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INLEDNING 
En detaljplan reglerar mark- och vattenanvändning och utveckling av be-
byggelse och miljö inom ett s.k. planområde. Detaljplanen består av 
plankarta med planbestämmelser och en planbeskrivning. Beskrivningen 
förklarar syftet och innehållet i planen och hur planen ska genomföras. 
 
Detaljplanen ska ta hänsyn till både allmänna och enskilda intressen.  
Mark och vatten ska användas på lämpligaste sätt och med god hushållning.  
I planen ska kommunen ange gränserna för allmänna platser och kvarters-
mark.   
 
Detaljplanen anger ramarna för bygglov, rivningslov och marklov. Detalj-
planens bestämmelser ligger också till grund för tillstånd enligt miljöbalken 
och prövning enligt fastighetsbildningslagen, anläggningslagen och led-
ningsrättslagen. Planens fastställda byggrätter skyddar mot oönskade för-
ändringar och lovprövning går snabbare och enklare.  
 
Arbetet befinner sig nu i ett så kallat samrådsskede. Efter samrådet ska kom-
munen ta ställning till inkomna synpunkter och hantera eventuella ändringar 
av planen i en samrådsredogörelse. Därefter ska planförslaget skickas ut på 
granskning.  

 
Fig. 1 Översiktlig skedesplan. Pågående samråd markerat i blått.  
 

PLANHANDLINGAR 
- Plankarta  
- Planbeskrivning 
- Illustrationsplan 
- Vägutformningskarta 
- Behovsbedömning  
- Detaljplaneprogram för Näverängsvägen och Torshällsvägen m.fl. 
- Fastighetsförteckning 
- Fastighetskonsekvenstabell 

 

PLANERINGSUNDERLAG 
- Kulturhistorisk inventering - Näverängsvägen 2017 
- Dagvattenutredning Geosigma 2017 
- Naturvärdesinventering– Näverängsvägen, Värmdö Ekologigruppen 
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2016 
- Rekreationsanalys, Näverängsvägen, Värmdö Ekologigruppen 2016 
- Karta till bullerutredning för detaljplan för förskola/skola i Gran-

tomta (Viks skola) 2002 
 

PLANPROCESS OCH UTÖKAT FÖRFARANDE 
Planarbetet för Näverängsvägen har återupptagits under 2015. Den nya 
plan- och bygglagen PBL 2010:900 med ändringar efter 1 januari 2015 har 
därför tillämpats.  
 
Planen bedöms ha betydande intresse för allmänheten då en av kommunfull-
mäktige tidigare antagen plan för området upphävts. Planen bedöms också 
vara av stor betydelse för de boende i området genom att planen berör ut-
byggnad av kommunalt vatten och avlopp och möjliggör en förtätning av 
området. 
 
Planen kommer därför att hanteras med s.k. utökat förfarande. 
Vid ett utökat förfarande består planarbetet av program (vid behov), behovs-
bedömning, kungörelse, samråd, samrådsredogörelse, underrättelse (om 
granskning), granskning, antagande och laga kraft.  
 

BAKGRUND 
Stockholmsregionen växer med fler arbetstillfällen och med ökad inflytt-
ning. Under senare år har det skett en kraftig inflyttning till Värmdö kom-
mun. Många fritidshusområden förändras successivt till villaområden som 
bebos permanent. Detta leder till ökade krav på större byggrätter, bra dricks-
vatten och bättre rening av spillvatten. I Värmdö kommun kallas dessa om-
råden för PFO-områden (prioriterade förändringsområden). Näverängsvägen 
är i kommunens översiktsplan för 2012-2030 utpekat som ett område som 
ska planläggas med större byggrätter och förses med kommunala vatten- 
och spillvattenledningar (VA).  
 
