. Detaljplanen ger förutsättning för att områdena
efter detaljplanens genomförande ska kunna användas mer av barn och ungdomar.
Inom respektive område kommer finnas ytor avsatta för lekplatser, antingen
gemensamma eller på den egna fastigheten. Vid Mormors ängar, utanför
planområdet, planeras en stor naturlekplats. En byggrätt för förskola finns i
anslutning till denna lekplats (detaljplan 209).
I och med ombyggnad av väg 222 kommer gång- och cykelnätet att byggas ut.
Detta innebär förbättrad tillgänglighet till Grisslinge havsbad. Detaljplanen
säkerställer badplatsen genom användningen allmän plats Park. Utbyggnaden av
gång- och cykelväg i området förbättrar möjligheten för barn och unga att röra sig
tryggt i området. En ny gång- och cykeltunnel planeras något väster om
scouternas klubbstuga, vid den befintliga grusade infartsparkeringen på Mörtnäs
1:178. Detta förbättrar tillgängligheten till badet och till klubbstugan för boende
norr om vägen och för de som stiger av bussen på hållplatsen norr om vägen. De
flesta vägar inom planområdet förses med antingen trottoar eller gång- och
cykelväg vilket skapar goda förutsättningar för att röra sig till fots eller med cykel
i området.
GATOR OCH TRAFIK
Förutsättningar
Väg 222
Väg 222 är den huvudsakliga förbindelsen mellan Stockholm, Nacka och Värmdö.
Tillsammans med väg 274 är vägen även en genomfart genom Värmdö till
Vaxholm via en färjeförbindelse till Rindö. På delen av väg 222 fram till Mölnvik
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är vägen en mötesfri motortrafikled med omväxlande 2 och 1 körfält i vardera
riktningen. Vid infarten mot Mölnvik sänks hastigheten till 50 km/h mellan
Mölnvik och Ålstäket. Delsträckan kallas Grisslingerakan och som gatunamn
heter den Skärgårdsvägen.
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 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 aktuell detaljplaneavgränsning. Aktuell detaljplan
och Trafikverkets vägplan har dock många beröringspunkter och gemensamma
intressen.
Väg 222 är sedan 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. I samband
med ombyggnaden 2006 anlades en ny cirkulationsplats vid Östra Mörtnäs,
mellan Mölnvik och Ålstäket. Cirkulationsplatsen förbereddes för att en avfart
norrut mot Mörtnäs skulle kunna byggas. Öster om denna cirkulationsplats är
vägen fyrfilig.
Väg 222 har många trafikproblem på sträckan mellan Mölnvik och Ålstäket.
Vägen är hårt belastad med cirka 26 000 fordon/dygn (årsdygnstrafik år 2013) och
framkomligheten och trafiksäkerheten är låg. Vägen är en barriär för boende och
övriga som vistas i området. På sommarhalvåret ökar biltrafikmängderna
samtidigt som gång- och cykeltrafiken är som störst. Trafiken på sträckan väntas i
framtiden öka på grund av fortsatt befolkningsökning. Längs sträckan finns många
fastighetsanslutningar/utfarter som skapar trafikproblem.
På vägsträckan mellan Mölnvik och Ålstäket finns fyra anslutningar med enskilda
vägar (varav en med separat in- respektive utfart), tre anslutningar till
bad/restaurang/infartsparkering samt ytterligare cirka tio enskilda
fastighetsanslutningar. En av anslutningarna till infartsparkeringen är i form av en
cirkulationsplats. Förutom korsningar och anslutningar så finns det tre
busshållplatser per riktning, en planskild gång-och cykelpassage, tre
övergångsställen (varav två på den del som har reversibelt körfält).
Mörtnäsvägen
Mörtnäsvägen passerar i planområdets västra del. Inom planområdet har vägen ett
vägområde om cirka sex meter. Vägen ansluter till väg 222 väster om
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planområdesgränsen. 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.

Karta angöring planområdet idag.

Förändringar
Väg 222
I vägplanen för väg 222 Mölnvik – Ålstäket föreslås vägen breddas för att
inrymma ett fjärde körfält. Två körfält i vardera riktningen föreslås och separeras
med mitträcke. På norra sidan om väg 222 föreslås en 3,5 meter bred gång- och
cykelväg anläggas som separeras från vägbanan med kantsten och sektionsräcke.
Alla direktanslutningar till väg 222 föreslås stängas. Fyra korsningspunkter
föreslås på sträckan. Cirkulationsplats Mölnvik föreslås justeras i befintligt läge
med fler körfält. Korsningarna Älgstigen/väg 222 och Korpholmsvägen/väg 222
föreslås dras ihop till en signalreglerad 4-vägs korsning med vänstersvängsfickor.
Svanstensrondellen föreslås byggas om till en signalreglerad fyrvägskorsning med
vänstersvängsfickor. Cirkulationsplats Ålstäket föreslås byggas om till en
signalreglerad trevägskorsning med separata högersvängsfält ifrån de tre
anslutande vägarna. I denna korsning föreslås signalreglerade passager för
oskyddade trafikanter. Övriga passager för fotgängare och cyklister sker i
befintlig gångtunnel vid Grisslinge värdshus och i två nya gång- och cykelportar i
närheten anslutning till busshållplats Älgstigen respektive Ålstäket. För mer
utförlig information hänvisas till Trafikverkets vägplan.
Ny infart till Mörtnäs
Eftersom den befintliga in- och utfarten till Mörtnäs ska stängas behöver den
ersättas med en ny. Infarten kommer att ordnas från korsningen med
Sandtäktsvägen och Svanstensvägen (nuvarande cirkulationsplatsen
Svanstensrondellen) öster om nuvarande infart. Från den ombyggda korsningen
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går vägen parallellt med väg 222 västerut och korsar del av fastigheten Mörtnäs
1:587 innan den ansluter till Mörtnäsvägen. Vägen är sju meter bred och planläggs
som lokalgata i detaljplanen. Gång- och cykelväg anläggs parallellt med vägen (på
södra sidan) fram till busshållplats Grisslinges nya läge där dagens infart till
Mörtnäs ligger. GC-vägen ingår inte i detaljplanen, men i Trafikverkets vägplan.
Nybyggnationen inom Mörtnäs 1:587 har sin huvudsakliga infart från denna väg.
Mörtnäsvägen
Detaljplanen medger ett breddat vägområde till cirka 12 meter med körbana,
trottoar, gång- och cykelväg och yta för dagvattenhantering/trädplantering.
Nybyggnationen inom Mörtnäs 1:226 har sin infart från Mörtnäsvägen och
Mörtnäs 1:587 har en angöring för räddningstjänst och transporter.

Exempel sektion Mörtnäsvägen.

