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UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 
 

Detaljplan för Näverängsvägen m fl (N1) , Värmdö kommun 
 
Utställning av detaljplan för Näverängsvägen m fl (N1) har skett under perioden 2010-10-05 – 2010-
11-05. Information om utställningen skickades ut enligt sändlista och utställningen kungjordes i 
Dagens Nyheter och i Nacka Värmdö Posten 2010-10-05. Planförslaget och -handlingarna fanns att ta 
del av på Kommuntorget och på kommunens hemsida.  
 
Ett öppet hus/mingel hölls på Kommuntorget 2010-10-21 då planarkitekter Malin Klåvus och Ewa 
Andrén Holst samt VA-ingenjör Mikael Carlsson från kommunen fanns på plats för att svara på 
frågor. Ca 15 personer kom. 
 
Totalt har 24 yttranden inkommit under utställningen, samtliga finns att tillgå i sin helhet på 
samhällsbyggnadskontoret. Alla som lämnat synpunkter har bedömts vara berörda sakägare.  
 
Del A redovisar frågor som tagits upp i flera yttranden samt sådana frågor som kan antas vara av stort 
allmänt intresse. I del B finns yttrandena inkopierade. I båda finns kontorets kommentarer. Del C 
redogör för vilka intressenter som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. 
 
Bilaga 1 är en karta som redovisar de fastigheter som inkommit med synpunkter. 
 

Yttranden har lämnats av 
 
Namn Fastighets-

beteckning 
Datum 

Länsstyrelsen  2010-11-04 
Lantmäteriet, Division Fastighetsbildning  2010-10-21 
TeliaSonera Skanova Access  2010-10-27 
AB Storstockholms Lokaltrafik  2010-11-03 
Ungdoms-, kultur- och fritidsnämnden, Värmdö kommun   2010-11-04 
Vattenfall Eldistribution AB  2010-11-04 
Trafikverket  2010-11-05 
Storstockholms brandförsvar  2010-11-15 
Vik Fruviks Vägförening  2010-11-06 
Mattias Andersson och Anna Hallgren 37:1 2010-10-31 
Marilyn och Bertil Barden 43:1 2010-11-03, 

2010-11-05 
Lennart Holmén och Anne-Li Selmer 39:1 2010-11-05 
Per Forsberg Sterner och Viktoria Sterner 6:5 2010-11-06 
Neil Rogers och Diana Zetterbergs Rogers 35:1 2010-11-05 
Olof Daneskog 4:3 2010-11-04 
Lena och Hasse Åkesson 41:1 2010-11-05 
Ann-Charlotte Persson  44:2 2010-11-05 
Astrid Larsson 6:1 2010-11-05 
Agnetha Svensson 4:1 2010-11-05 
Axel Fagerstedt 14:2, 28:1 2010-11-05 
Peter Helin 51:2 2010-11-03 
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Richard Hänström 33:1 2010-11-02 
Siv Lindman-Kull och Håkan Lindman 40:1, 40:2 2010-10-25 
Torbjörn Berg, Åsa Michaelsson och Anders Örtnäs 8:1 2010-11-11 

A. Samlad beskrivning av frågor av allmänintresse samt kontorets 
kommentarer  
Nedan redovisas frågor som tagits upp i flera yttranden samt sådana frågor som kan antas vara av stort 
allmänt intresse.  

Anläggande av gång– och cykelväg 
Ett flertal synpunkter har inkommit om gång- och cykelvägen som ska förbinda Torshäll med Viks 
Skogsväg. En del anser att denna väg inte behövs och andra att den vägen inte kommer betjäna 
planområdet utan endast boende utom plan. Många synpunkter tar även upp frågan vem som ska 
bekosta anläggandet och driften av denna väg. 
 
Kommentar: 
Kontoret anser att gång- och cykelvägen är mycket viktig för planområdet och omkringliggande 
områden. Gång- och cykelvägen underlättar för mer oskyddade trafikanter att ta sig till exempelvis 
Viks skola. Den underlättar även för fotgängare och cyklister att ta sig till Hemmesta med 
servicefunktioner och idrottsområde. Förhandlingar pågår med markägaren angående bekostnad och 
drift av anläggande av gång- och cykelvägen. 