Till skillnad från andra PFO-områden i kommunen har området kring Näve-
rängsvägen ursprungligen uppstått som ett villasamhälle. Området har ett 
centralt läge i kommunen men är inte planlagt. Kommunalt vatten och av-
lopp är utbyggt i en mindre del av området. Detta gör att planområdet på 
många sätt har en problematik som liknar andra PFO-områden.  
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Fig. 2 Översiktlig karta med planområdets läge i kommunen.  
 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Planområdet är idag ett villaområde med inslag av fritidshus och omfattar ca 
50 bebyggda fastigheter. Planen möjliggör breddning av de större vägarna 
och medger delning av de flesta fastigheterna. Planen är en förutsättning för 
utbyggnad av ett allmänt kommunalt vatten- och spillvattensystem i hela 
området.   
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Fig. 3 Planområdet markerat i svart.  
 
Planen syftar till att förtäta området samtidigt som karaktären av blandad 
villabebyggelse med äldre, uppvuxna trädgårdar och smala vägar bibehålls 
så långt möjligt. Äldre kulturhistoriskt värdefull bebyggelse ska bevaras. Ca 
40 nya bostadsfastigheter ska kunna tillkomma och nya byggnader ska an-
passas till äldre bebyggelse och trädgårdar.  
 

FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MILJÖBALKEN 
Tredje kapitlet i miljöbalken innehåller grundläggande bestämmelser för 
hushållning med mark- och vattenområden. Fjärde kapitlet innehåller sär-
skilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden 
i landet medan femte kapitlet innehåller miljökvalitetsnormer och miljökva-
litetsförvaltning. De åtgärder som planen medger bedöms vara förenliga 
med en ur allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresur-
serna. Planen bedöms inte heller medge sådan markanvändning att några 
miljökvalitetsnormer överskrids. Detaljplanen bedöms vara förenlig med 
miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel.  
 

PLANDATA 
Läge  
Området ligger på Värmdölandet ca fem km öster om Gustavsberg och ca 
två km väster om Hemmesta. Planområdet ligger direkt öster om Viks skola. 
Söder om planområdet ligger villaområdet Hagaberg, i norr och öster ligger 
förändringsområdet Torshäll. Inom planområdets södra del finns ett större 
naturområde. Vägnätet består av Viks Skolväg, Näverängsvägen, Elofshälls-
vägen och Viks Skogsväg. Inom planområdet finns ca 50 fastigheter, de 
flesta är bostadsfastigheter.  
 
Avgränsning 
Området är inte planlagt. Planområdet omges av och gränsar till befintliga 
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detaljplaner.  
 
 
 

 
Fig. 4 Planområdesgräns i rött.  
 
Areal och markägoförhållanden 
Planområdet är ca 16 ha stort. Bostadsfastigheterna inom planområdet ägs 
av enskilda fastighetsägare. PEAB äger all väg- och naturmark inom plan-
området (Värmdövik 19:4) med undantag för Elofshällsvägen som är i pri-
vat ägo. 
 
Allmän plats och kvartersmark  
Områdets större vägar planläggs som allmän platsmark, väg. Mindre grön-
områden som är tillgängliga för allmänheten planläggs som naturmark. Be-
byggd tomtmark och ett mindre grönområde vid Viks Skogsväg planläggs 
som kvartersmark bostäder för enskilt byggande.  
 
Två korta tillfartsvägar söder om Näverängsvägen planläggs som gemen-
samhetsanläggningar på kvartersmark. 
 
 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
ÖVERSIKTLIGA PLANER 
Näverängsvägen är i kommunens översiktsplan för 2012-2030 utpekat som 
ett prioriterat förändringsområde (PFO-område). Översiktsplanens rekom-
mendationer för vägar och trafik i PFO-områden: 

- Det lokala vägnätet ska utvecklas i takt med att trafiken ökar. 
- Kollektivt resande ska underlättas genom hållplatser, infartsparke-

ringar och cykeluppställning samt gång- och cykelvägar. 
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- Uppsamlingsvägar kan behövas för möte mellan två bilar + gående. 
 

BEHOVSBEDÖMNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 
En behovsbedömning har utförts med en tillhörande checklista för miljöfrå-
gor. Detaljplanen bedöms inte innebära några påtagliga risker för miljö eller 
människors hälsa. Planens genomförande medför inte någon betydande mil-
jöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken behöver 
inte upprättas.  
 

PROGRAM OCH START-PM 
Detaljplaneprogram för Näverängsvägen & Torshällsvägen m fl. upprätta-
des i juni 2006. Programmet behandlade utbyggnad av kommunalt vatten 
och spillvatten och angav riktlinjer för nya bostäder. Programmet behand-
lade också trafikfrågor och behovet av nya gång- och cykelbanor. Under 
programsamrådet kom det in synpunkter om vägarnas utformning, tomter-
nas storlek och användningen av obebyggda områden. Kommunstyrelsens 
tekniska utskott godkände samrådsredogörelse för planprogram Näverängs-
vägen och Torshällsvägen 2006-12-11 § 237. 
 

DETALJPLANER OCH TIDIGARE PLANARBETE 
För större delen av planområdet saknas idag detaljplan. Kommunen har un-
der 2007-2011 tagit fram en detaljplan för Näverängsvägen, N1. Under 
planarbetet kom det in synpunkter om huvudmannaskap för allmän plats-
mark, vägarnas utformning, tomternas storlek och användningen av obe-
byggda områden mm. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2011.  
 
Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt upphävde den 6 september 
2013 kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för Näverängsvägen. 
Motiven till upphävandet var att det saknades särskilda skäl för enskilt hu-
vudmannaskap för allmän plats inom detaljplaneområdet.  
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Fig. 5 Gällande detaljplaner i anslutning till planområdet.  
 

PLANARBETET ÅTERUPPTAS 
Det nuvarande planarbetet påbörjades med ett Start-PM som antogs av kom-
munstyrelsens planutskott i februari 2015. 
 

RIKSINTRESSEN 
Skärgårdsvägen (väg 274) är en väg av riksintresse som omledningsväg för 
E4-trafiken om det uppstår trafikstörningar på Essingeleden i Stockholm. 
Skärgårdsvägen är också av riksintresse för transport av farligt gods. 
 
Planområdet ingår i riksintresset Kustområdena och skärgården i Stock-
holms län. Riksintresset omfattar turism och friluftsliv samt högexploaterad 
kust enligt 4 kap. miljöbalken.  
 

STRANDSKYDD  
Planområdet omfattas inte av strandskydd. 
 

KULTURMILJÖPROGRAM 
Planområdets västra del är utpekat som kulturhistoriskt värdefullt i kommu-
nens kulturmiljöprogram. Området betecknas nr 17 Vik, och omfattar bygg-
nader och bebyggelsemiljöer som kan hänföras till PBL 8 Kap. 13 §, särskilt 
värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig syn-
punkt. Inom planområdet uppmärksammas särskilt Villa Björkliden från 
1906, se bild nedan. 
 
I områden som är utpekade i kommunens kulturmiljöprogram ska särskilt 



Samrådshandling 
Planbeskrivning 
Dnr: 15KS/0051 
Sida 8 (51) 
 
PBL 2 kap 6 §. 1 uppmärksammas. Detta gäller att ny bebyggelse och bygg-
nadsverks ska utformas och placeras på ett sätt som är ”lämpligt med hänsyn 
till platsens stads- och landskapsbild, natur- och kulturvärden samt intresset 
av god helhetsverkan.” 
 
 

 
Fig. 5 Villa Björkliden, Värmdövik 4:1 är uppförd 1906.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR 
 

NATUR, MARK OCH DJURLIV 
Förutsättningar 
Natur och rekreation 
Inom planområdet finns sparad natur på tomterna och mindre skogspartier 
mellan bostadskvarteren. Det största grönområdet ligger söder om Näver-
ängsvägen och är en del av Storskogen som ligger öster om planområdet 
men som inte ingår i planområdet. Skogspartierna inom planområdet inne-
håller olika trädslag, olika naturtyper samt träd i olika åldrar inklusive döda 
träd. Dessa tre kriterier bidrar till bevarande av den biologiska mångfalden. 
 