Sandtäktsvägen (Skanskas område)
I den gällande detaljplanen för Skanskas etapp 1 (detaljplan 209) möjliggörs en ny
väg som ansluter till väg 222 vid cirkulationsplatsen vid Östra Mörtnäs. Vägen
ingår även i denna detaljplan då vägens sträckning justeras något vid anslutning
mot väg 222. Även höjden på vägen kommer att justeras. Vägområdet är cirka 9,5
meter brett med körbana och trottoar på ena sidan.
Ny lokalgata till bebyggelse i östra delen av planområdet
I planområdets östra del möjliggörs en ny lokalgata för anslutning till de befintliga
villafastigheterna Ålstäket 7:25, Ålstäket 7:2, Ålstäket 1:5 och Mörtnäs 1:54, samt
till kommunens pumpstation. Den nya gatan behövs eftersom Trafikverket
kommer att stänga in- och utfarterna till dessa fastigheter från väg 222.
Fastigheterna kommer då att angöras från 222:an via Sandtäktsvägen och denna
lokalgata samt den servitutsväg som finns idag. Mörtnäs 1:54 får sin infart över
den nya parkeringen i Ålstäket. Servitut för detta ändamål bör bildas.
Ny lokalgata till bebyggelsen i södra delen av planområdet
I Trafikverkets vägplan föreslås infarterna till de befintliga villorna längs med
vattnet i planområdets södra del (Mörtnäs 1:531, Mörtnäs 1:533 och Mörtnäs
1:532) att stängas. Anslutning till dessa fastigheter (samt fastigheterna österut,
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utanför planområdet) kommer att ske via en ny lokalgata parallell med väg 222.
Lokalgatan ansluter även till infartsparkeringen vid Grisslinge havsbad.
Ny infart till avstyckad fastighet Mörtnäs 1:533
Fastigheterna Mörtnäs 1:531 och 1:533 har idag gemensam infart från
Svanstensvägen. Infart till fastigheterna och den nya fastighet som bildas vid
avstyckning av Mörtnäs 1:533 behöver samordnas och lösas med servitut eller
gemensamhetsanläggning. Infarten bör anordnas i ungefär samma läge som idag,
naturområdet i fastighetens norra del ska bevaras.
Kollektivtrafik
Förutsättningar
Planområdet har ett bra läge med avseende på kollektivtrafik. Längs med väg 222
finns två busshållplatser i närheten av planområdet, hållplatserna Grisslinge och
Ålstäket. Vid hållplatsen Grisslinge finns en planskild gång- och cykelpassage
under väg 222 som gör hållplatsen tillgänglig på ett tryggt sätt. Hållplatserna
trafikeras av busslinjer som kopplar ihop området med övriga delar av
kommunen. Hållplatserna trafikeras också av motorvägsbussar in till Slussen med
en restid på 30–40 minuter beroende på busslinje. Turtätheten till och från
Stockholm är hög.
Inom planområdet finns en infartsparkering som underlättar arbetspendlingen med
kollektivtrafiken, läs mer under rubriken Parkering nedan.
Förändringar
Planförslaget innebär fler boende i området vilket är positivt för kollektivtrafiken i
området. I Trafikverkets vägplan föreslås en flytt av hållplatsen Grisslinge på
vägens norra sida. Hållplatsen föreslås flyttas cirka 100 meter västerut, i höjd med
befintlig utfart från Mörtnäs. Hållplatsen på vägens södra sida blir kvar i samma
läge men förskjuts något söderut på grund av vägens breddning. Hållplatsen
Ålstäket på norra sidan av vägen föreslås flyttas ett fåtal meter åt öster.
Hållplatsen på södra sidan föreslås flyttas cirka 100 meter västerut. I Trafikverkets
vägplan ingår en ny planskild gång- och cykelpassage i närheten av
busshållplatsen Ålstäket. Passagen kommer öka tillgängligheten till hållplatsen
och skapa en tryggare trafikmiljö.
Gång- och cykelnät
Förutsättningar
Längs väg 222 finns idag trottoar på den norra sidan av vägen. I höjd med
Mörtnäsvägen finns en planskild passage för gående och cyklister under vägen. I
övrigt korsar gående och cyklister vägen på övergångsställen. Med den
trafikmängd som finns på vägen innebär det påtagliga risker för oskyddade
trafikanter. Mörtnäsvägen har trottoar på ena sidan av vägen.
Förändringar
I Trafikverkets vägplan framgår att väg 222 planeras att förses med
sammanhängande dubbelriktad gång- och cykelväg (GC) på vägens norra sida
men även vägens södra sida kan få gång- och cykelstråk av enklare mer rekreativ
karaktär. Cykelbanan kommer göra det enkelt för cyklister att cykla mellan
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Ålstäket/Hemmesta och Mölnvik. I anslutning till busshållplatserna anläggs
gångbanor.
I vägplanen föreslås två nya planskilda passager för oskyddade trafikanter. En vid
busshållplatsen Älgstigen, väster om aktuellt planområde, och en vid
busshållplatsen Ålstäket, väster om scouternas klubbstuga, vid den grusade
infartsparkeringen. GC-tunneln kopplas till GC-väg i båda riktningar på både
norra och södra sidan.
Detaljplanen möjliggör en breddning av Mörtnäsvägen med körbana, trottoar och
gång- och cykelväg.
Den nya lokalgatan i planområdets östra del kommer ha mycket begränsade
trafikmängder. Här kommer oskyddade trafikanter och bilister kunna färdas i
blandtrafik.
Parkering
Förutsättningar
Värmdö kommun har många invånare som arbetspendlar in till Stockholm. För att
underlätta arbetspendling med kollektivtrafiken har många infartsparkeringar
ordnats runt om i kommunen. Inom planområdet finns en infartsparkering för byte
mellan bil och buss. Parkeringen finns öster om Grisslinge värdshus och har ca
140 stycken parkeringsplatser. Parkeringen används både av arbetspendlare,
besökare till café och restaurangen och sommartid av besökare till badplatsen.
Utanför planområdet, vid scouternas klubbstuga finns ytterligare en
infartsparkering med ca 70 stycken platser. Arbetet med en utökning av antalet
infartsparkeringar har pågått sedan det fastslogs i kommunens översiktsplan
(Översiktsplan 2012-2030). År 2016 antog tekniska nämnden
”Infartsparkeringsplan 2016-2030” som har som syfte att lokalisera nya platser
för infartsparkering. I Infartsparkeringsplanen föreslås en ny parkering vid Östra
Mörtnäs med 70 stycken platser.
I anslutning till den före detta järnhandeln inom fastigheten Mörtnäs 1:226 finns
en parkering som är till för verksamhetens personal och kunder. Intill Grisslinge
värdshus finns cirka 20 korttidsplatser för besökare. På befintliga villafastigheter
finns parkering på den egna tomten.
Förändringar
Planförslaget påverkar inte befintlig infartsparkering vid Grisslinge havsbad.
Enligt Trafikverkets ritningar kommer antalet platser att kunna finnas kvar även
efter vägens breddning. Det finns ingen möjlighet att inom planområdet anordna
en ny infartsparkering så som föreslås i infartsparkeringsplanen. Ytan som varit
tänkt för infartsparkering kommer att behövas i och med ombyggnaden av väg
222 och gång- och cykelväg längs den.
Ny kommunal parkering tillskapas i Ålstäket intill kommunens pumpstation.
Dessa platser (ca 40 st) ska i första hand vara till för båtpendlare från den
fartygsbrygga som anläggs norr om planområdet i Mörtnäsviken/Torsbyfjärden
inom detaljplanen för Östra Mörtnäs etapp 1 (Dp 209).
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Breddningen av väg 222 kommer att påverka besöksparkeringsplatserna norr om
Grisslinge värdshus. Parkeringarna inom fastigheten Mörtnäs 1:226 kommer att
ersättas av bostadsbebyggelse när detaljplanen genomförs. Boendeparkering till de
nya bostäderna på fastigheten Mörtnäs 1:226 ordnas i carport eller markparkering
