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PLANPROCESSEN 

För denna plan tillämpas Plan- och bygglagen (2010:900). En detaljplan ger 

en samlad bild av den avsedda mark- och vattenanvändningen och hur mil-

jön avses förändras eller bevaras. En detaljplan redovisas som ett avgränsat 

område på en karta med bestämmelser. Till detaljplanekartan hör en planbe-

skrivning 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 ex-

empel bygglov, rivningslov och marklov. Detaljplanens bestämmelser ligger 

även till grund för tillstånd enligt miljöbalken och prövning enligt till exem-

pel 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 snabb-

bare och enklare. Det blir även mindre risk för grannrättsliga tvister. 

 

Arbetet befinner sig nu i ett så kallat samrådsskede. Efter samrådet ska kom-

munen ta ställning till de inkomna synpunkterna och eventuella förslag till 

revideringar i en samrådsredogörelse. Därefter ska planförslaget kungöras 

och granskas. 

 

BAKGRUND 

För att koppla ihop kommunens olika målpunkter samt skapa säkra vägar 

för gång- och cykeltrafik har en gång- och cykelplan tagits fram. Enligt 

detta strategiska dokument har kommunens mål och visioner på gång- och 

cykelnätet redovisats där sträckan Återvall-Långvik ingår. Enligt kommu-
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nens vatten- och avloppsplan ska Ingarö kopplas på det kommunala VA-nä-

tet. Detta projekt gynnar båda dessa mål. 

 

Idag finns en gång och cykelväg från Gustavsberg till korsningen med väg 

222. Det planeras och byggs ny infrastruktur som ska koppla samman be-

fintlig gång- och cykelväg med en ny gång- och cykelväg fram till Återvall.  

 

För att kunna erbjuda attraktiv och säker gång- och cykeltrafik längs med 

väg 653 finns ett behov av att studera en förlängning av gång- och cykelväg 

från Återvall till Björkviks brygga. Sträckan mellan Återvall och Långvik är 

ungefär 3,3 km som görs i etapp 1, medan sträckan Långvik och Björkviks 

brygga är ungefär 2,3 km som genomförs i en etapp 2. 

 

 

 
Figur 1: Översiktskarta över planområdets lokalisering. 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av gång- och cy-

kelnätet och i samband med detta även expandera ledningar för kommunalt 
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vatten och avlopp.  

 

Förslaget innebär att en sträcka längs med Björkviksvägen (väg 653) plan-

läggs som allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap som möjlig-

gör förallmänna underjordiska ledningar samt bygga en gång- och cykelväg. 

Området är planlöst med undantag för Långvik (dp 111 och bp 87) som del-

vis upphävs och ny plan träder i kraft. Inom en sträcka i Långvik finns det 

inte tillräcklig yta för att dra en gång- och cykelväg längs med Björkviksvä-

gen, där får Långviksvägen flyttas mer västerut för att på så vis få plats med 

gång- och cykelvägen mellan Långviksvägen och Björkviksvägen.  

 

Detaljplanen hanteras med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 

(2010:900). 

 

FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MILJÖBALKEN 

Miljöbalkens (MB) kapitel 3 och 4 innehåller grundläggande bestämmelser 

för hushållning med mark- och vattenområden samt särskilda bestämmelser 

för hushållning med mark och vatten för vissa områden. Enligt 2 kap. 2 § 

Plan och bygglagen (PBL) ska dessa följas vid planläggning. Kapitel 5 i MB 

anger att regeringen får meddela föreskrifter för miljökvalitetsnormer om 

kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt och att kommunerna ska 

ansvara för att de följs. 

 

De åtgärder planen medger bedöms vara förenliga med en ur allmän syn-

punkt lämplig användning av mark- och vattenresurser genom att markom-

råden kommer användas för ett ändamål som området bedöms vara väl läm-

pat för med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Om 

området berörs av 4 kap MB: Bestämmelserna i 4 kap. MB utgör inte hinder 

för kompletteringar till befintlig bebyggelse eller utvecklingen av befintliga 

tätorter om tillbörlig hänsyn tas till det rörliga friluftslivet. Planen bedöms 

vara förenlig med bestämmelserna i detta kapitel.  Planen bedöms inte heller 

medge sådan markanvändning att några miljökvalitetsnormer överskrids 

varför detaljplanen får anses vara förenlig med 3, 4 och 5 kapitlet MB.  

 

PLANDATA 

Läge och avgränsning 

Planområdet ligger längs med västra sidan av Björkviksvägen (väg 653) på 

Ingarö. Trafikverket är väghållare för Björkviksvägen. I norr avgränsas 

planområdet med Återvall och i syd med Långvik. På del av fastigheten 

Kulla 1:7 planeras det för bostäder och det pågår ett detaljplanearbete i upp-

startskedet. Området är utpekat i gång- och cykelplanen.  
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Areal och markägoförhållanden 

Berörda fastigheter för detaljplanen är Kulla 1:7 (Stockholm-Saltsjön AB), 

Ingarö-Evlinge 1:2 (privata fastighetsägare), Säby 3:1 (Säby Säteri Fastig-

hets AB) samt Ingarö-Långvik 1:74 (Ingarö-Långviks samfällighetsför-

ening), Säby 1:4 (privat fastighetsägare) och Säby 3:3 (Mark&Väg Ingarö 

AB). Kulla 1:7 är cirka 616 hektar, Ingarö-Evlinge 1:2 cirka 132 hektar, 

Säby 3:1 cirka 288 hektar och Ingarö-Långvik 1:74 cirka 92 hektar. Det är 

delar av fastigheterna som ska planläggas och planområdet är totalt cirka 2,8 

hektar och 3,3 km långt. 

 

Allmän plats, kvartersmark och vattenområden 

Planförslaget omfattar allmän platsmark i form av gång- och cykelmark 

samt gatumark. Det markeras i plankartan som GC-VÄG, GATA eller 

LOKALGATA. Kommunen är huvudman för GC-VÄG och GATA inom 

planområdet. 

 

 

Figur 2: Planområdets avgränsning redovisas med röd linje. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

 

ÖVERSIKTLIGA OCH GÄLLANDE PLANER 

Översiktsplanen (antagen 2011-12-14) pekar ut föreslagen gång- och cykel-

väg. Enligt ÖP är sträckan Brunn-Björkviks brygga. Översiktsplanen har en 

VA-policy som bilaga med mål för utbyggnad av det kommunala vatten- 

och avloppsnätet. Planområdet är utpekat för genomförd utbyggnad innan 

2025 i den nordliga delen av området och efter 2025 mer söderut. Den mest 

gena dragningen är längs med Björkviksvägen och ger god tillgänglighet till 

närliggande bebyggelse omkring. Detaljplanen förbereder även för utbygg-

nad av kommunalt vatten- och avlopp till Skälsmaraområdet. 