Skogen söder om planområdet har höga naturvärden och är i sig själv viktig 
som skogsekosystem och en spridningskorridor för olika djur- och växtarter. 
Naturmarken har också en funktion som rekreationsområde för boende både 
inom och utom planområdet. Vidare är området del av den regionala grön-
strukturen. Inom grönstrukturen finns områden som inte hänger samman på 
ett optimalt sätt, dessa svaga länkar kallas gröna svaga samband. Naturom-
rådet i söder är det enda större sammanhängande skogsområdet som finns 
inom den svaga länken som går mellan Ormingelandet och Värmdölandet. 
Översiktsplanens mål för grönstrukturen är att dess värde som spridnings-
korridor för växter och djur samt som rekreationsområde för människor ska 
bibehållas samt att svaga samband inte bör vara mindre än 500 meter breda. 
 

 
Fig. 6 Naturen kring Näverängsvägen utgör del av ett svagt samband i den regionala grön-
strukturen. Dessa samband bör enligt regionplanen stärkas och säkerställas. Sambandet är 
av klass 2 eftersom den är viktigt för kilen som helhet samtidigt som den är utsatt för ett 
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stort förändringstryck. Planområdet markeras med röd cirkel.  
 
Alla fastigheter når skogen söder om Näverängsvägen inom relativt kort av-
stånd. En utredning (Storskogen kartläggning av friluftslivet, Skogssäll-
skapet och Samhällsbyggnadskontoret, 2008) visar att skogen är mycket 
välbesökt då den utgör naturlig lekplats. Speciellt delen närmast öster om 
Viks förskola och skola är mycket välbesökt. Skogen är lätt att nå från Nä-
verängsvägen och i skogen finns upptrampade stigar som gör det möjlig att 
röra sig genom skogen. Vandrings- och cykelleden, Värmdöleden, som går 
från Värmdölandet, via planområdet och ut på Farstalandet och Ormingelan-
det är av regional betydelse. 
 

 
Fig. 7 Värmdöleden går genom planområdet och har regional betydelse för fri-
luftslivet. 
 
Nordöst om Viks Skogsväg finns ett mindre skogsområde som består av ku-
perad hällmarkstallskog och ung lövskog. En Naturvärdesinventering (NVI) 
har utförts för området (Naturvärdesinventering – Näverängsvägen.¨, 
Värmdö kommun, Ekologigruppen 2016). I denna har de delar av hällmark-
stallskogen som är närmast bebyggelsen bedömts ha påtagligt naturvärde 
(klass 3) på grund av förekomst av äldre träd och förekomst av tallticka 
(NT). Hällmarkstallskogen i planens nordligaste del är yngre och har be-
dömts ha visst naturvärde (klass 4). Den unga lövskogen, som ligger in-
sprängd mellan hällmarkstallskog och tomtmark har bedömts ha visst natur-
värde (klass 4) på grund av stor andel död ved.  
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Fig. 8 Karta över naturvärdesklasser, artfynd och registrerade naturvårdsträd. (Ekologi-
gruppen, 2016) 
 
En rekreationsanalys har också utförts för området nordost om Viks Skogs-
väg (Näverängsvägen, Värmdö kommun, Rekreationsanals, Ekologigruppen 
2016). Analysen visar att området har lokal betydelse som rekreations- och 
lekskog och att även närliggande förskola använder området. Flera mindre 
stigar passerar området och här finns också en stig som används som skol-
väg från Torshällsområdet.  
  