vid varje hus.
Boendeparkering till de nya flerbostadshusen på fastigheten Mörtnäs 1:587 ordnas
i ett parkeringsdäck under jord på fastigheten.
Boendeparkering på fastigheten Mörtnäs 1:12 ordnas i ett parkeringsdäck och som
gemensamma markparkeringsplatser inom kvartersmark i anslutning till några av
husen.
Cykelparkering ska finnas i anslutning till bostäderna, antingen vid bostadshusens
entréer, i förrådslokaler i byggnaderna eller förrådsbyggnader på gårdar.
Parkeringstal för Östra Mörtnäs etapp 2 - flerfamiljshus
Grundtalet för parkeringsnormen är 1 bilplatser per lägenhet exklusive
besöksparkering. Grundtalet är satt utifrån områdets goda förutsättningar för resor
med kollektivtrafik. En bilplats/bostad har visat sig svara bra mot de behov de
boende i Skanskas etapp 1 uppvisat. För besöksparkering adderas 0,08
besöksparkeringsplatser till grundtalet. Ex: för 100 lägenheter ska 100
boendeparkeringsplatser och 8 besöksparkeringsplatser anordnas.
(100*1,08=100+8 platser). Parkeringen ska inrymmas på kvartersmark.
Grundtalet på 1 bilplats per lägenhet justeras utifrån ett system där
lägenhetssammansättningen påverkar parkeringstalet:
• För små lägenheter (1–2 rum och kök) görs en reduktion av grundtalet
med 30 %
• För stora lägenheter görs ett tillägg på grundtalet med 20 % (2 rum och
kök)
Parkeringstal för Östra Mörtnäs etapp 2 - villor, radhus, parhus, kedjehus
För radhus, parhus och kedjehus föreslås ett parkeringstal om 1,5 bilplatser per
bostad. För besöksparkering adderas 0,08 besöksparkeringsplatser till grundtalet.
För friliggande villor föreslås ett parkeringstal om 2 bilplatser per bostad. För
besöksparkering adderas 0,08 besöksplatser till grundtalet. Besöksparkeringen ska
inrymmas på kvartersmark.
Flexibel parkeringsnorm, gröna parkeringstal
Till Gustavsbergsprojektet tog Värmdö kommun fram en flexibel parkeringsnorm
som gör det möjligt för byggherrar att sänka parkeringstalet genom
mobilitetsåtgärder. Mobilitetsåtgärder syftar till att minska behovet av
parkeringsplatser genom att på olika sätt påverka de boendes bilinnehav och antal
bilresor. Mobilitetsåtgärder innefattar exempelvis bilpool i anslutning till
bostäder, cykelpool, gratis kollektivtrafikkort, attraktiva cykelförvaringsutrymmen
med mera. Inom aktuellt projekt för Östra Mörtnäs kan principen om gröna
parkeringstal tillämpas genom samma modell som används för
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Gustavsbergsprojektet (P-norm för Gustavsbergsprojektet - 017KS/0819Beslutsdatum KF2018-03-21).
TEKNISK FÖRSÖRJNING
Förutsättningar
Vatten, avlopp, dagvatten
Stora delar av Mörtnäs har kommunalt vatten och avlopp. Avloppet är anslutet till
Käppala reningsverk på Lidingö. Kommunen har befintliga huvudledningar för
både vatten- och avlopp längs med väg 222. Mellan cirkulationsplats Mölnvik och
fram till restaurangen i planområdets västra del är ledningarna förlagda norr om
vägen. Mellan värdshuset och cirkulationsplats Ålstäket är ledningarna förlagda
söder om vägen. Vatten- och avloppsledningar finns även i Mörtnäsvägen och
Västerviksvägen. Det finns en avloppspumpstation söder om väg 222 vid
småbåtshamnen väster om planområdet och en strax efter cirkulationsplats
Ålstäket, på norra sidan av väg 274. Dagvattenledningar finns i Mörtnäsvägen och
Västerviksvägen. En dagvattenledning leder dagvatten under väg 222 i höjd med
gångpassage under vägen vid restaurangen. I planområdets östra del finns
dagvattenledningar mot Mörtnäsviken. Trafikverket har ledningsområde som
ligger parallellt utmed den norra sidan av väg 222.
Enligt Värmdö kommuns riktlinjer bör dagvatten från parkeringsytor med fler än
10 platser avskiljas från slam och olja innan det leds till recipient. Rening kan ske
via oljeavskiljare eller genom naturliga processer i omkringliggande mark. Oljan
kan ha hög toxicitet och vid utsläpp ställa till stora problem för djur och växtlivet.
El, tele och bredband
El- och teleledningar finns framdraget till bebyggda fastigheter. Vattenfall
eldistribution har både markförlagda ledningar och luftburna ledningar längs
vägens stäckning. De markförlagda elledningarna korsar väg 222 på flertalet
ställen. Vattenfall har även luftburna ledningar som går från restaurangen i
planområdets västra del via fastigheten Mörtnäs 1:226 och norr ut till
Västerviksvägen.
Skanovas huvudstråk av ledningar är förlagda norr om väg 222. Avstickare
passerar till fastigheterna söder och norr om väg 222 och längs med
Mörtnäsvägen.
Stokab har en vattenförlagd ledning i Grisslingen och Mörtnäsviken som korsar
land och väg 222 strax efter cirkulationsplats Ålstäket.
Värme
Uppvärmning av bostäder sker vanligen med el i kombination med bergvärme
eller luftvärmepump.
Avfall
Närmaste återvinningsstation finns vid Grisslingebadet och närmaste
återvinningscentral vid Hemmesta vägskäl. Närmaste miljöstation för farligt avfall
finns på återvinningscentralen vid Hemmesta vägskäl samt vid OKQ8 i
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Gustavsberg. Hushållsavfallet borttransporteras enligt konventionell
sophämtningsmodell.
Förändringar
Vatten, avlopp, dagvatten
Ny bebyggelse ansluts till kommunalt vatten- och avlopp.
Dagvattenhanteringen i området ordnas enligt beskrivningen under kapitlet
Hydrologi och dagvatten.
El, tele och bredband
Ny bebyggelse ansluts till befintligt el-, tele- och bredbandsnät. Befintliga
transformatorstationer/nätstationer och pumpstationer finns markerade som Eområden i plankartan.
Värme
Uppvärmning av nya bostäder planeras ske med bergvärme eller
frånluftsvärmepumpar.
Avfall
I detaljplanen för Skanskas etapp 1 möjliggörs en ny återvinningsstation längs
med Mörtnäsvägen, strax norr om aktuellt planområde. För bostäderna längs med
Mörtnäsvägen blir den stationen den närmaste.
OFFENTLIG OCH KOMMERSIELL SERVICE
Förutsättningar
Värmdö köpcentrum ligger cirka 1 km väster om planområdet. Här finns
kommersiell service i form av dagligvaru- och detaljhandel. Inom planområdet
finns restaurang och café. Öster om planområdet finns en bensinstation, ett
gatukök och en blomsterhandel. I Gustavsberg och i Hemmesta finns ytterligare
offentlig service såsom bibliotek, vårdcentral och vårdboende.
Mörtnäs hör till Ösbyskolans upptagningsområde. Skolan ligger i Gustavsberg,
cirka 2,5 km väster om planområdet och har klasser mellan F-9. Till skolan tar
man sig med bil, buss eller cykel. Med buss tar resan cirka fem minuter. De
närmsta förskolorna finns i Mörtnäs och Vik.
Förändringar
I detaljplanen möjliggör detaljplanen för användningen restaurang, kiosk och
butik så att befintlig restaurang- och caféverksamhet kan bedrivas som idag.
Detaljplanen möjliggör inga ytterligare lokaler för till exempel servicebutik eller
andra verksamhetslokaler. På grund av planområdets närhet till Värmdö
köpcentrum bedöms behovet av ytterligare service som litet. Inom användningen
bostad (B i plankartan) är det möjligt att i mindre skala bedriva annan verksamhet,
till exempel inreda enstaka rum i en bostad till kontor. Verksamheten kan endast
tillåtas om omgivningspåverkan inte är större än vad som kan förväntas av ett
vanligt boende.
I detaljplanen för Skanskas etapp 1 möjliggörs en byggrätt för skola och vård