Breddning av väg 
Många anser att en breddning av vägar kommer att förstöra områdets karaktär och flera 
synpunkter anser att det inte är nödvändigt att bredda vägen för att anlägga vatten- och 
avloppsledningar. 
 
Kommentar: 
Breddning av vägområdet erfodras för anläggande av allmänna vatten och avloppsledningar och för 
diken, belysning och plogning. Detaljplanen behöver säkra mark för detta. Många blandar även ihop 
vägområde med vägbana. En breddning av vägområdet behövs för utbyggnad av vatten och avlopp. 
Planen möjliggör även bredd av själva vägbanan.  

Tomtstorlekar 
Många synpunkter handlar om att det tillåts olika tomtstorlekar inom planområdet. Flera vill 
ha en mindre minsta tomtstorlek medan andra vill ha större. I många yttranden framförs att 
hela området borde ha samma bestämmelse om minsta tomtstorlek. 
 
Kommentar: 
Att föreslagna bestämmelser om minsta tomtstorlek varierar i området beror på områdets skilda 
karaktärer. Idag består den västra delen av betydligt mindre fastigheter än den östra. Att medge 
samma minsta tomtstorlek i den östra delen skulle innebära att karaktären väsentligt förändras. 
Kontoret är medvetet om att hela området förr haft liknande karaktär men att styckning har tillåtits 
och förändrat området. Kontoret vill med dessa bestämmelser säkra de ursprungliga visa på 
karaktärsskillnaderna inom området. Vidare värnar kulturnämnden om att det luftiga intrycket i 
området ska bestå. 
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B. Synpunkter samt kontorets kommentarer 
Nedan har de olika yttrandena sammanfattats och delats upp i punkter för att vara lättare att 
bemöta. Eventuella ingresser eller upprepningar från programmet (såsom programmet syfte 
eller liknande) har tagits bort. Yttrandena finns att ta del av i sin helhet på 
samhällsbyggnadskontoret.  
 

Länsstyrelsen 
Anser att de inte har något att tillföra i detta skede. 
Kommentar: 
Kontoret noterar synpunkten 
 

 

Lantmäteriet, Division Fastighetsbildning 
a) Anser att teckenförklaring och markeringar på grundkartan bör överensstämma.  
b) I planbeskrivningen bör stycket om markägoförhållanden kompletteras med att den fastighet 

som är utlagd med skoländamål är i privat ägo. Vidare saknas rubriker i planbestämmelserna 
som anger vilken kvartersmark som är avsedd för enskilt bebyggande respektive allmänt 
bebyggande. Rubrikerna skulle kunna ha betydelse för vem som kan ianspråkta marken men 
rättsläget för detta synes vara oklart.  

c) Vidare bör det i genomförandebeskrivningen förtydligas att Värmdövik 12:2 kan bli föremål 
för inlösen enligt 6:17 eller 14:1 PBL. 

 
Kommentar: 

a) Kontoret noterar synpunkten och ska vara mer observanta på översättningsproblematiken 
som kan inträffa vid ändring av format på karta. 

b) Denna fråga klarläggs då förhandlingar om köp av fastigheten har inletts.  
c) Kontoret noterar synpunkten och instämmer att rättsläget är mycket osäkert i denna fråga. 

 
Vidare konstaterar kommunen att det finns genomförandeproblem i planen men att kommunen väljer 
den utställda planutformningen. 
 

 

TeliaSonera Skanova Access 
Önskar behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge och om de tvingas vidta 
undanflyttningsåtgärder förutsätter Skanova att den som initierar åtgärden även bekostar den. 
 
Kommentar: 
Kontoret noterar synpunkten. 
 

 

SL, Storstockholms Lokaltrafik 
SL tillstyrker förslaget. 
 
Kommentar: 
Kontoret noterar synpunkten. 
 

 

Ungdoms- kultur- och fritidsnämden, Värmdö kommun 
Har inget att erinra mot förslaget. 
 
Kommentar: 
Kontoret noterar synpunkten 
 

 

Vattenfall Eldistribution AB 
Menar att de planerar att bygga om nätet i området och vill att befintliga elanläggningar hålls 
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tillgängliga under alla skeden av plangenomförandet. 
 