Djurliv 
Vid framtagande av NVI för skogsområdena nordöst om Viks skogsväg no-
terades förekomst av eller spår av de rödlistade arterna spillkråka (NT), 
kungsfågel (VU) och tallticka (NT). Spillkråka är också listad i EU:s fågel-
direktivs bilaga 1. Arter upptagna i bl.a fågeldirektivet är ur ett europeiskt 
perspektiv särskilt skyddsvärda. Enligt direktivet ska vi se till att arterna 
upptagna där skyddas, liksom deras livsmiljöer, detta gäller således även 
spillkråka.  
Det har vidare kommit in uppgifter om att vattensalamandrar, som skyddas 
av artskyddsförordningen bilaga 1 eller 2, använder en anlagd damm på fas-
tigheten Värmdövik 35:1. Fastigheten ligger i nära ansutning till det större 
grönområdet söder om Näverängsvägen. Detta område innehåller lågpartier 
med fuktiga områden och strukturer som kan vara lämpliga för större- eller 
mindre vattensalamander. I det mindre naturområdet nordöst om Viks 

Lövskog 

Hällmarkstallskog 

Hällmarkstallskog 

Hällmarkstallskog 
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skogsväg finns främst hällskogar men ett parti med ung lövskog och stor an-
del död ved kan eventuellt vara ett lämpligt område för salamander. Ingen 
inventering har gjorts för att fastställa om större eller mindre vattensalaman-
der finns eller vilken utbredning de kan ha inom eller utanför planområdet.  
 
Förändringar 
Natur och rekreation 
Det nordöstra naturpartiet som är en del av fastigheten Värmdövik 19:4 fö-
reslås i planen som område för bostäder. Skogspartiet kommer upphöra att 
fungera som natur- och strövområde och några av de stigar som idag an-
vänds av invånare kommer att försvinna. Det betyder att rörelsestråk kan 
komma att försvinna med de nya bostäderna. Detta gäller de som bor i när-
liggande bostadsområden söderut eller från Näverängsvägen norrut mot väg 
222. Planen utformas med ett smalt naturstråk som bevarar en passage ge-
nom området även i framtiden.  
 
Samhällsbyggnadsavdelningen gör bedömningen att det inte är lämpligt att 
bebygga skogsområdet söder om planområdet. Under planarbetet har fastig-
hetsägaren till 19:4 inkommit med planbesked för en exploatering i delar av 
naturområdet. Samhällsbyggnadsavdelningen bedömer att områdets ekolo-
giska och rekreativa värden gör en sådan exploatering olämplig.  
 
Dels är området en viktig grönkil som redan är avsevärt påverkad. Ytterli-
gare ingrepp i den anses vara till stor nackdel för arters rörlighet. I start-pm 
för planen ingick detta naturområde men planläggs inte då markägaren ex-
ploteringsanspråk inte är förenliga med kommunens bedömning om beva-
rande av området. Ett annat viktigt skäl till bevarandet av den södra skogen 
är att kunna tillfredsställa behovet av närrekreation för de boende. Genom 
ett större, tillgängligt skogsområde har de boende i Näverängsvägen och Ha-
gaberg fortsatt en orörd skog att ströva i.  
 
Skyddsvärda träd 
En inventering av skyddsvärda träd har genomförts i samband med NVI 
(Ekologigruppen, 2016), se figur 8 ovan. Skyddsvärda träd förekommer i 
form av fyra tallar (2,6,7 och 12) därtill kommer åtta värdefulla träd i form 
av sju tallar (1,3,4,5,8,10 och 11)och en björk (9). Träd med en stamdiame-
ter om 60 cm på 1,30 meters höjd ovan mark omfattas i planen av marklov. 
Marklov ges endast om tomtens läge och terräng gör det omöjligt att placera 
huvudbyggnad, garage eller tillfartsväg utan att lovpliktigt träd påverkas. 
Anpassning till terrängen och minimering av behov av sprängning och upp-
fyllnad prioriteras före bevarande av enskilda träd. Marklov ska även ges i 
de fall träd utgör en säkerhetsrisk för människor eller omkringliggande ve-
getation, exempelvis vid sjukdom eller om fällning ökar områdets naturvär-
den. 
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Djurliv 
Värden knutna till äldre träd och tallticka kan bevaras genom att äldre träd 
inte får avverkas om de inte utgör fara för människors hälsa. Dessa träd är 
också av värde för spillkråka. Området som kommer att bebyggas är vidare 
så begränsat att det inte bör påverka habitat för spillkråka eller kungsfågel 
avsevärt. 
 