 

 

 

 

 

Området är utpekat i gång- och cykelplanen (antagen 2013-10-25) som en 

planerad utbyggnad före 2030, etapp 21 (Återvall-Björkviks brygga). Syftet 

är att koppla ihop kommunens målpunkter. Sträckan är totalt 6 550 meter. 

Etapperna är inte i direkt prioriteringsordning utan byggs ut för att samspela 

med övrig samhällsutbyggnad. Denna detaljplan gäller ej hela etapp 21, utan 

bara sträckan Återvall-Långvik. Sträckan Långvik-Björkvik tas i en annan 

process. 

 

 

 

Figur 3: Gång- och cykelplan, Värmdö kommun. 
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KOMMUNALA PROGRAM OCH BESLUT 

Ett belysningsprogram togs fram av Värmdö kommun 2014-06-18. Enligt 

programmet ska landsvägar och gång- och cykelvägar i glesbebyggda områ-

den, som agerar transportvägar, vara belysta. Behovet att förstärka områdets 

karaktär bedöms inte vara detsamma som i tätbebyggda områden varför en-

klare och mer standardiserat belysningsmaterial kan användas. Galvade 

standardstolpar och armaturer med enklare formgivning kan användas. Vitt 

ljus med bättre färgåtergivning än Ra 60 ska helst användas. Undantag kan 

göras med ökad energieffektivitet eller lägre kostnader.  

 

 

Tekniska nämnden har 2016-12-22 beslutat att godkänna en förstudie för 

GC-väg mellan Återvall och Björkviks brygga på Ingarö och förbereda en 

utbyggnad av GC-vägen. Nämnden har också beslutat 2018-04-19 att upp-

dra till VA- och renhållningsenheten att ansöka om detaljplan för de gång- 

och cykelvägar där fastighetsägaren inte godkänner kommunens servitutsav-

tal för markintrång.  

 

Kommunstyrelsens planutskott beslutade om ett positivt planbesked, 2018-

09-04, för att pröva detaljplaneläggning för gång- och cykelväg på fastighet-

erna Kulla 1:7, Ingarö-Evlinge 1:2, Säby 3:1 samt Ingarö-Långvik 1:74.  

 

Figur 4: Placering av belysningsstolpe för gång- och cykelväg i glesbebyggda områden. 

Tagen från Belysningsprogram Värmdö kommun 2014-06-18. 
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Kommunstyrelsens planutskott beslutade om att godkänna Start-PM, 2019-

02-19, för GC-väg Återvall-Långvik (Kulla 1:7 m.fl). 

 

UNDERSÖKNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 

Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken (MB) ska kommunen göra en miljöbedöm-

ning när en detaljplan upprättas om dess genomförande kan antas medföra 

betydande miljöpåverkan. En behovsbedömning är underlag till bedöm-

ningen om planens genomförande riskerar att medföra betydande miljöpå-

verkan. Om denna risk föreligger ska en miljökonsekvensbeskrivning upp-

rättas (4 kap. 34 § PBL). Betydande miljöpåverkan innebär att väsentlig på-

verkan sker på ett eller flera miljövärden.  

 

En undersökning om betydande miljöpåverkan har gjorts och detaljplanen antas inte 

ha en sådan betydande miljöpåverkan att en miljökonsekvensbeskrivning behöver 

upprättas. Detta motiveras av att det som planeras är en gång- och cykelväg och 

ledningar för kommunalt vatten- och avlopp. Det bidrar till trafiksäkerheten och 

tillgängligheten till olika målpunkter. Dagvatten kommer att hanteras inom detalj-

planen och vägdiken kommer att anläggas längs med gång- och cykelvägen. Det 

kommer att leda, fördröja och rena vattnet innan det rinner ut till recipienten. Anta-

let enskilda avlopp kommer minska.  

 

Riksintresse för kulturmiljövård kan komma att påverkas. Belysningen som till-

kommer gång- och cykelvägen kan komma att påverka landskapet och kulturmil-

jön. Bedöms inte vara en betydande påverkan då belysningen för det mesta skyms 

av skogsmark. 

 

Två generella biotopskydd påverkas av genomförandet av planen. De två bioto-

perna som berörs är dike i jordbruksmark och odlingsröse i jordbruksmark. Läs vi-

dare under rubrik ”BIOTOPSKYDD”. Bedöms inte vara en betydande miljöpåver-

kan. 

 

 

RIKSINTRESSEN 

Området ingår i riksintresse för rörligt friluftsliv och högexploaterad kust 

pga. de samlade natur- och kulturvärdena i kustområdet och skärgården 

(Miljöbalken 4 kap § 2). Det planerade planområdet för gång- och cykelvä-

gen angränsar till riksintresse för naturvård (Miljöbalken 3 kap § 6). 

  

STRANDSKYDD 

Planområdet omfattas inte av strandskydd. 
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VATTENSKYDD 

Den mest nordliga delen av planområ-

det ligger inom sekundär vattenskydds-

zon för Ingarö vattentäkt som är kom-

munens största och förser Ingarö med 

vatten. Vattentäkten fungerar också 

som regional reservvattentäkt.  

 

För Ingarö vattentäkt får nya ledningar 

för vatten- och avlopp uppföras enligt 

beslut från Länsstyrelsen (2012-05-31). 

Återfyllnad får endast ske med rena 

massor som inte kan förorena grund-

vattnet. 

 

 
 

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR 

NATUR OCH REKREATION 

Förutsättningar 

Det huvudsakliga planområdet utgörs 

av skogsmark och jordbruksmark. En 

del av gång- och cykelvägens sträck-

ning går längs med ett riksintresse för 

naturvård, Långviksträsk, och är ett 

huvudavrinningsområde samt ett natur-

reservat. Långviksträsk är orörd och 

näringsfattig. Sjön utgör referensom-

råde för miljöövervakning och vatten-

kemin har undersökts sedan 70-talet 

och informationen är mycket värdefull 

för exempelvis försurningsstudier. 

Värdena inom riksintresset är beskrivet 

som ett oexploaterat skogslandskap 

med hällmarkstallskog av urskogska-

raktär och stora hydrologiskt intakta 

myrar. Myrmarkerna är en av de 

största, sammanhängande, orörda my-

rarna i Stockholms län. Området är i 

sin helhet ett värdefullt skogs-myrmo-

saik. Området är med i den nationella Figur 7: Skogsmark längs med Björkviks-

vägen. 

Figur 5: Visar vattenskyddszon för Ing-

arö vattentäkt. Helfärgat rosa markerar 

ut sekundär vattenskyddszon. 

Figur 6: Skogsmark längs med Björk-

viksvägen. 
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våtmarksinventeringen och ingår även i Myrskyddsplan för Sverige. Exem-

pel på växter inom området är skvattram, hjortron, tuvull, rosling, ljung och 

tranbär. 