Kommentar: 
Kontoret noterar synpunkten. 
 
Trafikverket 
Anser att det är viktigt att kommunen säkerställer att bullerskydd uppförs senast samtidigt som ny 
bebyggelse uppförs för att se till att bullernivåerna klaras. Vidare framhåller de att Trafikverket saknar 
ekonomisk möjlighet att åtgärda buller när kommunen planerar ny bebyggelse intill vägen och att de 
bulleråtgärder som erfordras måste bekostas av annan än Trafikverket. 
 
Kommentar: 
Kontoret noterar synpunkten. 
 

 

Storstockholms brandförsvar 
Har inget att erinra i utställningsskedet. 
 
Kommentar: 
Kontoret noterar synpunkten. 
 

 

Vik Fruviks Vägförening 
a) Motsätter sig gång- och cykelvägen som sträcker sig från Torshällsvägen till Näverängsvägen 

via Viks Skogsväg. De menar att vägen främst tillgodoser andra nyttjare utanför planområdet. 
Om vägen ändå planläggs ska samtliga kostnader falla på kommunen och inte på en enskild 
vägförening. 

b) Anser att en breddning av vägarna förändrar områdets karaktär och innebär ett ökat ansvar för 
föreningen med utökad vägyta m.m. att underhålla. Vägföreningens inställning är att en 
breddning av vägnätet inte är nödvändig för att möjliggöra VA. 

c) Motsätter sig att skoltomten ges byggrätt. Detta för att vägnätet inte klarar av den trafikvolym 
som skolan genererar och det är en risk för barn på väg till och från skolan.  

d) Uppmärksammar att det förekommer olika uppgifter i plankarta och planbeskrivning kring hur 
många nya fastigheter som skapas samt om minsta tomtstorlek. Det är väsentligt att 
uppgifterna överensstämmer så att ingen oklarhet råder i var förtätningen faktiskt sker och 
volymökningens storlek. 

e) Opponerar sig emot att enstaka fastighetsägare sent i planskedet har givits möjlighet att stycka 
sin tomt 800 kvm mot tidigare 1100 kvm. Detta undantag kommer naturligtvis att innebära att 
flera fastighetsägare kommer att kräva likabehandling och att få stycka sina tomter på samma 
sätt. Föreningen anser inte att vägnätet är anpassat för detta och det kommer att få ekonomiska 
konsekvenser för föreningen. Vidare anser föreningen att kommunen ska beakta 
likabehandlingsprincipen och medge tomtstorlekar om minimum 1100-1500 kvm.  

f) Anser att röranläggningar samt övriga eventuella anordningar för bortförande av dagvatten bör 
ingå i den allmänna VA-anläggningen i likhet med förhållandet i övriga delar inom 
vägföreningens område.  

 
Kommentar: 

a) Se svar del A, anläggande av gång- och cykelväg. 
b) Se svar del A, anläggande av gång- och cykelväg. 
c) Fastigheten kan endast angöras via skoltomten och har därför lagts ut i plan som en framtida 

markreserv för skolan. 
d) Kontoret noterar synpunkten. 
e) De ändringar som gjorts är att planen anpassats efter befintliga förhållanden. Det kommer 

inte att tillkomma några fastigheter utav detta beslut. 
f) Kontoret noterar synpunkten men vidhåller att dagvatten ska infiltreras på respektive 
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fastighet. 
 
Mattias Andersson och Anna Hallgren 
Påpekar att de har en takvinkel på 22,5 grader och att det i detaljplanen står att takvinklar ska vara 27-
35 grader. Föreslår en ändring i plan och att det står 22,5 – 35 grader. 
 
Kommentar: 
Kontoret ska revidera planbestämmelserna. 
 

 

Marilyn och Bertil Barden 
a) Vill kunna ha solpaneler på taket och om den q märkning som finns på huset omöjliggör det 

vill de ändra bestämmelsen till k. Vill även kunna stycka av tomten och vill därför även ändra 
uthusets bestämmelse till k. 

b) Minimumstorlek för tomter i östra delen bör vara 1100 kvm. 
c) Anser att det finns ett stort behov av en gång- och cykelbana för de skolbarn från Hagaberg 

som ska till Skolvägen. Situationen som är idag bedöms som trafikfarlig. Denna gång- och 
cykelväg föreslås anläggas i grönområdet söder om Näverängsvägen. 