GEOLOGI 
Förutsättningar 
Planområdet präglas av olika jordarter som ger olika förutsättningar för 
grundläggning, dagvattenhantering och skydd mot radon. I väster dominerar 
sandiga och väldränerade isälvssediment. I östra delen finns partier med mo-
rän och ett låglänt område med tätare siltjord. I flera av områdets högre na-
turpartier finns berg i dagen. 
 

 
Fig. 8 Jordartskarta med planområdesgräns i svart. Röd – Urberg, Gul – Glacial lera, Blå 
– Morän, sandig, Beige – Silt (glacial och postglacial), Grön – Isälvssediment, Brun – 
Torv, kärr 
 
Morän och berg är stabila underlag för grundläggning. Isälvssediment med 
sand och grus går vanligen bra att bebygga, men radonrisken är högre. Lera 
och silt är finare fraktioner där det kan behövas förstärkt grundläggning med 
pålning eller plintar. 
 
Förändringar 
Ingen geoteknisk utredning har genomförts i planarbetet. I planområdets östra del 
kan det behövas en geoteknisk utredning innan bygglov meddelas då vissa tomter 
utgörs av siltig berggrund. Mark norr och söder om Näverängsvägen präglas av silt 
vilken kan ställa krav på att grundläggning med pålar eller plintar.  
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HYDROLOGI OCH DAGVATTEN 
Förutsättningar 
Hydrologi 
Avrinningen från naturmark och småhusbebyggelse i planområdet sker idag 
med naturlig infiltration och fördröjning. I de västra delarna av området 
finns sandig mark som skapar goda infiltrationsmöjligheter. I de östra de-
larna av planområdet finns ett område med finkorniga jordar där infiltration 
är svårare.  
 
Dagvattensituationen  
I dagsläget finns inget befintligt fungerande dagvattensystem som täcker 
hela planområdet. Det finns mindre diken längs delar av lokalvägarna i om-
rådet med varierande dimensioner och funktion. I öster finns också en be-
fintlig kulvert över kvartersmark som avvattnar delar av planområdet mot 
öster.  
 
Planområdet är kuperat med varierande infiltrationsmöjligheter och avrin-
ningsförhållanden och har därför delats in i olika avrinningsområden; ARO 
A, B och C. Delavrinningsområde A i väster består av tomtmark på sandig, 
genomsläpplig sedimentjord. Dealavrinningsområde B i centrala delen be-
står både av tomtmark och obebyggd skogsmark på sandig sedimentjord. 
Delavrinningsområde C i öster består av tomtmark på moränjord och i låg-
länta delar av fuktig och tät siltjord.  
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Fig. 9 Planområdet indelas i tre avrinningsområden. De blå pilarna illustrerar ungefärliga 
flödesriktningar för yt- och grundvatten. Planområdesgränsen har reviderats.  
 
I område A och B avleds dagvatten i diken längs med tomtgränser och väg-
kanter vilket tyder på att infiltrationskapaciteten i jordarna är tillräcklig i 
dessa områden. I delområde C återfinns diken längs vägkanter som samlar 
upp dagvatten och leder det vidare mot öster. Diken är av varierande status 
där många trummor är delvis igensatta. Längs Näverängsvägens norra del 
har vägföreningen fördjupat vägdiket och lagt en dränerande lager makadam 
över en uppsamlande dagvattenledning. Dagvattnet samlas upp i nordöst 
och leds genom en kulvert över kvartersmark, för att öster om Åkerövägen 
ansluta till ett markavvattningsföretag öster om Hagaberg. Markavvattnings-
företaget är illa underhållet och stora delar av diket är helt eller delvis igen-
vuxet.  
 