 

Bevarandet av våtmarken kräver att hydrologin skyddas mot dränering, vat-

tenreglering, dämning och torvtäkt. Avverkning av sumpskog, skog på fast-

marksholmar, och i kantzoner bör ej utföras. Avverkning av gammal skog 

på hällmarker ska också undvikas. Exploatering inom tillrinningsområdet är 

olämpligt.  

 

Naturreservatet är utpekat i RUFS 2050 som en grön värdekärna. En grön 

värdekärna ingår i de gröna kilarna men innehåller områden med de högsta 

rekreations-, natur- eller kulturmiljövärdena. Ofta finns en stor biologisk 

mångfald och egenskaper som ger goda förutsättningar för djur och växter.  

 

Förändringar 

En del av skogs- och jordbruksmarken kommer att tas i anspråk för att 

bygga ut gång- och cykelvägen längs med Björkviksvägen. Det kommer inte 

göras intrång på Långviksträsks område som utgör ett riksintresse för natur-

vård och är ett skyddat naturreservat enligt Miljöbalken (MB kap. 7 § 4).  

 

Gång- och cykelvägen går längs med Björkviksvägen där marken mest be-

står av produktionsskog. 

 

Gång- och cykelvägen ökar tillgängligheten mellan kommunens bebyggel-

seområden till denna värdekärna. 

 

BIOTOPSKYDD 

Förutsättningar 

Inom planområdet finns det två generella biotopskydd, det första är ett dike i 

jordbruksmark och det andra ett odlingsröse i jordbruksmark. 

 

1. Dike i jordbruksmark 

Läge: Diket tillhör fastigheten Kulla 1:7. Jordbruksmarken på dikets båda 

sidor tillhör fastigheten Ingarö-Evlinge 1:2. Diket löper i väst-östlig riktning 

genom jordbruksmarken för att sedan gå i trumma under Björkviksvägen 
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och vika av i nordlig riktning väster om gården Evlinge.  

 

 

 

 

 

Beskrivning: Dikets längd i jordbrukslandskapet är ca 300 meter. Diket var 

vid platsbesöket den 21 februari 2019 vattenfyllt med en vattenbredd på ca 

1-1,5. Vattnet strömmar i ostlig riktning. Vid fältbesöket pågick snösmält-

ningen vilket gör att man kan anta att det i normalfallet är något mindre vat-

ten i diket. Bedömningen är dock att diket är håller ytvatten året om. Diket 

går i trumma under Björkviksvägen. Vid lägre vattenstånd kan trumman un-

der Björkviksvägen utgöra ett vandringshinder för vattenlevande organ-

ismer. I diket växer al och en del sälg. Diket har börjat anta en meandrande 

form och slingar sig runt gräsbevuxna mindre sedimentbankar samt de träd 

som växer i diket. I kanten mot åkern på dikets norra sida växter slån (Pru-

nus spinosa). Inga fynd av rödlistade eller skyddade arter finns dokumente-

rade i ArtPortalen (ArtPortalen 2019-02-20) i diket eller i dess närhet. 

Öppna diken fyller en viktig funktion som spridningskorridorer och ledlinjer 

i landskapet för groddjur och växter. Diken gynnar generellt sett groddjur, 

fåglar, insekter och småvilt som använder dikena för bland annat födosök, 

skydd och spridning.  

 

Figur 7: Ortofotot visar biotopskyddens placering, 1. Ett dike i 

jordbruksmark samt 2. Odlingsröse i jordbruksmark. Den röda 

linjen vid 1. är ca 8 meter. Avståndet från Björkviksvägens dike 

till odlingsröset är ca 8 meter. Foto: Mari Nilsson, 2019-02-21. 
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Figur 8: Trumma under Björkviksvägen (Väg 653). Vid lågt vattenstånd finns en risk för att 

trumman utgör ett vandringshinder för vattenlevande organismer. Foto: Mari Nilsson, 

2019-02-21. 

 

2. Odlingsröse i jordbruksmark 

Läge: Odlingsröset är beläget i jordbruksmark på fastigheten Ingarö-Evlinge 

1:2 (Figur 1 och Figur 2.). Odlingsröset ligger ca 8 meter från Björkviksvä-

gens dike och ansluter till berg i dagen som ligger invid Björkviksvägen. 

 

 
Figur 9: Foton på odlingsrösets södra sida. I bakgrunden (norrut) syns diket i jordbruks-

mark (1.). Foto: Mari Nilsson, 2019-02-21. 
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Beskrivning: Odlingsröset består av ca 10-talet synliga stenar placerade in-

vid varandra på jordbruksmark. Odlingsrösen bidrar till variation i land-

skapet och skapar livsmiljöer för flera olika arter. Närheten till diket bidrar 

till flera närliggande strukturer som gynnar många arter som till exempel in-

sekter, groddjur, kräldjur och fåglar. Inga fynd av rödlistade eller skyddade 

arter finns dokumenterade i ArtPortalen (ArtPortalen 2019-02-20) i odlings-

röset eller i dess närhet. 

 

Förändringar 

Diket i jordbruksmarken kommer behöva kulverteras ytterligare och kopplas 

samman med kulvert för väg 653 (Björkviksvägen). Odlingsröset i jord-

bruksmarken kommer behöva flyttas för att genomföra detaljplanen. Nedan 

finns skadeförebyggande samt kompensationsåtgärder. 

 

Skadeförebyggande åtgärder/försiktighetsmått/naturvårdsanpassning 

 

1. Dike i jordbruksmark  

Kulvertering eller andra arbeten i diket bör inte utföras under tiden april-juni 

om förekomst av groddjur skulle konstateras. Även häckande fåglar kan stö-

ras av buller under denna tidsperiod. Trumman under gångcykelvägen ska 

dimensioneras och placeras så den inte ger en dämningseffekt eller ökar av-

vattning. Trumman ska inte utgöra ett vandringshinder för vattenlevande 

organismer. Grumling av vattnet undviks genom att utföra grävarbetet under 

perioder då den biologiska aktiviteten är som lägst i vattnet, dvs sen höst el-

ler vinter. Spridning av partiklar kan begränsas genom att eventuellt an-

vända slamfällor av tex granris. Dikeskanter och etableringsytor (ytor som 

kan komma att påverkas utanför gångcykelvägsområdet) ska så långt det är 

möjligt återställas efter byggfasen. Växtligheten inom arbetsområdet bör 

sparas så långt det är möjligt. Detta gynnar faunan och motverkar erosion av 

slänter. 

 

2. Odlingsröse i jordbruksmark 

Vid en eventuell flytt av stenröset bör detta ske under sommaren, juni-au-

gusti, där det råder minst risk för att grod- och kräldjur vistas i röset. Röset 

bör ändå flyttas med försiktighet för att inte skada eventuella smådjur som 

vistas där. Om djur upptäcks under arbetets gång ska de ges möjlighet att 

lämna platsen innan arbetet återupptas.  