 
Kommentar: 

a) Ärendet bedöms som en bygglovfråga. Kontoret påpekar dock att bestämmelsen q inte 
omöjliggör solpaneler. Vidare är det en fråga om utförande och att fastigheten går att 
återställa vid borttagande av solpaneler. 

b) Se svar del A, tomtstorlekar. 
c) Kontoret anser att vägområdet är tillräckligt stort för att anlägga en gång- och cykelväg på. 

 

 

Lennart Holmén och Anne-Li Selmer 
a) Anser att området redan är så förändrat och att även den östra sidan borde få stycka tomter på 

1000-1100 kvm.  
b) Menar att den planerade gång- och cykelvägen endast känns som en service för 

Torshällsområdet och Hemmestahöjden och bör ej belasta Vik Fruviks vägförening. Om 
vägen ändå projekteras bör kommunen stå för detta.  

 
Kommentar: 

a) Se svar del A, tomtstorlekar. 
b) Se svar del A, anläggande av gång- och cykelväg. 

 

 

Per Forsberg Sterner och Viktoria Sterner 
Anser att skogsdungen öster om Värmdövik 6:5 inte bör bebyggas. De menar att charmen med 
området kommer att gå förlorat. 
 
Kommentar: 
Kontoret anser att det är mycket viktigt att området behåller sin karaktär i så stor utsträckning som 
möjligt. Samtidigt gör planområdets läge det mycket attraktivt och lämpligt att förtäta med dess 
närhet till flertalet skolor, kollektivtrafik, naturområden och centrumområden. 
 

 

Neil Rogers och Diana Zetterberg Rogers 
a) Motsätter sig breddning av Viks Skogsväg. VA kan installeras utan en breddning av vägen 

och den tänkta gång- och cykelvägen kan inte anses tillgodose ett kommunalt behov då 
kommunen inte avser att bekosta eller förvalta den.   

b) Motsätter sig ianspråktagande av fastighet och om breddning ska ske ska 
likabehandlingsprincipen beaktas och väg tas från motsatt sida. 

c) Motsätter sig breddning av vägar inom området. En breddning kommer att innebära en 
markant förändring av områdets karaktär. Vidare håller smala gator nere hastigheten och det 
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är idag liten trafikrörelse på gatorna.  
d) Motsätter sig gång- och cykelväg från Torshäll via Viks Skogsväg. Anser att de stigar som 

finns kan användas av gång- och cykeltrafikanter och behöver inte hårdgöras då de bjuder in 
motordrivna fordon att använda dom.   

e) Minsta tomtstorlek i området bör vara 1000 kvm av hänsyn till områdets karaktär och 
kulturhistoriska värden. 

f) Motsätter sig planbestämmelse avseende byggnadshöjd. Bestämmelsen är orimlig i ett redan 
befintligt område med befintliga byggnader och lägger onödiga hinder i vägen istället för att 
skapa möjligheter för befintliga byggnader. 

 
Kommentar: 

a) Se svar del A, breddning av väg samt anläggande av gång- och cykelväg. 
b) För att Viks Skogsväg inte ska få formen av en slingrande orm har den lösningen ansetts vara 

den bästa. 
c) Se svar del A, breddning av väg. 
d) Se svar del A, anläggande av gång- och cykelväg. 
e) De mindre tomtstorlekar som angetts i plan är en anpassning till befintliga förhållanden och 

inga nya fastigheter kan tillkomma genom detta. 
f) Högsta byggnadshöjd misstolkas ofta som detsamma som husets högsta punkt. Byggnadshöjd 

är höjden från markens medelnivå (MMN) invid byggnaden upp till skärningspunkten mellan 
fasadplanet och ett plan som med 45 graders lutning inåt byggnaden berör byggnadens tak. 
Se bilder nedan. Kontoret anser vidare att reglering av hur högt man får bygga är av stor 
betydelse i detaljplan.  