Samrådshandling
Planbeskrivning
Dnr: 2015KS/0551
Sida 72 (91)

(beteckning SD). Området med byggrätten ligger med infart från Mörtnäsvägen.
Aktuell detaljplan medför fler barn och unga i området som behöver platser i
förskola och skola. Idag är tillgången på platser i befintlig skola och förskolor
tillräcklig för att klara det ökade antalet barn och unga. I aktuell detaljplan
möjliggörs inga nya förskolor.
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GENOMFÖRANDE

För genomförandet av en detaljplan krävs i de flesta fall fastighetsrättsliga
åtgärder som t.ex. avstyckning och bildande av servitut, ledningsrätt eller
gemensamhetsanläggning för att få tillgång till utfart, vatten- och spillvattenledningar m.m. 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
Planförfarande
För denna plan tillämpas Plan- och bygglag (2010:900) i dess lydelse efter 1
januari 2015. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande då den bedöms vara
av principiell betydelse och av stort intresse för allmänheten samt bedöms
medföra en betydande miljöpåverkan. Förfarandet består av kungörelse, samråd,
samrådsredogörelse, underrättelse, granskning, granskningsutlåtande och
antagande innan planen kan vinna laga kraft.

Översiktlig skedesplan. Pågående samråd markerat i blått.

Förslag till tidplan
- Samråd
- Granskning
- Antagande i kommunfullmäktige
- Laga kraft tidigast

Juni 2020
Januari 2021
April/Maj 2021
Maj 2021

Genomförandetid
Genomförandetiden är den tid inom vilken en detaljplan är tänkt att genomföras.
Under genomförandetiden har fastighetsägarna en garanterad byggrätt i enlighet
med planen. Efter genomförandetidens slut fortsätter detaljplanen att gälla tills
den ändras, ersätts eller upphävs. En detaljplan kan dock ändras eller upphävas
före genomförandetidens utgång. Då har den som äger en fastighet rätt till
ersättning av kommunen för den skada som ändringen eller upphävandet medför
för ägaren.
Genomförandetiden för detaljplanen är 5 år och börjar löpa från den dag
detaljplanen vinner laga kraft. För fastighet Mörtnäs 1:587 gäller förskjuten
genomförandetid och är 5 år och börjar 6 år efter det att
planen vunnit laga kraft.
Huvudmannaskap
Inom en detaljplan skiljer man på allmän plats, kvartersmark och vattenområden,
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se mer info under avsnitt PLANDATA. Allmän plats omfattar exempelvis vägar
och naturområden som enligt detaljplanen är avsett för ett gemensamt behov.
Med huvudman för allmän plats menas den som ansvarar för och bekostar
anläggande samt drift och underhåll av det område som den allmänna platsen
avser. Vad som i detaljplanen är allmän plats framgår av plankartan.
Huvudmannaskapet för allmänna platser i en detaljplan kan vara antingen
kommunalt eller enskilt, men det är också möjligt att inom en och samma
detaljplan ha olika huvudmän för olika allmänna platser, s.k. delat
huvudmannaskap.
Alla allmänna platser ska ha en huvudman. Huvudregeln, enligt PBL, är att
kommunen är huvudman för allmän plats, så kallat kommunalt huvudmannaskap.
Huvudmannaskapet för allmän plats inom planområdet är kommunalt.
Område som på plankarta redovisar LOKALGATA, P-PLATS, PARK och
NATUR har kommunalt huvudmannaskap. I planområdets nordvästra del
ändras del av Mörtnäsvägen från gata med idag enskilt huvudmannaskap till
gata med kommunalt huvudmannaskap.
Vattenområden
Användningen av vattenområden redovisas som W ”Öppet vattenområde”
och W1 ”Badbryggor” i plankartan i enlighet med PBL 4 kap 5§ punkt 3.
Inom planområdet finns ett par enskilda vattenområden som ägs av
fastighetsägare i området. I övrigt ägs vattenområdet av kommunen eller är
outrett.
Ansvarsfördelning
Allmän plats
Värmdö kommun är ansvarig för att vägarna byggs ut samt ansvarar för drift
och underhåll av dessa. Genomförandet av allmän plats leds och samordnas
av mark- och exploateringsavdelningen. Drift och underhåll ansvarar
kommunens driftavdelning för.
Kvartersmark för enskilt ändamål
Respektive fastighetsägare ansvarar för anläggande och upprustning av
samtliga anläggningar och bebyggelse på kvartersmark för enskilt ändamål.
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.
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Vatten och spillvatten
Detaljplaneområdet kommer ingå i kommunens verksamhetsområde för
vatten och spillvatten. Ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och
avlopp (VA) är ett avgränsat område inom vilket vatten- och
avloppsförsörjningen ska ske genom kommunala VA-anläggningar.
Kommunen är skyldig att förse samtliga fastigheter inom ett
verksamhetsområde med vatten och avlopp.
Kommunen är med andra ord huvudman för vatten- och spillvattennätet,
vilket innebär att kommunen bygger ut samt 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.
Det kommunala huvudmannaskapet för vatten och spillvatten kommer
omfatta samtliga fastigheter inom planområdet. Drift och underhåll ansvarar
kommunens tekniska driftavdelning för.
Dagvatten
Vatten som avleds för avvattning av mark inom planlagt område som inte
görs för en viss eller vissa fastigheters räkning inom planlagt område är
avloppsvatten i miljöbalkens mening. Hantering av sådant avloppsvatten är
en miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. MB och den som ansvarar för
hanteringen och bedriver denna verksamhet är ansvarig för att miljöbalkens
bestämmelser i både 2 och 9 kapitlen följs. För den som hanterar dagvatten
inom detaljplanen gäller bestämmelser om hälsoskydd bland annat i
miljöbalkens 2 och 9 kapitel samt i förordningen om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd.
Planområdets västra del ligger inom det kommunala verksamhetsområdet
för dagvatten gata och fastighet, se nedan. Inom ett verksamhetsområde för
dagvatten fastighet ansvarar den enskilde fastighetsägaren för sin fastighet
och för lokalt omhändertagande (rening och fördröjning) samt 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.
Den östra delen av planområdet planeras inte ingå i det kommunala
verksamhetsområdet för dagvatten, se nedan, och ska då fördröjas och renas
lokalt på den egna fastigheten.
För allmän plats ansvarar kommunen för dagvattenhanteringen.
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Verksamhetsområde dagvatten gata, grönmarkerat.

Verksamhetsområde dagvatten fastighet, grön skraffering.