Stenröset flyttas och placeras förslagsvis i anslutning till dikets södra sida 

något längre västerut. 

 

Skador på naturmiljön som åtgärden/åtgärderna förväntas medföra 
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1. Dike i jordbruksmark  

Ca 8 meter av diket kommer att tas i anspråk för gångcykelvägen/arbetsom-

råde VA. Detta innebär att en del av den naturliga biotopen försvinner. Un-

der byggfasen och vid nedgrävning av trumman kan bäcken påverkas tillfäl-

ligt av grumling. Dikeskanter och etableringsytor kommer att påverkas av 

grävning och schaktning och ska så långt det är möjligt återställas.  

 

2. Odlingsröse i jordbruksmark 

Odlingsröset i sin helhet kan komma att påverkas och kan behöva flyttas. 

Vägområde gångcykelväg/arbetsområde VA beräknas till ca 8 meter invid 

Björkviksägen. Odlingsrösets placering är ca 8 meter från Björkviksvägens 

dike.  

 

Kompensationsåtgärder 

 

1. Dike i jordbruksmark  

Trummans botten får gärna fyllas med grus och sten för att skapa en variat-

ionsrik bottenstruktur. 

Ett antal träd i diket kommer att fällas i byggfasen. Dessa kan placeras i en 

faunadepå i dikets närhet.  

Delar av ett slånbuskage kommer att påverkas under byggfasen. För att 

gynna fåglar och pollinerande insekter kan blommande och bärande buskar 

som till exempel, nyponros, hägg, sälg, måbär eller rönn, planteras i när-

heten av gångcykelvägens/arbetsområdets passage över diket. 

 

2. Odlingsröse i jordbruksmark 

Vid en eventuell flytt av stenröset kan överblivna stenar från byggfasen läg-

gas till odlingsröset för att utöka biotopen.  

Röset placeras i söderläge för att på så sätt gynna värmeälskande arter som 

gynnas av biotopen.  

 

LANDSKAPSBILD 

Mellan Återvall och Långvik är marken huvudsakligen obebyggd. Båda si-

dorna av Björkviksvägen består till större del av skogsmark med en mindre 

del jordbruksmark. Genomförandet av utbyggnad av gång- och cykelväg 

från Återvall till Långvik kommer kräva fällning av träd samt intrång på 

jordbruksmark. Gång- och cykelvägen kommer belysas. En förändring av 

landskapsbilden kommer vara en konsekvens även om den kan anses liten.  

 

KULTURMILJÖ OCH FORNLÄMNINGAR 

Förutsättningar 
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Planområdet går delvis genom kultur-

miljöområde för Säby-Evlinge. Säby och 

Evlinge har härstamning från forntiden 

och tillhör sannolikt två av de äldsta 

brukningsenheterna i Värmdö kommun. 

Båda är goda exempel på storgårdar i in-

nerskärgården tack vare dess karaktärist-

iska byggnader och anrika historia. Säby 

och Evlinge är två av tre gårdar på Ing-

arö som har förhistoriska anor, gravfält 

från järnåldern har hittats. Västerut från 

Säby gård finns skärgårdens största järn-

åldersgravfält, här begravde Säbys be-

byggare sina döda. Detta gravfält består 

av cirka 150 fornlämningar. Det är 50 

högar, 90 runda stensättningar, 2 kvadra-

tiska stensättningar och 8 treuddar. 

Treuddar dateras hela vägen tillbaka till vikingatiden. I gravfältet finns en 

storhög där antingen en hövding eller storman är begraven. Sannolikt har 

Säby gård haft en viktig roll under järnåldern. Mellan befintliga Säby Gård 

och gravfältet finns flertal husgrunder och fossila åkerytor som möjligtvis 

kan vara från den förhistoriska gården. Säby gård genomgick sedan en rad 

olika ägandebyten till Carl Fredrik Wilhelm Jacobsson som byggde om 

manbyggnaden från 1867 till den vitputsade herrgårdsbyggnaden den är 

idag. Ekonomibyggnaderna tillhörande gården är från slutet av 1800-talet 

till början av 1900-talet. 

 

Mer söderut finns ytterligare 

en fornlämning bestående av 

ungefär 13 fornlämningar: 3 

högar, 8 runda stensättningar, 

1 rektangulär stensättning 

samt 1 treudd. Detta gravfält, 

som ligger längs med Björk-

viksvägen, ger grunden till att 

även Evlinge kan ha förhisto-

riska anor. På 1500-talet var 

Evlinge bestående av två skattegårdar som sedan på 1630-talet blev säteri. 

 

I planområdets södra del kommer gång- och cykelvägen direkt angränsa en 

fornlämning, torpet Myran, som består av flera husgrunder. Torpet är från 

1803 och husgrunderna fanns kvar till 1920-talet. På andra sidan Björkviks-

vägen från Myran finns fossila åkrar, diken och odlingsrösen. 

Figur 10: Rutig markering visar kultur-

miljöområde för Säby-Evlinge och röda 

figurer pekar ut fornlämningsområden. 

 

Figur 11: Säby gård. 
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Förändringar 

Ingen ny bebyggelse tillkommer med genomförandet av detaljplanen och 

gång- och cykelvägen föreslås hamna på andra sidan vägen av gårdarna som 

utgör grunden till dessa kulturhistoriska miljöer. Belysning från gång- och 

cykelvägen kan påverka kulturmiljön i området. Gång- och cykelvägen pla-

neras gå i närhet till Myran men fornlämningen bedöms inte förvanskas. En 

arkeologisk utredning har genomförts (Kraka kulturmiljö AB, 2018-06-19) 

och inget utav antikvariskt intresse påträffades. Enligt beslut från Länssty-

relsen, 2018-05-29, är området utrett och kan tas i anspråk för byggnation 

utan att förvanska fornlämningarna i närhet till planområdet. 

 

GEOLOGI OCH GEOTEKNIK 

Förutsättningar 

I norr består området av kuperad skogsmark för att i mellersta planområdet 

övergå till åkermark. Efter åkermarken kommer en del sankmark. En geo-

teknisk utredning har genomförts (2018-09-03) som redovisar de geotek-

niska förutsättningarna och vilka stabilitetsåtgärder som krävs för genomfö-

randet av en gång- och cykelväg samt VA-ledningarna.  

 

Enligt jordprovsanalysen består marken mest av sand, lera och silt.  

 

Förändringar 

Enligt den geotekniska utredningen (2018-09-03) har stabiliseringsåtgärder, 

där det är nödvändigt, redovisats i form av kalkcementpelare till fast botten 

för att tillgodose tillräcklig stabilitet för den planerade gång- och cykelvä-

gen. Detta får inte ske utan tillstånd i planområdets mest norra del då det in-

går i en sekundär skyddszon för Ingarö vattentäkt. I utredningen redovisas 

typritningar och profilritningar för markförstärkningarna.  