 
 
 

 
 
Olof Daneskog 

a) Önskar ett obevakat eller bevakat övergångsställe i korsningen Elofhällsvägen och Viks 
skolväg. Svårt för barn på väg till skolan att korsa vägen. Vidare önskas en trottoar sista biten 
på Elofhällsvägen. 

b) Önskar stänga av parkeringsfickan på Viks Skolväg vid Grantomta Montessori när 
parkeringen vid Sporthallen åter är tillgänglig. 

c) Önskar också utökat bullerskydd vid Skärgårdsvägen. 
d) Önskar även gatubelysning på Elofhällsvägens del som går mot nr 5 och 7. Vidare är 

belysningen relativt dålig längs Viks Skolväg från Viks skola till Grantomta. 
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Kommentar: 
a) Synpunkten har granskats av trafikingengören på kommunen som menar att ett 

övergångsställe inte är en trafiksäkerhetsåtgärd utan ett sätt att reglera korsande av väg. 
Många undersökningar har påvisat att övergångsställe försämrar trafiksäkerheten beroende 
på en falsk känsla av trygghet för gående. Det återspeglas även av att gående inte ser sig för 
lika noggrant vid övergångsställena. För mer information kontakta trafikingengören. 

b) Kontoret noterar synpunkten och vidarebefordrar informationen till trafikansvarige på 
kommunen. 

c) Kontoret noterar detta och hänvisar till bullerutredning som är gjord för Skärgårdsvägen. 
d) Eftersom det är enskilt huvudmannaskap på vägarna är dessa frågor upp till vägföreningen. 

 
Lena och Hasse Åkesson 

a) Menar att det är viktigt att behålla områdets speciella karaktär och motsätter sig breddning av 
vägar då detta kraftigt förändrar karaktären och inbjuder till högre hastigheter. 

b) Anser att den möjlighet som finns att passera genom området idag är god.  
c) Önskar att tomterna ska vara ”stora” i området. 

 
Kommentar: 

a) Se svar del A, breddning av väg. 
b) Se svar del A, anläggande av gång- och cykelväg. 
c) Kontoret noterar synpunkten. 
 

 

Ann-Charlotte Persson 
a) Anser inte att en ny gång- och cykelväg är nödvändig då barn redan idag kan gå på de stigar 

som finns i skogen. Vidare bör man göra så liten åverkan på grönområdena som möjligt. 
b) Frågar sig vem som ska bekosta gång- och cykelvägen när kommunen inte vill bekosta och 

syftet med vägen är att möjliggöra för de boende utanför området att få en smidig väg till 
skolorna.  

c) Menar att det medför en ökad gång- och cykeltrafik. 
 
Kommentar: 

a) Se svar del A, anläggande av gång- och cykelväg. 
b) Se svar del A, anläggande av gång- och cykelväg. 
c) Kontoret menar att vägen är av stor vikt. 
 

 

Astrid Larsson 
a) Anser att vändplanen på Elofhällsvägen kan få en annan utformning utan att intrång på 

fastighetens grusplan. 
b) Vill inte ha med prickad mark på fastigheten 6:1 i planen.  
c) Anser inte att bullerstörande åtgärd gör någon nytta eftersom det är så stor nivåskillnad. 

 
Kommentar: 

a) Kontoret menar att renhållningen helst ser en sådan lösning för att undvika situationer när 
backning uppstår, detta på grund av olycksrisken. Vidare behövs utrymme för snöupplägg 
m.m. . Detaljplanen behöver säkra mark för vändplan men hur utformningen blir är slutligen 
en fråga vid förrättning med Lantmäteriet. 

b) Den prickade marken finns där för att behålla ett avstånd till handelstomten samt för att spara 
den kuperade topografin.  

c) Kontoret noterar synpunkten. 
 

 

Agnetha Svensson 
a) Anser att det är glädjande med den kulturhistoriska inventeringen.  
b) Menar att det är helt nödvändigt med ett högt plank för fastighet 4:1 för att eliminera buller 
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och avskärma från rondellen. 
c) Anser att det passar med gärdesgård vid Värmdövik 41:1. 
d) Anser att två avstyckningar skulle kunna ske från fastigheten Värmdövik 4:1. 

 
Kommentar: 

a) Kontoret noterar detta. 
b) Möjlighet till störningskydd medges i planen. Dessa beslut är enligt bullerutredning. 
c) Frågan bör besvaras av bygglov men kontoret hänvisar till den kulturhistoriska inventeringen 

som rekommenderar andra staket i området. 
d) Kontoret anser att tomterna inte får vara för små i området. 