En dagvattenutredning har upprättats som visar hur dagvattenhanteringen i
området kan utformas för att skapa lokal fördröjning och rening av
dagvatten. För mer information se avsnitt HYDROLOGI OCH
DAGVATTEN samt avsnitt TEKNISKA FRÅGOR nedan.
För vägdagvatten, väg 222, ansvarar Trafikverket för dagvattenhanteringen.
För mer detaljerad information om hantering av vägdagvatten, väg 222,
hänvisas till Trafikverkets vägplan.
Inga grundvattenmagasin eller enskilda brunnar finns inom planområdet.
Elförsörjning, telenät, fibernät
- Vattenfall eldistribution AB är elnätsägare inom området och ansvarar för
utbyggnaden av elledningar och uppförande av nätstationer.
- Telia Company äger och ansvarar för utbyggt och utbyggnaden av tele-
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och fibernät i området.
Uppföljning av miljökonsekvensbeskrivning
Berörda tillsynsmyndigheter är ansvariga för att enligt miljöbalken följa upp
den betydande miljöpåverkan som beskrivits i
miljökonsekvensbeskrivningen för planområdet. Ett uppföljningsdokument
för övervakning, utvärdering, beslut och kommunikation kommer tas fram
och ansvarig tjänsteman utses. Uppföljningen börjar efter det att
detaljplanen har vunnit laga kraft och utbyggnad av byggnader,
anläggningar och dylikt har påbörjats.
Fastighetsbildning m.m.
Fastighetsbildningsfrågor, inrättande av gemensamhetsanläggningar och
andra fastighetsrättsliga frågor handläggs av lantmäterimyndigheten.
Mark- och avtalsfrågor
Mark-, exploaterings-, avtals- och övriga genomförandefrågor handläggs av
kommunens mark- och exploateringsavdelning.
Avtal
Plankostnadsavtal
Ett plankostnadsavtal reglerar kostnaderna för framtagande av detaljplanen
mellan kommunen och en byggherre eller en fastighetsägare. Exploatörerna
i detaljplaneområdet bekostar detaljplanen enligt en fördelningsnyckel.
Kommunens planavdelning ansvarar för plankostnadsavtalsfrågor.
Genomförandeavtal, Trafikverket
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 eller de fastigheter som berörs av upphävande av gällande
detaljplaner i anslutning till planområdet. De åtgärder som bedöms aktuella
är bland annat:
• Ersättning för markintrång till de fastighetsägare som måste avstå mark för
väg 222 och ersättningsvägar på grund av stängda in- och utfarter.
• Utbyggnad av ersättningsvägar till följd av ombyggnaden av väg 222.
• Kostnader för nödvändig fastighetsbildning.
Exploateringsavtal
För att säkerställa genomförandet av detaljplanen kommer
exploateringsavtal tecknas med respektive exploatör inom
detaljplaneområdet. Exploateringsavtal kommer reglerar förutsättningarna
och ansvarsfördelningen mellan byggherren och kommunen för kostnader
och genomförande av detaljplanen. För mer information, se kommunens
riktlinjer för exploateringsavtal.
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR OCH KONSEKVENSER
Markägoförhållanden
Planområdet innefattar totalt 28 fastigheter.
Fastigheterna Ålstäket 7:1, Mörtnäs 1:4, Mörtnäs 1:15, Mörtnäs 1:40,
Mörtnäs 1:56, Mörtnäs 1:184, Mörtnäs 1:534, Mörtnäs 1:540, Mörtnäs
1:582 och Mörtnäs 1:656 ägs av Värmdö kommun. Fastigheten Mörtnäs
1:587 ägs av AB Storstockholms lokaltrafik. Mörtnäs 1:526 ägs av AB
Värmdö Mörtnäs 1:526. Mörtnäs 1:226 ägs av G. Blomberg Fastighets AB.
Mörtnäs 1:12 ägs av Grisslingehöjden Kommanditbolag. Mörtnäs 1:178 ägs
av Ålstäket Mark AB och övriga fastigheter är privatägda.
Se stycke PLANDATA ovan för aktuella fastighetsägare och fastigheter
inom planområdet. För fullständig redovisning av fastighetsägare hänvisas
till fastighetsförteckningen.
Fastighetsbildning
För detaljplanens genomförande krävs och möjliggörs fastighetsbildning
t.ex. fastighetsreglering och avstyckning. Ett antal fastigheter kommer att
behöva avstå mark för allmän plats. Detta sker genom fastighetsreglering.
Detaljplanen möjliggör även för några enskilda fastigheter att utöka
fastigheten. Fastighetsbildning enligt detaljplanen kan ske först då
detaljplanen vunnit laga kraft och prövas då vid förrättning av
Lantmäteriet.
Marköverlåtelse
Kommunen får genom detaljplanen rätt att lösa in enskild mark för allmän
plats (gator, park och naturmark). Marklösen krävs också för att möjliggöra
breddning av vägområden. Mark som ska utgöra allmän plats överförs till
kommunägd fastighet, Mörtnäs 1:540, genom fastighetsreglering.
Detaljplanen kommer därmed att leda till justeringar av fastighetsgränser.
Kommunen ansvarar för att fastighetsbildning sker till nya gränser för
berörda fastigheter. Vilka fastigheter som berörs av markintrånget framgår
av fastighetskonsekvenstabellen inkl. markintrångskarta, bilaga 1.
Servitut
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
kallas i dessa fall normalt avtalsservitut. Avtalsservituten kan inskrivas i
fastighetsregistret och får då starkare rätt vid överlåtelse av fastigheten.
De servitut som finns inskrivna inom planområdet redovisas i listan nedan.
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Benämning
plankartan
Serv 1
Serv 2

Beteckning

Lastfastighet

Förmånsfastighet/
ledningsägare
Mörtnäs 1:928
Ålstäket 7:2, 7:25

Typ

Ändamål

0120-16/142.1
01-VÄM-1274.1

Mörtnäs 1:12
Ålstäket 7:1

Officialservitut
Officialservitut

Mörtnäs 1:656
Mörtnäs 1:15
Mörtnäs ga:2

Officialservitut
Officialservitut
Officialservitut

Väg
Allmänna
platser, vägar
Väg
Väg
Utrymme

Serv 3
Serv 4
Serv 5

0120-98/13.1
0120-98/13.2
0120-02/43.1

Serv 6

0120-02/43.2

Serv 7

01-GUB-309

Ålstäket 7:1
Ålstäket 7:1
Mörtnäs s:4,
Mörtnäs 1:4
Mörtnäs s:4,
Mörtnäs 1:4
Mörtnäs s:4,
Mörtnäs 1:4

Mörtnäs ga:2

Officialservitut

Röjningsrätt

Mörtnäs 1:5671:574 (ingår i
Mörtnäs ga:2)
Mörtnäs 1:226

Officialservitut

Utfart

Serv 8

01-GUB-102

Officialservitut

Väg

Serv 9

01-GUB-130

Mörtnäs 1:315

Officialservitut

Väg

Serv 10

01-GUB-140

Mörtnäs 1:318

Officialservitut

Väg

Serv 11

01-GUB-107

Mörtnäs 1:587

Officialservitut

Väg

Serv 12

0210IM-11/45198.1

Avtalsservitut

Kraftledning

Avtalsservitut
Avtalsservitut

Ledning
Kraftledning

Avtalsservitut

Kraftledning

Ålstäket 7.1
Mörtnäs 1:12

Bullandö 1:9/
Vattenfall
Eldistribution AB
Mörtnäs 1:4
Älvkarleby
Västanån 6:19/
Vattenfall
Eldistribution AB
Älvkarleby
Västanån 6:19/
Vattenfall
Eldistribution AB
Aspvik ga:11
Bullandö 1:9

Serv 13
Serv 15

01-IM4-74/3779.1
01-IM4-43/4885.1

Mörtnäs 1:318
Ålstäket 7:1,
7:25

Serv 18

01-IM4-23/112.1

Mörtnäs 1:4

Serv 20
Serv 22

0120-2018/31.1
D201800081050:1.1

Offficialservitut
Avtalsservitut

Mörtnäs 1:540

Bullandö 1:9

Avtalsservitut

Utrymme
Kraftledning,
nätstation
Kraftledning,
nätstation

Serv 23

D201800081051:1.1

Mörtnäs s:4,
Mörtnäs 1:4
Mörtnäs s:4,
Mörtnäs 1:4
Mörtnäs 1:318
Mörtnäs s:4,
Mörtnäs 1:4
Mörtnäs s:4,
Mörtnäs 1:4
Ålstäket 7:1