 

MILJÖKVALITETSNORMER 

Enligt 2 kap. 10 § plan- och bygglagen (2010:900) ska miljökvalitetsnormer 

(MKN) för luft- och vattenkvalitet samt omgivningsbuller iakttas vid plane-

ring och planläggning i enlighet med 5 kap. i miljöbalken. Dessa frågor be-

handlas under stycken nedan.  

 

YT- OCH GRUNDVATTEN (inkl. MKN) 

Förutsättningar 
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Planområdet ingår i tre olika avrinningsområden. 

 

Områdets norra del ligger i närhet till 

Återvallsträsket som ska nå god eko-

logisk status till år 2021 och en god 

kemisk ytvattenstatus. I dagsläget har 

Återvallsträsket en måttlig ekologisk 

status och den uppnår ej god kemisk 

status gällande kvicksilver och poly-

bromerade difenyletrar. Kemisk status 

utan överallt överskridande ämnen 

uppnår till klassificeringen god.  

 

Större delen av området runtomkring 

planområdet rinner ut i Säbyviken. 

Säbyviken har måttlig ekologisk sta-

tus och uppnår ej god kemisk status. 

God kemisk status uppnås utan över-

allt överskridande ämnen. 

 

En del av det norra planområdet ingår inom område för grundvattenmagasin 

med goda eller utmärkta uttagsmöjligheter. Grundvattenmagasinet uppnår 

god kemisk grundvattenstatus och god kvantitativ status. Saltad väg före-

kommer längs med hela magasinet vilket kan ha en betydande påverkan i 

form av klorid och sulfat. 

 

Planområdet ingår delvis i en sekundär vattenskyddszon för Ingarö vatten-

täkt, se mer under rubrik VATTENSKYDD. 

 

Förändringar 

Byggnationen av gång- och cykelvägen innebär att marken hårdgörs vilket 

påverkar infiltrationen. En del av planområdet ingår inom område för grund-

vattenmagasin men bedöms inte ha en betydande påverkan då kommunens 

gång- och cykelvägar inte saltas, utan grus används istället för att bekämpa 

halka. Diken ska finnas längs med gång- och cykelvägen så att dagvattnet 

kan fördröjas, filtreras och ledas. Vattnet leds mot Säbyviken. 

 

HYDROLOGI OCH DAGVATTEN 

Förutsättningar 

Björkviksvägens dagvatten tas hand om med hjälp av diken längs med 

Figur 12: Redovisar olika avrinningsområ-

den som föreslagen GC-väg ligger inom. 
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vägen. Förutom Björkviksvägen är planområdet inte hårdgjort mellan Åter-

vall och Långvik. Där skogsmarken övergår till jordbruksmark är infiltrat-

ionsmöjligheterna lägre. 

 

I planområdets norra del avrinner vattnet norrut. Mer söderut, mittemot 

Säby gravfält, avrinner vattnet mot sydöst eller österut. Se figur 6.  

 

Inom område 1 bör vattnet ledas österut, bort från vattenskyddszonen. Mar-

ken består av isälvsmaterial. Område 2 utgörs också av isälvsmaterial och 

men eftersom det avrinner österut finns förutsättningar för att infiltreras lo-

kalt.  

 

 
Figur 13: Bilaga från dagvattenutredning för pågående planarbete för Kulla-Karby (Kulla 

1:7), 2008-10-17, WSP, som visar avrinningsförhållandena i planområdets norra del. 

 

Förändringar 

En sträcka på cirka 3,3 km hårdgörs för att komma fram med gång- och cy-

kelväg. Dagvattnet tas hand om med hjälp av diken så vattnet kan både förd-

röjas, avledas och renas. Gång- och cykelvägen ska ha en lutning och leda 

vattnet västerut så dagvattnet separeras från vattnet som kommer från Björk-

viksvägen. Anledningen är att dagvattnet från gång- och cykelvägen inte ska 

spä ut föroreningarna från Björkviksvägen. Ytterligare åtgärd är att skapa 

vallar för dagvattnet i dikena för att fördröja än mer.  
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ÖVERSVÄMNING 

Förutsättningar 

I planområdets mellersta och södra del finns lågpunktskarteringar där det 

kan bli översvämningar efter kraftig nederbörd. Den ena lågpunktkarte-

ringen ligger i närhet till korsningen Björkviksvägen-Säbyviksvägen och 

den andra, lågpunktskarteringen ligger längs med Björkviksvägen i Lång-

vik. 

 

 
Figur 13: Karta över lågpunktskarteringar där vatten kan samlas vid kraftigt skyfall. Röd 

markering visar ungefärligt planområde. 

 

 

Förändringar 

Gång- och cykelvägen är projekterad att gå rakt igenom dessa lågpunktsom-

råden. Här måste det tas extra hänsyn till dagvattenhanteringen för att garan-

tera framkomligheten m.m. 

 

RISK OCH SÄKERHET 

Skredrisk 

Förutsättningar 

Marken inom planområdet består till störst del av sand, lera och silt. Dessa 
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är relativt instabila underlag vilket är anledningen till att jordskred kan före-

komma. 

 

Förändringar 

Den geotekniska utredningen som genomförts visar på åtgärder där det finns 

behov av stabilisering. Se mer under rubrik GEOLOGI OCH GEOTEKNIK. 

 

Radon 

Förutsättningar 

Planområdet ligger inom eventuellt högriskområde för markradon. Inom 

kommunen finns en översiktlig mätning av risk för radon, utförd av SGU.  

Förändringar 

Detaljplanen bedöms inte vara utav typen där ytterligare utredningar krävs - 

inga bostäder eller verksamheter föreslås inom planområdet. 

 

GATOR OCH TRAFIK 

Förutsättningar 

Trafikverket är väghållare för Björkviksvägen (väg 653) som har ett relativt 

odefinierat vägområde varför det måste tas i hänsyn i planarbetet.  

 

I dagsläget finns ingen gång- och cykelväg längs med Björkviksvägen vilket 

gör det otillgängligt och osäkert för gång- och cykeltrafik. En gång- och cy-

kelväg bidrar till säkra skolvägar och ökar tryggheten för barn och ungdo-

mar som färdas denna sträcka. På sommaren är stränderna populära och par-

keringsplatserna överbelastade. Västerut från Björkviksvägen finns en rid-

stig som löper genom och längs med skogsmarken. Ridstigen sträcker sig 

från Karbyvägen till korsningen vid Säbyviksvägen till Evlinge gård. Hästar 

rör sig i området på stigar. 

 

Det finns en utfart, Kulla Gårdsväg, 

mot Björkviksvägen som måste tas i 

hänsyn i planarbetet. Utfarten måste 

göras trafiksäker och lokalgatans kors-

ning kommer ingå i detaljplan för GC-

väg Återvall-Långvik (Kulla 1:7 

m.fl.). 