 
Axel Fagerstedt  
Skriver ett långt brev som finns i sin helhet på samhällsbyggnadskontoret. 
 

a) Allmänt. Anser att kommunen inte har lyssnat på de boende i området, att deras synpunkter 
inte har tagits tillvara och att planarbetet i stort har präglats av de inblandade tjänstemännens 
allmänna tyckande om vad som ska råda och inte av de boendes önskan. Anser att kommunen 
har missat att tillvarata områdets historiska bakgrund av oreglerad framväxt samtidigt som 
man vill bevara en mängd byggnader som är ett uttryck för detta och som så uppenbart strider 
mot de föreslagna reglerna. Anser att planen strider mot det uttalade målet att underlätta 
handläggningen vid bygglovsärenden.  

b) Angående VA. Anser att anslutningen till kommunalt VA inte ska vara obligatorisk som 
detaljplanen säger. Vidare att det som styr kommunen inte i första hand är betingat av 
miljöhänsyn utan mera önskan att å in så mycket pengar som möjligt till sin VA-verksamhet.  

c) Angående styckning och byggrätter. Anser att styckning av tomt till 800 kvm borde gälla 
även hans tomt efter som den gränsar till en tomt av den tillåtna storleken. Anser att 
kommunen inte har förstått kritiken mot den låga byggnadshöjden och finner att 
samrådsredogörelsens argument för detta är ”blaha blaha”. 

d) Angående inventering och f-bestämmelse. Anser att den kulturhistoriska inventering som 
har gjorts är inkompetent och undermåligt utförd. Finner det konstigt att inventeringen inte har 
haft ambition att vara heltäckande och detaljerad eftersom den så uppenbart legat till grund för 
omfattande detaljerade planbestämmelser/regleringar av befintliga byggnader i detaljplanen. 
Anser att inventeringen i dess nuvarande form under inga omständigheter kan ligga till grund 
för de planbestämmelser som finns i detaljplanen. 

e) Angående plankarta. Anser att plankartan inte kan betecknas som läsbar i formatet A3. 
Vidare är redovisningen av olika teckenförklaringar och planbestämmelser svårtydd och 
kartan saknar en del befintliga byggnader.     

f) Angående föreslagen skoltomt. Anser att skolorna i området redan har blivit för stora och att 
områdets karaktär allvarligt har tagit skada av detta. Menar att området inte tål mer skolbarn 
bland annat beroende på trafiken.  

g) Angående vägbreddningar och ny gång- och cykelväg. Anser att det finns en gång- och 
cykelväg varför den nya inte behövs. Anser att breddning av vägar allvarligt skulle skada 
områdets karaktär och det finns liten vilja hos de boende för detta. Menar att det är fullt 
möjligt att anlägga VA utan vägbreddningar. Menar att kommunens trovärdighet i dessa 
frågor är obefintligt med tanke på tidigare planläggningar och lovord i angränsande områden. 

h) Angående sista tid för inlämnande av synpunkter. Påpekar att kommunens tjänstemän 
alltid förlägger sista dagen för inlämnandet av synpunkter på sina planer på en fredag och 
frågar sig om tjänstmännen arbetar över helgen med inkomna förslag eller om det är ett sätt att 
inte få in så mycket synpunkter. 

 
Anser att hans tidigare synpunkter inte beaktats och kommer därför överklaga planen på följande 
punkter: 

 Felaktiga utgångspunkter för detaljplanearbete. Kommunens syfte med detaljplanläggningen 
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var att tillvarata de boendes intressen och det står i kontrast till det som nu föreslagits som 
detaljplan. 

 Felaktigt/förvanskade sammanfattningar i samrådsredogörelser. 
 Felaktiga och svårlästa detaljplanehandlingar. 
 Begränsningsreglernas utformning. 
 Undermåligt inventeringsmaterial och därav följande detaljplanebestämmelser. 
 Jämlikhetsprinciper har inte följts för byggrätter och storlek för avstyckningar. Anser att även 

han ska få stycka 800 kvm tomter. 
 Tvångsanslutning till kommunalt VA. Menar att kommunens VA sköts dåligt och att ”viljan 

att via en detaljplan tvångsansluta anläggningar som är bättre miljömässigt än kommunens 
visar bara att det som styr kommunen inte i första hand är betingat av miljöhänsyn utan fast 
mera önskan att få in så mycket pengar som möjligt till sin VA-verksamhet”.   