Servitut 1 i plankartan ligger precis i gränsen till detaljplanekartan och bör
därför inte påverkas av detaljplanens genomförande.
Servitut 2, 3 och 4 i plankartan avser vägar till fastigheterna Mörtnäs
Ålstäket 7:2, 7:25 och 1:5 samt Mörtnäs 1:656 och 1:15. Fastigheterna
kommer att nås via gata med kommunalt huvudmannaskap i den nya
detaljplanen, varför servituten bör upphävas.
Ett antal officialservitut för väg samt utrymme, utfart och röjning ligger i
Mörtnäsvägen som i och med planens genomförande delvis blir väg med
kommunalt huvudmannaskap. Officialservituten behöver då upphävas eller
omprövas. De servitut som bör omprövas är servitut 5, 6 och 9. De servitut
som bör upphävas är servitut 8, 10 och 11 i plankartan.
Servitut 7, 12, 15 och 18, 20, 22, och 23 påverkas inte av genomförandet av
detaljplanen.
Servitut 13 kan behöva omprövas om blivande kommunal gatumark regleras
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till en annan fastighet.
För tillfart till fastigheten Mörtnäs 1:54 bör ett nytt servitut upprättas som
belastar fastigheten Mörtnäs 1:656.
Samfällighet
En samfällighet är en egendom som tillhör flera fastigheter gemensamt.
Exempel på samfälligheter är marksamfälligheter och
gemensamhetsanläggningar.
En marksamfällighet är mark eller vattenområde som ägs av flera
fastigheter gemensamt, till exempel mark som undantagits för fastigheternas
gemensamma behov eller mark som lämnats oskiftad.
Inom planområdet finns tre marksamfälligheter. Mörtnäs S:4, Mörtnäs S:5
och Mörtnäs FS:2. För mer information, se bifogad fastighetsförteckning.
Då del av Mörtnäs S:4 och S:5 planläggs som allmän plats, LOKALGATA,
behöver marksamfälligheterna omprövas, vilket resulterar i minskad
fastighetsstorlek. Kommunen ansöker om lantmäteriförrättning för
omprövning och fastighetsreglering till kommunens fastighet. För mer
information om markintrånget hänvisas till fastighetskonsekvenstabellen
inkl. markintrångskarta, bilaga 1.
Mörtnäs FS:2 påverkas inte av planläggningen.
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
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 eller marksamfälligheter.
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
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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 eller marksamfälligheten genom s.k.
delägarförvaltning. Detta innebär att alla deltagare i gemensamhetsanläggningen eller fastighetsägarna i marksamfälligheten 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.
Inom planområdet finns två gemensamhetsanläggningar. Mörtnäs ga:2, som
förvaltas av Mörtnäs fastighetsägarförening, avser vägar, grönområden,
parkering m.m. Aspvik ga:1, som förvaltas av Räknäs VA ekonomiska
förening, avser bland annat vatten- och tryckavloppsledning med tillhörande
anordningar.
Då del av gemensamhetsanläggningen Mörtnäs ga:2 planläggs som allmän
plats, LOKALGATA, behöver gemensamhetsanläggningen omprövas,
vilket resulterar i minskad utbredning och en mindre delägarkrets.
Kommunen ansöker om lantmäteriförrättning för omprövning av
gemensamhetsanläggningen. Aspvik ga:1 påverkas inte av planläggningen.
Inom kvartersmarken, fastighet Mörtnäs 1:226, kan det bli aktuellt att bilda
en gemensamhetsanläggning som omfattar två eller flera fastigheter.
Gemensamhetsanläggningens ändamål är tänkt att utgöra gemensam in- och
utfart samt gemensam gård. Ansökan om bildande av
gemensamhetsanläggningen ska göras av fastighetsägaren. Detaljplanen ger
stöd för inrättande av gemensamhetsanläggningen genom att områden har
reserverats särskilt för ändamålet, markreservat ”g”.
Även inom fastighet Ålstäket 7:1 kan det bli aktuellt att bilda en
gemensamhetsanläggning som omfattar Ålstäket 7:2, 7:25 samt 1:5.
Gemensamhetsanläggningens ändamål är tänkt att utgöra gemensam in- och
utfart. Ansökan om bildande av gemensamhetsanläggningen ska göras av
fastighetsägaren. Detaljplanen ger stöd för inrättande av
gemensamhetsanläggningen genom att områden har reserverats särskilt för
ändamålet, markreservat ”g”.
Ledningsrätter
De ledningsrätter som finns inom planområdet redovisas i listan nedan.
Beteckning

Till förmån för

Belastar

Ändamål

Lr 1
Utanför
plankartan
Lr 1

0120-14/125.1

Vattenfall
eldistribution AB

Ålstäket 7:1 m fl.

Starkström

0120-04/119.1
0120-93/109.1

Vattenfall
eldistribution AB
Ålstäket 7:1

Starkström

Lr 2

Vattenfall
eldistribution AB
Värmdö kommun

Benämning
plankartan

Vatten och
avlopp
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Lr 3

0120-11/31.2

Värmdö kommun

Ålstäket 7:1

Tele

Lr 4

0120-89/76.1

Mörtnäs 1:582

Lr 5

0120-15/11.1

Ekviks Gårds
fastighets AB
Värmdö kommun

Lr 6

0187-99/19.1

AB Stokab

Ålstäket 7:1 m fl

Vatten och
avlopp
Vatten och
avlopp
Tele

Lr 7

0120-09/7.1

Värmdö kommun

Ålstäket 7:1

Lr 8

0120-14/75.1

Värmdö kommun

Mörtnäs 1:4 m.fl.

Lr 9

0120-16/109.1

Värmdö kommun

Ålstäket 7:1 m fl

Vatten och
avlopp
Vatten och
avlopp
Vatten och
avlopp

Ledningsrätterna 1-9 i plankartan påverkas inte av genomförandet av
detaljplanen.
Ledningsrätt för kommunens VA- och dagvattenledningar kommer att sökas
under detaljplanens genomförande.
Annan nyttjanderätt
Det finns tre nyttjanderätter som redovisas i plankartan, Ny 1, Ny 2 och Ny 3..
Nyttjanderätt 1 avser intrång och är till förmån för Vattenfall Eldistribution AB,
akt: 16666, 2014-05-12. Enligt akten är det ett servitut som belastar Ålstäket 7:1,
Mörtnäs 1:54, Mörtnäs 1:12 m fl. Beroende på hur fastighetsreglering genomförs
för belastade fastigheter kan rättigheten påverkas.
Nyttjanderätt 2 avser Fiske och är till förmån för fastigheten Ålstäket 8:1. Akt:
3987, 1949-06-01. Ny 2 påverkas inte av genomförandet av detaljplanen.
Nyttjanderätt 3 avser vattenledning och är till förmån för Räknäs VA Ekonomiska
förening, D-2019-00397042:1.
Vägrätt
Det finns två vägrätter i anslutning till planområdet och avser väg 222 och 274.
Vägrätt 0120-P84/0813 samt 0188-P2017/13.
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.
Följande detaljplaner gäller inom planområdet idag:
-

Byggnadsplan 58, från 1958.
Byggnadsplan 63, från 1959.
Byggnadsplan 93, från 1944.
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-

Detaljplan 24, från 1992.
Detaljplan 191, från 2011. Genomförandetid 15 år.
Del av detaljplanen kommer påverkas av planläggningen, ändrat
huvudmannaskap från enskilt till kommunalt för allmän plats väg.
Detaljplan 209, från 2013.
För mer information, se avsnitt Tidigare ställningstaganden, Gällande
detaljplaner ovan.
Befintlig bebyggelse
För hela planområdet gäller att befintliga byggnader som tillkommit i laga
ordning och som inte överensstämmer med bestämmelserna i den nya
detaljplanen ska anses planenliga. Om sådan byggnad helt eller delvis
förstörs genom våda får ny byggnad återuppföras om inte byggnadens
volym eller våningsantal ökas.
TEKNISKA FRÅGOR
Vägar och trafik
För utbyggnad av bostadsbebyggelsen krävs att vägarnas standard förbättras
och byggs ut. Vägnätet skall uppfylla de krav som ställs i ett
permanentbebott område gällande bärighet, framkomlighet och
trafiksäkerhet. Vägarna i området ska även ha en standard som säkerställer
att sopbilar, utryckningsfordon och fordon för snöhantering och
halkbekämpning kan röra sig i området.
Framkomligheten förbättras genom viss vägbreddning. Vägarna förses även
med belysning. Kommunen kommer framöver handla upp en trafikutredning
som ser över och säkerställer att vägarna uppfyller de krav och riktlinjer
som ställs.
Utbyggnad av gator och övriga anläggningar på allmän platsmark samt
utbyggnad av vatten- och avloppsledningar påbörjas när detaljplanen har
vunnit laga kraft och projektering är genomförd. Entreprenad för
anläggningsarbeten kommer att handlas av kommunen, enligt lagen om
offentlig upphandling (LOU). Respektive ledningshavare för t.ex. el, tele
och bredband inom området tillfrågas under detaljprojekteringen om de
önskar samordna markförläggning av deras ledningar i samband med
nedgrävning av VA-ledningarna.
Gångvägar/stigar
En gångstig anläggs på naturmark i planområdets norra del för att förbinda
norra och södra området.
El, tele och fiber.
Befintliga och nya transformatorstationer/ nätstationer och pumpstationer
finns markerade som E-områden i plankartan.
Ledningssägarna har befintliga ledningar inom planområdet bestående av
både luft- och markförlagda ledningar.
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För att möjliggöra utbyggnad i enlighet med detaljplanen och utnyttja
byggrätterna kan anslutning, flytt och/eller markförläggning av ledningar bli
aktuellt. Även om befintliga ledningar inte ligger inom de nya byggrätterna
kan ledningarna behöva flyttas då hänsyn måste tas till ledningarnas
skyddsavstånd. Skyddsavståndet framgår dels av Elsäkerhetsverkets
starkströmsföreskrifter. Ledningsägarna ska kontaktas innan några åtgärder
vidtas.
Vid eventuella schaktningsarbeten skall kabelutsättning begäras. Detta beställs
via Post och telestyrelsens www.ledningskollen.se.