 

I Långvik går Långviksvägen parallellt 

med Björkviksvägen (väg 653). Lång-

viksvägen är ungefär 3,5 till 5 meter 

bred med en stor vändplats i norr. 

Figur 14: Korsningen Kulla Gårds-

väg-Björkvikvsvägen. 
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Långviksvägen passerar en 

kommunal förskola. Vid kors-

ningen Långviksvägen – Björk-

viksvägen går Långviksvägen 

in i bostadsområdet i en kupe-

rad terräng. Precis vid kors-

ningen finns en återvinnings-

station där angöring görs i 

vägen på grund av att det inte 

finns tillräckligt med yta. 

 

Förändringar 

För att komma åt den före-

slagna gång- och cykelvägen 

måste trafikanterna korsa Eknäsvägen i Återvall. På grund av detta är det 

utav stor vikt att en säker passage tas fram. Passagen bör ligga i närhet till 

busshållplats Björnövägen i Återvall. 

 

En förstudie och projektering 

av gång- och cykelväg har ge-

nomförts för hela sträckan Åter-

vall-Björkviks brygga. Gång- 

och cykelvägen ska vara 2,5 

meter bred med 0,25 meter skil-

jeremsor på varje sida samt di-

ken. Det totala vägområdet för 

gång- och cykelvägen uppgår 

till 8 meter. Det ger en extra 

halvmeter marginal enligt Tek-

nisk handbok, 2017-09-15, se 

figur 18. En viktig aspekt till 

gång- och cykelvägens exakta 

placering är att ta hänsyn till 

Björkviksvägen och ta avstånd för att inte inkräkta på det befintliga vägom-

rådet och Trafikverkets vägrätt. Andra viktiga perspektiv att ta hänsyn till är 

dagvattenhantering, ridstigar, detaljplan för Kulla-Karby, övergångar från 

gång- och cykelväg till lokalgator och vice versa m.m. 

 

 

 

 

Figur 15: Korsningen Björkviksvägen-Kulla 

Gårdsväg. 
 

Figur 16: Korsningen Björkviksvägen-Kulla 

Gårdsväg. 
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Den röda sträckningen innebär delvis svårigheter på grund av kuperad mark 

vilket kräver markarbeten i större utsträckning samt stora ingrepp i naturen. 

Den gröna sträckningen går längs med Björkviksvägen och är en mer natur-

lig sträckning då den är mer gen och följer transportsträckan mot Långvik. 

Det gröna alternativet kan ha en negativ effekt på kulturmiljön för Säby och 

Evlinge eftersom belysning tillkommer då Björkviksvägen inte är upplyst. 

Detta är kommunal standard och bidrar till gång- och cykelvägens trygg- 

och säkerhet samt att det finns en barriär i form av skogsmark mellan riksin-

tressena och gång- och cykelvägen. Vidare bedöms det inte optimalt att dra 

gång- och cykelvägen längs med en ridstig, som i det röda alternativet, då 

hästar och gång- och cykeltrafik skulle dela på nyttjandet av rummet som 

kan leda till att hästar skräms m.m. av förbipasserande cyklar. Samhälls-

byggnadskontoret föreslår att gång- och cykelvägen placeras som i det 

gröna alternativet. En kostnadskalkyl har även tagits fram som uppskattar 

kostnaderna för de olika alternativen, se bilaga. De aspekter som legat till 

grund för detta är att gång- och cykelvägen ska fungera som en transport-

sträcka och öka incitamenten att nyttja alternativa transportmedel. Dras inte 

vägen gent nog kan det leda till att landsvägen nyttjas i alla fall. Ytterligare 

anledning är en effektiv markanvändning. Ska något planeras för på fastig-

heterna väster om Björkviksvägen (väg 653) är det mest optimalt att hamna 

så nära vägen som möjligt. Blir det ett större avstånd mellan gång- och cy-

kelvägen och väg 653 blir den marken svårplanerad i framtiden och proble-

matisk att nyttja. Detta alternativ samla barriärerna som är väg 653 samt den 

föreslagna gång- och cykelvägen. 

 

Det ska vara en asfalterad gång- och cykelväg med hög standard och belys-

ning med nergrävda VA-ledningar. Det kräver ett brett vägområde för att 

Figur 17: Grön och röd sträckning visar två alternativ på dragning av GC-väg enligt förstu-

die. Visar ej sträckningarnas fortsättning där de går ihop. 
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tillgodose tillgängligheten för drift samt underhåll av VA-ledningarna.  

 

 
Figur 18: Typsektion enligt Teknisk handbok, 2017-09-15, Värmdö kommun. Utan körbana 

för bil återstår 7,5 meter av vägområdet inklusive dike, stödremsa, gång- och cykelbana 

samt belysning.  

 

En del av Kulla Gårdsväg kommer att detaljplaneras för att säkerställa god 

framkomlighet på gång- och cykelvägen längs med Björkviksvägen samt 

framkomligheten på Björkviksvägen i sig. Stor hänsyn måste tas till säker-

het vid passagen över lokalgatan. Gång- och cykeltrafik ska främjas. 

 

En del av Långviksvägen kommer att flyttas västerut för att ge plats åt gång- 

och cykelvägen. Det ger ett tillfälle att jämna ut bredden på vägen och till-

godose en bättre standard. Gång- och cykelvägen kommer korsa korsningen 

vid Långviksvägen – Björkviksvägen och planeras fram till en befintlig 

grusväg som leder till busshållplats Långvik. Korsningen kommer även upp-

dateras till kommunal standard och utefter Trafikverkets riktlinjer. I sam-

band med detta finns möjlighet för återvinningsstationen att få en tillräcklig 

angöringsyta. 

 

GC-VÄG och GATA utgör allmän platsmark och föreslås ha kommunalt 

huvudmannaskap för att säkerställa god standard och drift. Gång- och cykel-
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vägen är ett viktigt verktyg för att koppla ihop målpunkter i kommunen. All-

män platsmark med bestämmelsen LOKALGATA kommer ha enskilt hu-

vudmannaskap – i Långvik finns en samfällighet som sköter vägarna.  

 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Förutsättningar 

Södra Ingarö är idag beroende av enskilda vatten- och avloppsanläggningar. 

I Långvik finns en samfällighet som har ett reningsverk och ledningar där 

ungefär 270 fastigheter ingår. Björnö-Långviks Avlopps AB (BLAAB) äger 

och driver anläggningar för avlopp i Långvik. 

 

Förändringar 

Ett syfte med detaljplanen är att bygga ut det kommunala vatten- och av-

loppsnätet längs med Björkviksvägen för att tillgodose större delar av Ing-

arö med kommunalt vatten och avlopp. Långvik kommer bara tillgodoses 

med vatten och kommunen kommer inte ta över reningsverket eller led-

ningar i samband med detta projekt. 

 

Dagvatten ska renas, fördröjas och avledas inom planområdet med diken 

längs med den planerade gång- och cykelvägen. 