 Föreslagna vägbreddningar. 
 Föreslagen skolmark. 
 Föreslagen gång- och cykelväg. 

 
Kommentar: 

a) Kontoret anser sig ha lyssnat och beaktat de synpunkter som inkommit och anser dessa 
synpunkter vara av stor vikt för utformningen av planen. Vidare är detaljplanen ett instrument 
för kommunen att se till områdets helhet. Kontoret menar att en genomarbetad detaljplan 
utgör ett mycket viktigt underlag för bygglovshandläggaren. 

b)  Kontoret noterar men instämmer inte. Enskilda vatten och avloppsledningar belastar miljön 
betydligt mer än om de är påkopplade till det kommunala systemet. I tätbebyggda områden är 
det stor risk för smittspridning till enskilda brunnar och dessutom innebär enskilda lösningar 
ökade transporter i och med tank- och slamtömningar. 

c) Se svar del A, tomstorlekar. 
d) Kontoret bedömer att dessa bestämmelser är av stor vikt för fortsatt bygglovgivning med stöd 

av planen som utformats i samråd med kommunantikvarien. 
e) Kommunen ska beakta det i framtida planer. 
f) Skoltomten är endast möjlig att angöra via skolfastigheten och har därför lagts ut som 

markreserv för skolan. Angående trafiksituationen hoppas kommunen på förbättring i och 
med den nya trafiklösningen vid Grantomta samt bättre angöring till skolområdet. 

g) Se svar del A, breddning av väg. 
h) Kontoret noterar det men menar att synpunkter har kunnat skickats in under 4 veckors tid.  
 

Peter Helin 
a) Motsätter sig att mark för gemensamhetsanläggning har ritats ut på fastighet 51:2 då den inte 

gagnar fastighetsägaren utan endast ägare av ny fastighet. 
b) Anser att det borde räcka med en vändplan på Viks Skogsväg och motsätter sig vändplanen 

vid fastighet 51:2. 
 
Kommentar: 

a) Kontoret noterar detta och låter anläggningen utgå i plan.  
b) I och med möjligheten till styckning kommer fler fastigheter att använda denna vändplan. 

Vidare behövs det utrymme för sophämtning och snöupplag m.m. Detaljplanen behöver säkra 
mark för vändplan men om och hur utformningen blir är en fråga vid förrättning med 
Lantmäteriet. 

 

 

Richard Hänström 
a) Motsätter sig breddning av Viks Skogsväg då mark som tillhör fastigheten kommer att 

användas till detta samt att fastigheten inte gagnas av framdraget VA då de redan är anslutna.  
b) Önskar att grönområdet norr om fastighet 33:1 inte bebyggs då det medför ökad 

genomfartstrafik. 
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c) Motsätter sig anläggande av gång- och cykelväg då detta inte ger planområdet några 
bekvämligheter.  

 
Kommentar: 

a) Detaljplanen behöver säkra mark för vägområde men hur utformningen blir är en fråga vid 
förrättning med Lantmäteriet. 

b) Planområdets läge med dess närhet till skolor, kollektivtrafik, naturområden samt 
centrumområden gör att det är ett mycket attraktivt område att förtäta. Kontoret bedömer att 
de begränsade antal tomter som kan komma till inte utgör ett hinder för ny bebyggelse. 

c) Se svar del A, anläggande av gång- och cykelväg. 
 
Siv Lindman-Kull och Håkan Lindman 

a) Anser att hela området borde ha samma bestämmelse angående tomtstorlek. Menar att 
området ursprungligen har haft samma karaktär men att den västra sidan på senare åt tillåtits 
styckats medan de boende på östra sidan nekats med hänvisning till VA-frågan och 
kommande detaljplan. Hävdar att likhetsprincipen ska gälla och att kontoret tydligt säger emot 
sig själva i denna fråga. 

b) Anser inte att det är de boende i området som har behov av en gång- och cykelbana och det 
ska således inte vara de boende inom Vik Fruviks vägförening som ska bekosta anläggning 
eller underhåll av den. 