El- och teleledningar och tomrör för bredband kan förläggas i mark, vilket
normalt sker i samband med att VA-ledningar anläggs i gatorna.
För anslutning till elnät och telenät ska kontakt tas med respektive ansvarigt
bolag, se mer information under rubriken Ansvarsfördelning.
Vatten och spillvatten
Fastigheter som inte redan idag är ansluta till det kommunala vatten och
spill-nätet kommer att anslutas. Ledningarna förläggs inom allmän plats. För
mer information, se avsnitt Ansvarsfördelning ovan.
Dagvatten
Det västra området innefattas av verksamhetsområde för dagvatten gata och
kvartersmark. För kvartersmark innebär detta att dagvatten ska omhändertas
lokalt för respektive fastighet innan det når det kommunala ledningsnätet.
Omhändertagandet kan omfatta infiltration via mark och eventuellt
komplettering med fördröjning inom fastigheten. Kommunen förespråkar
öppna lösningar. Takdagvatten föreslås att avledas via utkastare till
grönytor. Därefter kan vattnet brädda till svackdiken eller infiltrationsstråk
vid mer intensiva regn innan det når det kommunala dagvattennätet. Marken
bör luta ut från husgrunden med 5 % lutning de första tre metrarna för att
sedan övergå till 1-2 % lutning. Är markytan begränsad föreslås istället att
dagvattenvatten leds till växtbäddar och/eller magasin för fördröjning innan
det når kommunens ledningsnät.
Dagvatten från lokalgator omhändertas med makadamdike och ledning.
Parkeringsuppfarter föreslås luta mot närliggande grönytor eller anläggas
med genomsläpplig beläggning. För högfrekventerade parkeringar med fler
än 10 platser bör slam och olja avskiljas innan dagvatten leds vidare till
recipient. Detta kan ske både med hjälp av en traditionell oljeavskiljare eller
genom naturliga processer i omkringliggande mark. För mer information, se
avsnitt HYDROLOGI OCH DAGVATTEN och framtagna
dagvattenutredning.
Den östra delen av planområdet planeras inte ingå i det kommunala
verksamhetsområdet för dagvatten gata och fastighet, vilket innebär att
dagvattnet enbart fördröjas och renas lokalt. En dagvattenutredning har
upprättats som visar hur dagvattenhanteringen i området kan utformas för
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att skapa lokal fördröjning och rening av dagvatten. Se bilaga för placering
av föreslagna dagvattenåtgärder. I bilagan redovisas också erhållen volym
för dagvattenåtgärderna samt avrinningsvägar.
• Avskärande dike (svack-/krossdike) i bakkant mot bergskärning.
• Tak mot baksidan leds via stuprörsutkastare mot svackdike (skålad
översvämningsyta) i anslutning mot bergskärningen. Dagvatten infiltrerar här.
• Tak mot framsida (lokalgata) leds via linjeavvattning eller ledning mot
plantering (grönyta) och/eller skelettjord i trädplantering innan bräddning mot
vägdiket.
• Parkeringsytor på tomtmark leds ned via genomsläpplig beläggning till
makadammlager under parkeringsplatserna.
• P-huset avvattnar via hängränna och stuprör till blågrönt stråk.
• Tak söder om lokalgata avvattnas via stuprörsutkastare mot blågrönt stråk.
I området med tät duk leds dagvatten i öppna diken mot lokalgatan för infiltration
i icke förorenad mark.
Bräddning till diket i lokalgatan sker via att höjdsättningen av tomterna är
högre än gatumarken.
Befintliga dagvattenledningar finns utbyggda i Mörtnäsvägen, Fjärdvägen,
Västerviksvägen, delar av grisslingevägen och Sandtäktsvägen. Kommunen
kommer förlänga dagvattenledningen så att hela Sandtäcktsvägen omfattas.
Avfall
Avfallskärl ska stå inom kvartersmark, på enskilda tomter. I området har
ingen särskild plats för återvinning reserverats.
EKONOMISKA FRÅGOR
Finansiering av planarbetet
Upprättandet av detaljplanen bekostas av exploatörerna inom planområdet genom
tecknande av plankostnadsavtal.
Värdeökning till följd av planen
Detaljplanen innebär en ökad byggrätt jämfört med dagens bebyggelse i
området samt ökad standard på gator.
Ersättning
För lokalgator, natur och park med kommunalt huvudmannaskap kommer
ersättningen i första hand bestämmas i förhandling mellan Värmdö kommun
och respektive fastighetsägare. Kan överenskommelse inte nås får
ersättningens storlek beslutas av lantmäteriet i förrättning om
fastighetsreglering.
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
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respektive fastighetsägare. Kan överenskommelse inte nås får ersättningens
storlek beslutas av domstol.
För omprövningen av gemensamhetsanläggningen Mörtnäs GA:2 på grund
av ändrad utbredning ska överenskommelse träffas mellan Mörtnäs
vägförening och Värmdö kommun.
Förrättningskostnader
Vid avstyckning av nya tomter för bebyggelse ansvarar och bekostar
respektive fastighetsägare fastighetsbildningen.
Exploatörerna inom planområdet bekostar den fastighetsbildning som krävs
för genomförande av lokalgator, natur och park med kommunalt
huvudmannaskap.
Omprövning av gemensamhetsanläggning eller servitut på privata fastigheter
bekostas av berörd fastighetsägare.
Anläggande, drift och underhåll
Allmän plats, kommunalt huvudmannaskap
Kostnaden för anläggande av allmän plats med kommunalt
huvudmannaskap regleras i exploateringsavtal med exploatörerna. Drift och
underhåll bekostas av med skattemedel.
Kvartersmark
Kostnaden för bygg- och anläggningsåtgärder, drift och underhåll bekostas
av respektive fastighetsägare.
Vatten och spillvatten
Inom ett verksamhetsområde för VA är fastighetsägaren skyldig att betala
avgifter för vatten och avlopp. Avgifterna ska täcka kostnader för utbyggnad
och underhåll av ledningsnät, vattenförsörjning och avloppshantering. Med
avlopp menas både spillvatten och dagvatten från den egna fastigheten,
gatan och/eller andra allmänna områden.
Den kommunala VA-taxan består av anläggningsavgift och brukningsavgift.
När förbindelsepunkten är upprättad och meddelad till fastighetsägaren, ska
anläggningsavgiften betalas enligt kommunens fastställda VA-taxa. För mer
information om gällande taxa, se kommunens webbplats.
Dagvatten
För avvattning av dagvatten inom verksamhetsområde delas taxan upp för
gata respektive fastighet. Förbindelsepunkt för avvattning upprättas i
enlighet med beskrivning för vatten och spill. Inom kvartersmark bekostar
och ansvarar respektive fastighetsägare för omhändertagande av dagvatten.
Inom allmän plats ansvarar huvudmannen, det vill säga Värmdö kommun.
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Elförsörjning, telenät, fibernät
Vattenfall Eldistribution AB ansvarar för elnätet i planområdet. Telia
Company ansvarar för telenätet och fibernät i området. Respektive operatör
tar ut en avgift för att ansluta nya fastigheter till sina 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 hemsida. 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, el- och
telenät.
Planavgift
Upprättandet av detaljplanen bekostas av exploatörerna genom tecknande av
plankostnadsavtal.
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.
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KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Nedan redovisas konsekvenser av planförslaget.