 

Gång- och cykelvägen ska vara belyst med belysningsstolpar enligt standard 

för glesbebyggda områden redovisat i belysningsprogram för Värmdö kom-

mun, 2016-06-18.  
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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 spillvat-

tenledningar m.m. I detta kapitel finns information om hur detaljplanen är 

avsedd att genomföras. Av redovisningen framgår de organisatoriska, tek-

niska, 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 

GENOMFÖRANDETID 

Genomförandetiden är den tid inom vilken en detaljplan är tänkt att genom-

föras. 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 änd-

ras 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 denna detaljplan är 5 år och börjar löpa från den dag 

detaljplanen vinner laga kraft.  

 

HUVUDMANNASKAP 

Inom en detaljplan skiljer man på kvartersmark, allmän plats och vattenom-

råden, se mer info under avsnitt PLANDATA. 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 detalj-

planen är allmän plats framgår av plankartan. Huvudmannaskapet för all-

männa platser i en detaljplan kan vara antingen kommunalt eller enskilt, 

men det är också möjligt att inom en och samma detaljplan ha olika huvud-

män för olika allmänna platser, s.k. delat huvudmannaskap.  

 

Huvudmannaskapet för detaljplanen föreslås vara kommunalt och enskilt. 

Kommunalt huvudmannaskap kommer att råda över den allmänna platsmar-

ken GC-VÄG samt den utfartsdel av GATA som korsar gång- och cykelvä-

gen utemot väg 653. Huvudmannaskapet för GATA, med undantag av utfar-

ten mot väg 653, föreslås vara enskilt.  

 

Ansvarsfördelning 
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Allmän plats, kommunalt huvudmannaskap 

Kommunen ansvarar för drift och underhåll av den blivande gång- och cy-

kelvägen samt den del av GATA som korsar den allmänna platsmarken GC-

VÄG. 

 

Allmän plats, Enskilt huvudmannaskap 

Drift och underhåll för GATA, på södra delen av planområdet innanför 

INGARÖ-LÅNGVIK 1:74, ansvaras av den befintliga samfällighetsför-

eningen, Ingarö-Långvik samfällighetsförening.  

 

Vatten och spillvatten 

Kommunen ansvarar för utbyggnad av huvudledningsnätet för vatten till 

Långvik innanför planområdet. Kommunen blir därvid ansvarig för drift och 

underhåll av ledningsnätet. 

 

Dagvatten 

Kommunen ansvarar för utbyggnaden samt drift och underhåll för omhän-

dertagandet av dagvattnet inom planområdet. 

 

Avtal 

För planens genomförande kan avtal behöva upprättas mellan kommunen 

och respektive fastighetsägare för att få markåtkomst av den som utgör all-

män plats med kommunalt huvudmannaskap i detaljplanen.  

 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR OCH KONSEKVENSER 

Fastighetsbildning – Inlösen av allmän platsmark 

För detaljplanens genomförande krävs och möjliggörs fastighetsbildning t.ex. fas-

tighetsreglering och avstyckning. Fastighetsbildning enligt detaljplanen kan ske 

först då detaljplanen fått laga kraft och prövas då vid förrättning av Lantmäteriet. 

 

I samband med det aktuella detaljplaneförslaget har Värmdö kommun rätt att lösa 

in mark som behövs för utbyggnaden av den allmänna platsmarken med kommunalt 

huvudmannaskap inom planområdet.  

 

Delarna av de fastigheter som utgör allmän platsmark GC-VÄG överförs till kom-

munens ägo. De fastigheter som berörs är Kulla 1:7, Ingarö-Evlinge 1:2, Ingarö-

Långvik 1:74, Säby 3:1, Säby 3:3 och Säby 1:4. 
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Fastighetsrättsliga konsekvenser  

Genom avstyckning, eller överenskommelse om fastighetsreglering kommer 

kommunen behöva förvärva den allmänna platsmarken med anledning av 

det kommunala huvudmannaskapet. I bifogade kartor redovisas de fastig-

hetsrättsliga konsekvenserna som uppkommer för fastigheter inom planom-

rådet. 

 

I Bilaga 1 redovisas de fastighetsrättsliga konsekvenserna som uppkommer 

för fastigheter inom planområdet. 

 

Servitut m.m. 

Inom planområdet existerar ett flertal avtalsservitut. De flesta berör kraftled-

ning (Vattenfall) som går från Återvall, längst med väg 653 till Långvik. 

Det lokaliserade servitutet går på västra sidan av vägen och belastar Kulla 

1:7, Ingarö-Evlinge 1:2, Säby 3:1 och Ingarö-Långvik 1:74. Dessa servitut 

kommer att påverkas av den planerade gång- och cykelvägen och förflytt-

ning av kraftledningen kan bli aktuellt.  

 

Servitut avseende väg och kraftledningar längst med Karlbyvägen inom 

Säby 1:4 anses även påverkas av detaljplanen. Förflyttning av kraftled-

ningen kan bli aktuellt. Servitut avseende väg och kraftledningar längst med 

Karlbyvägen inom Säby 1:4 kan även påverkas av detaljplanen. Resterande 

servitut anses ej påverkas av detaljplanen. 

 

Gemensamhetsanläggningar 

I Långvik existerar två gemensamhetsanläggningar som förvaltas av en sam-

fällighetsförening, Ingarö-Långviks samfällighetsförening. Ingarö-långvik 

ga:3 innefattar ett vattenförsörjningssystem med brunnar, pumpstationer och 

vattenledningar fram till förbindelsepunkter för fastigheterna inom Långvik. 

Ingarö-Långvik ga:2 omfattar den allmänna platsmarken inom den befint-

liga byggnadsplanen för Långvik, avseende bl.a vägar, naturområden och 

friluftsbad. Då Långviksvägen förslås att förflyttas en mindre bit för genom-

förandet av GC-vägen anses Ingarö-Långvik ga:3 också påverkas och om-

prövning av gemensamhetsanläggningen kan bli aktuell. 

 

I samband med detaljplanens genomförande kommer del av området inom 

Långvik tillgodoses med kommunalt vatten, pumpstationer samt mer som 

behövs inom verksamhetsområdet. Behovet av det befintliga vattenförsörj-

ningssystemet för de som tillgodoses av vatten inom Långvik kommer därav 

ej finnas kvar och omprövning av gemensamhetsanläggningen för vattenför-

sörjningssystemet kan därför bli aktuell.  
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Gällande planer 

En detaljplan gäller till dess att den upphävs, ändras eller ersätts och de rät-

tigheter som uppkommit genom planen kan – om den inte upphävs – göras 

gällande. 

 

Planområdets södra del, som är inom Långvik, omfattas av en gällande 

byggnadsplan från 1971. Den yta från byggnadsplanen som innefattas av 

planområdet förslås ersättas med den nya detaljplanen. 