 
Kommentar: 

a) Se svar del A, tomtstorlekar 
b) Se svar del A, anläggande av gång- och cykelväg. 
 

 

Torbjörn Berg och Åsa Michaelsson 
Menar att planbestämmelsen om avstånd till grannfastighet bör minskas. 
 
Kommentar: 
Kontoret noterar synpunkten men menar att detta är en bygglovsfråga. Detaljplanen ett instrument för 
kommunen att se till områdets helhet och ska ange generella riktlinjer. 
 

 

 

C. Intressenter som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda 
 
Namn Fastighetsbeteckning Ej tillgodosedda synpunkter 
Siv Lindman Kull 
och Håkan Lindman 

Värmdövik 40:1 och 
40:2 

Minsta tomtstorlek 900 kvm. 

Johan och Malin 
Thorsell 

Värmdövik 47:1 Minsta tomtstorlek 1100 kvm. 

Hans Eriksson Värmdövik 46:1 Minsta tomtstorlek 1100 kvm. 
Tina Ahlin Värmdövik 15:1 Vill inte ha ytterligare byggnation, mm. 
Richard och 
Theresia Hänström 

Värmdövik 33:1 För generösa bestämmelser om minsta tomtstorlek och 
byggrätter. Vill ej ha breddning av vägområdet för 
Viks skogsväg, emot gång- och cykelväg, emot 
byggrätter på Värmdövik 19:4. 

Anders Olin och 
Helena Lindström 

Värmdövik 44:1 Vill ej ha breddning av vägområdet för Viks 
skogsväg, emot gång- och cykelväg, emot byggrätter 
på Värmdövik 19:4. 

Peter och Bert 
Blomqvist samt 

Värmdövik 49:1 och 
45:1 

Minsta tomtstorlek 1100 kvm. 
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Michael Thorén 
Diana Zetterberg 
Rogers och Neil 
Rogers 

Värmdövik 35:1 Emot utökning av skolan. Minsta tomtstorlek i 
relation till tomstorlek. Vill att Viks skogsväg breddas 
på västra sidan. 

Per Forsberg och 
Viktoria Sterner 

Värmdövik 6:5 Emot byggrätter på Värmdövik 19:4. 

Päivi Suomivirta och 
Rolf Lillbäck 

Värmdövik 15:2 Emot gång- och cykelväg, vägfrågor. 

Sonja och Anders 
Karlsson 

Värmdövik 14:1 Minsta tomtstorlek 1000 kvm. 

Lennart holmén och 
Anne-Li Selmer 

Värmdövik 39:1 Minsta tomtstorlek 1000 kvm. 

Axel Fagerstedt Värmdövik 14:2 och 
28:1 

Minsta tomtstorlek 1000 kvm, storlek på byggrätter, 
vill ej ha k-bestämmelse, emot skolområdet, ökad 
byggnadshöjd, emot marklov för trädfällning på 
allmän plats,  

Per Forsberg Sterner 
och Viktoria Sterner 

Värmdövik 6:5 Emot utökning av skolan, minsta tomtstorlek i relation 
till tomstorlek. 

Mattias Andersso 
och Anna Hallgren 
Marianne Dahlberg 

Värmdövik 37:1 
 
Värmdövik 27:1 

Emot utökning av skolan. Minsta tomtstorlek i 
relation till tomstorlek. Vill att Viks skogsväg breddas 
på västra sidan. 

Ulf Korén och 
Christina Björklund 

Värmdövik 6:3 Emot byggrätter på Värmdövik 19:4. Emot utökning 
av skolan 

Ann-Charlotte 
Persson 

Värmdövik 44:2 För generösa bestämmelser om minsta tomtstorlek och 
byggrätter. Vill ej ha breddning av vägområdet för 
Viks skogsväg, emot gång- och cykelväg, emot 
byggrätter på Värmdövik 19:4. Minsta tomtstorlek i 
relation till tomstorlek. 

Agnetha Svensson Värmdövik 4:1 Minsta tomtstorlek 900-1000 kvm.  
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