Miljökonsekvenser
Till planförslaget hör en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). För aspekterna
naturmiljö, vatten, buller, förorenad mark samt farligt gods och risk följer här
MKB:ns sammanfattade bedömning.
Naturmiljö
Sammantaget bedöms planförslaget innebära märkbara negativa konsekvenser på
naturmiljön. Det är biotoper som sandiga miljöer, vilka är sällsynta biotoper även
på regional och nationell nivå, som riskerar påverkas negativt genom risk för att
byggnader kan ge skuggande effekter vilket missgynnar värmekrävande arter som
kräver sandiga miljöer. De kommer att påverkas negativt av planförslaget.
Naturvärdesobjekt med visst naturvärde har redan kommit att förberedas för
exploatering varför skillnaden i påverkan inte blir märkbar. Även tallmiljöer samt
naturvärden kopplade till äldre tallar påverkas negativt. De är viktiga för NackaVärmdökilen då ett av dess värden är de äldre barrskogarna. Ett redan svagt
samband i Nacka-Värmdökilen kommer att ytterligare försvagas. Att marken
bebyggs innebär att bevarande av gröna kilar och spridningskorridorer försvåras i
framtiden.
Vatten
Sammantaget ger planförslaget förutsättningar för att fördröja det dagvatten som
uppstår inom planområdet med lokala åtgärder och lösningar. Utflödet av
dagvatten från planområdet bedöms inte öka vid ett genomförande av
planförslaget. För miljökvalitetsnormerna finns en risk för små-märkbara negativa
konsekvenser då planförslaget kan komma att öka belastningen på recipienterna,
då samtliga föreslagna dagvattenlösningar inte har säkrats genom avtal eller i
plankarta. Med antagande om att föreslagna åtgärder i dagvattenutredningarna
vidtas bedöms planförslaget bidra till små-märkbara positiva förändringar.
Buller
Sammantaget bedöms planförslaget medföra obetydliga konsekvenser med
avseende på buller. Planförslaget möjliggör för att uppfylla riktvärdena i
Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, även om vissa
avsteg i förordningen nyttjas. För fastigheten Mörtnäs 1:226 hålls riktvärdet för
den ekvivalenta ljudnivån vid fasad. Det finns möjligheter att placera uteplatser
inom fastigheten så att riktvärdena för uteplatser klaras. För fastigheten Mörtnäs
1:587 överskrids riktvärdet vid fasad på och delvis omkring gavlarna mot väg 222
för båda byggnaderna. Där riktvärdet för fasad överskrids ska minst hälften av
bostadsrummen i varje lägenhet som är större än 35 kvadratmeter orienteras mot
en ljuddämpad sida. Det finns möjlighet att anlägga en gemensam uteplats som
klarar riktvärdena för uteplatser inom fastigheten. De tre nordligaste byggnaderna
längs Sandtäktsvägen klarar riktvärdena för trafikbuller utan åtgärder. För de fyra
sydligaste byggnaderna krävs att lägenheter som är större än 35 kvadratmeter med
en fasad där ljudnivåerna är över 60 dBA har minst hälften av bostadsrummen
mot en ljuddämpad sida. Det finns möjligheter att anlägga gemensam uteplats som
innehåller riktlinjerna för trafikbuller inom fastigheten.
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Förorenad mark
Sammantaget bedöms planförslaget innebära små positiva konsekvenser avseende
förekomsten av markföroreningar samt risken för att människor exponeras för
markföroreningar. Det då sanering av mark med föroreningar sker till känslig
markanvändning. Under förutsättning att bebyggelsen inom detaljplaneområdet
grundläggs med radonskyddande och/eller radonsäkert utformande bedöms risken
för att negativa effekter uppstår för människors hälsa på grund av radon som liten.
Farligt gods och risk
Sammantaget bedöms planförslaget medföra små negativa konsekvenser avseende
olycksrisk från olyckor med transport av farligt gods, förutsatt att föreslagna
åtgärder vidtas. Planförslaget innebär ny bebyggelse som närmst 25 meter från
väg 222 som är en utpekad transportled av farligt gods. För att öka säkerheten
rekommenderas därför säkerhetshöjande åtgärder vidtas för byggnader inom
Mörtnäs 1:587 och utmed Sandtäktsvägen.
Rekreation
Planen säkerställer natur- och rekreationsområden. I och med byggnation inom
Skanskas etapp 1 kommer Värmdöleden att få en något justerad dragning närmare
Mörtnäsviken/Torsbyfjärden. Inom aktuellt planområde kommer leden passera
igenom området som är planlagt som allmän plats Park. Utanför planområdet
österut fortsätter Värmdöleden i oförändrat läge.
Strandskydd
Upphävandet av strandskyddet inom delar av planområdet bedöms inte negativt
påverka allmänhetens tillgång till strandområden eller påverka möjligheten att
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Särskilda skäl enligt miljöbalken
finns för att upphäva strandskyddet.
Miljökvalitetsnormer
Inga miljökvalitetsnormer bedöms överskridas vid ett genomförande av
detaljplanen.
Sociala konsekvenser
Detaljplanen innebär ett tillskott av bostäder i Värmdö och i Stockholmsregionen i
ett läge som lämpar sig väl för bostäder tack vare närhet till kollektivtrafik,
handel, service, rekreationsområden med badplats och natur. Fler boende i
området ger ett utökat underlag till kollektivtrafik och handel. Fler boende inom
området kommer att leda till ökad trafik även om området har goda tillgång till
kollektivtrafik.
Nybyggnation i området kommer till viss del att förändra utsiktsförhållandena för
boende i anslutning till planområdet. Placeringen av den nya bebyggelsen är dock
sådan att endast ett fåtal befintliga boende berörs av förändrad utsikt.
Bedömningen är att den påverkan förslaget har på befintlig bebyggelse blir
relativt begränsad.
Detaljplanens nybyggnadsområden påverkar inte barn och ungas utemiljö i någon

Samrådshandling
Planbeskrivning
Dnr: 2015KS/0551
Sida 90 (91)

större utsträckning. Ingen förändring kommer att ske med badstrand och
lekplatser. Nya lekplatser kommer att tillföras inom de nya bostadsområdena.
Tryggheten i området kommer att öka efter planens genomförande eftersom fler
människor kommer vistas i området och fler upplysta platser kommer att skapas.
Även projektet med väg 222 kommer att öka tryggheten i området eftersom att
osäkra korsningspunkter byggs om och gång- och cykelväg byggs med planskilda
gång- och cykelpassager. Trafiksäkerheten förbättras genom att direktanslutningar
till väg 222 föreslås tas bort och korsningspunkterna regleras. Detaljplanen
möjliggör även förbättrad vägstandard på befintliga vägar inom området. Detta
kommer leda till bättre trafiksäkerhet och framkomlighet för trafikanter.
Ekonomiska konsekvenser
Detaljplanen innebär kostnader för kommunen i form av anläggande, skötsel och
drift av allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap.
För enskilda fastighetsägare och byggherrar inom planområdet innebär
planförslaget en möjlighet att utveckla fastigheterna och därmed dess värde.
Planen ger en förutsägbarhet om vad grannarna får och inte får göra.
För ytterligare ekonomiska- och fastighetsrättsliga konsekvenser av planen se
kapitel ovan om planekonomi och fastighetsrättsliga frågor.
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