 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Finansiering av planarbetet 

Planarbetet och genomförandet av detaljplanen bekostas av kommunens 

budget för utbyggnaden av kommunalt vatten samt gång-och cykelvägen.  

 

Ersättning 

I samband med att marköverföringar i form av inlösen sker på den allmänna 

platsmarken kommer ersättning erläggas till respektive fastighetsägare som 

berörs. Detta hanteras i första hand genom en överenskommelse mellan 

Värmdö kommun och fastighetsägare. 

 

Förrättningskostnader 

Kommunen ansöker om och bekostar lantmäteriförrättningen som krävs för 

genomförandet av detaljplanen. Ansökan berör bland annat fastighetsregle-

ring eller avstyckning samt omprövning av gemensamhetsanläggningen. 

 

Anläggande, drift och underhåll 

Allmän plats 

Kostnaden för anläggande, drift och underhåll av allmän plats med kommu-

nalt huvudmannaskap bekostas av kommunen. Kostnaden avseende drift 

och underhåll för allmän platsmark med enskilt huvudmannaskap bekostas 

av den befintliga samfällighetsföreningen.  

 

Vatten  

Anläggande, drift och underhåll av de kommunala vatten ledningarna inom 

allmän platsmark och bekostas av kommunen. Respektive fastighetsägare 

står för kostnaden för framdragning av servisledningar inom kvartersmark, 

upprättande av förbindelsepunkt för respektive fastighet samt drift och un-

derhållskostnader för dessa. 
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Dagvatten 

Kommunen ansvarar för och bekostar omhändertagande av dagvatten från 

den allmänna platsmarken. 

 

Avgifter 

VA-anläggningsavgift 

Kommunen tar ut en anläggningsavgift av respektive fastighetsägare för 

framdragning av servisledningar samt upprättande av förbindelsepunkt en-

ligt VA-taxan för Värmdö kommuns allmänna vatten- och avloppsanlägg-

ning. Avgifter enligt denna taxa tas ut för att täcka de nödvändiga kostna-

derna för Värmdö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Av-

gifter enligt denna taxa ska betalas av ägare till fastigheter inom anläggning-

ens verksamhetsområde. 

 

Avgiftsskyldigheten inträder när kommunen har upprättat förbindelsepunk-

ter och informerat fastighetsägaren om denna. Den vid varje tillfälle gäl-

lande taxan finns tillgänglig på kommunens webbplats. 

 

TEKNISKA FRÅGOR 

För anslutning till elnät och telenät ska kontakt tas med respektive ansvarigt bolag, 

se mer information under rubriken Ansvarsfördelning. 

 

Vägarna i området ska ha en standard som säkerställer att sopbilar, utryckningsfor-

don och fordon för snöhantering och halkbekämpning kan röra sig i området. 

 

Dokumentation som ska inlämnas till kommunen tas upp i avtal, bygglovs-, anmä-

lans- och tillståndsprocesser. 

 

Angående vatten samt dagvatten - se mer information under rubrik Ansvarsfördel-

ning. 

 

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 

MILJÖKONSEKVENSER 

Den förslagna detaljplanen bedöms ha en mindre negativ påverkan på miljön. För 

att kunna genomföra detaljplanen och utbyggnaden kommer närliggande träd till 

den planerade GC-vägen eventuellt tvingas fällas. Anläggningen kan positivt in-

verka på miljön då GC-vägen uppmanar alternativa och miljövänliga transportme-

del.  

 

SOCIALA KONSEKVENSER 

GC-vägen uppskattas resultera till en ökad tillgänglighet från Långvik och vidare 
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till anslutna tätorter med befintliga gång- och cykelvägar. Anläggningen bedöms 

vidare medföra till en attraktivare miljö med ökad variation av transportmedel i 

form av cykel och fotvandring 

 

FASTIGHETSKONSEKVENER 

Se Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser ovan, samt bilaga 1.  
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BILAGA 1. FASTIGHETSKONSEKVENS 
 

Fastighet, ga, mark-
samfällighet 

Markanvändning Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Kulla 1:7  
(del av fastighet) 

Ej planlagt, skogsmark. 
 
Planläggs som allmän platsmark med 
ändamål GC-VÄG, GATA (kommunalt 
huvudmannaskap) 

Minskad fastighetsstorlek.  
 
Ersättningsfrågan för marköverlåtelsen 
på den allmänna platsmarken men kom-
munalt huvudmannaskap hanteras i lant-
mäteriförrättning. 
 

Ingarö-Evlinge 1:2 
(del av fastighet) 

Ej planlagt, skogsmark. 
 
Planläggs  som allmän platsmark med 
ändamål GC-väg (kommunalt huvud-
mannaskap). 

Minskad fastighetsstorlek.  
 
Ersättningsfrågan för marköverlåtelsen 
på den allmänna platsmarken men kom-
munalt huvudmannaskap hanteras i lant-
mäteriförrättning. 
 

Ingarö-Långvik 1:74 
(del av fastighet) 

Planlagt (BPL 87, DP 111) som allmän 
platsmark för ändamål NATUR och 
VÄG. 
 
Planläggs som allmän platsmark med 
ändamål GC-VÄG (kommunalt huvud-
mannaskap) samt GATA (enskilt hu-
vudmannaskap). 
 
 

Minskad fastighetsstorlek.  
 
Ersättningsfrågan för marköverlåtelsen 
på den allmänna platsmarken men kom-
munalt huvudmannaskap hanteras i lant-
mäteriförrättning. 
 
Omprövning av Ingarö-Långvik ga:2 samt 
Ingarö-Långvik ga:3 kan eventuellt bli ak-
tuellt i samband med utdragningen av vat-
ten samt utbyggnad av GC-VÄG. 
 

Säby 3:1 
(del av fastighet) 

Ej planlagt, Väg. 
 
Planläggs som allmän platsmark med 
ändamål GATA (kommunalt huvud-
mannaskap). 

Minskad fastighetsstorlek.  
 
Ersättningsfrågan för marköverlåtelsen 
på den allmänna platsmarken men kom-
munalt huvudmannaskap hanteras i lant-
mäteriförrättning. 
 

Säby 3:3 
(del av fastighet) 

Ej planlagt, Väg. 
 
Planläggs som allmän platsmark med 
ändamål GATA (kommunalt huvud-
mannaskap). 

Minskad fastighetsstorlek.  
 
Ersättningsfrågan för marköverlåtelsen 
på den allmänna platsmarken men kom-
munalt huvudmannaskap hanteras i lant-
mäteriförrättning. 

Säby 1:4 
(del av fastighet) 

Ej planlagt, Väg. 
 
Planläggs  som allmän platsmark med 
ändamål GC-väg (kommunalt huvud-
mannaskap). 

Minskad fastighetsstorlek.  
 
Ersättningsfrågan för marköverlåtelsen 
på den allmänna platsmarken men kom-
munalt huvudmannaskap hanteras i lant-
mäteriförrättning. 



 

 