Delar av delområde C har visat sig vara känsligt för översvämningar och 
dagvattentillrinningen ökas av att flera fastigheter längs Astrakanvägen norr 
om område C leder sin takavvattning ner mot fastigheterna vid Näverängs-
vägen norra slinga. 
 
Från planområdet finns tre möjliga anslutningar till dagvattennätet:  

• En kommunal dagvattenledning vid cirkulationsplatsen vid väg 274. 
Hit avvattnas område A som är området kring Elofshällsvägen.   

• En kommunal dagvattenledning i söder vid Viks skola. Hit avvattnas 
delområde B som är området kring Viks Skogsväg och bebyggelsen 
söder om Näverängsvägens västra del. 

• Ett dike i öster som ansluter till ett befintligt markavvattningsföretag 
öster om Hagaberg. Hit avvattnas område C, den östra delen av plan-
området, via dike och kulvert.   
 

Dagvattenutredningar 
Planförslaget vilar på den dagvattenutredning som har tagits fram av Geo-
sigma under 2015-2017. Utredningen syftar till att klargöra vilka konse-
kvenser planförslaget kan få för dagvattensituationen i området. Utred-
ningen klarlägger också översvämningsrisk och föreslår tekniska lösningar 
för en hållbar dagvattenhantering. Utredningen är en förstudie som förbere-
der ett möjligt kommunalt huvudmannaskap för delar av dagvattennätet i 
område C (fig. 9).  
 
Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 
Värmdö kommun har en dagvattenpolicy; ”Dagvattenpolicy samt fakta och 
riktlinjer för dagvatten-hantering i Värmdö kommun” (2006). Policyn anger 
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bland annat att hårdgjorda ytor ska minimeras för att minska dagvattenav-
rinningen, att dagvatten ska omhändertas lokalt samt att det vatten som inte 
kan infiltreras nära källan bör avledas i öppna avrinningsstråk. 
 
Markavvattningsföretag 
Dagvatten från avrinningsområde C leder ut i ett markavvattningsföretag ös-
ter om planområdet i en dalgång. Idag används området främst som ströv-
område med gång- och cykelvägar. Som bilaga till dagvattenutredningen 
finns en plankarta som visar markavvattningsföretaget – Viks torrläggnings-
företag. Ägandeförhållanden är idag svåra att utreda då fastigheterna som 
ursprungligen ingick i markavvattningsföretaget har styckats i flera om-
gångar sedan företaget inrättades. 
 

 
Fig. 9 Områden som bidrar med vatten till markavvattningsföretaget.  
 
Förändringar 
Den föreslagna förtätningen av detaljplaneområdet Näverängsvägen kom-
mer att medföra ökade dagvattenflöden. Planen hanterar denna ökning ge-
nom i huvudsak lokalt omhändertagande av dagvattnet och dels genom bort-
ledning från de områden där lokalt omhändertagande inte är möjligt på 
grund av översvämningsrisk.  
 
Detaljplanen möjliggör för ca 40 nya byggrätter i form av villor. Detta inne-
bär att området kommer få större andel hårdgjorda ytor på tomtmark genom 
nya garageuppfarter och liknande. Mindre vatten kommer då att kunna infil-
treras inom tomtmarken i planområdet vilket leder till att avrinningen från 
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kvartersmarken ökar. I dagvattenutredningen från Geosigma, 2017 föreslås 
ett antal åtgärder för att förbättra avrinningen och för att förbereda för kom-
mande exploateringar i området. Utredningens lösning skiljer sig åt mellan 
delområdena A och B och för det känsligare, mer svårhanterade, delområde 
C.  
 
Område A och B 
För delområde A och B, i den västra delen av planområdet, tillämpas en en-
klare dagvattenlösning med omhändertagande på den egna fastigheten. Den 
innebär att öppna diken anläggs med ett genomsläppligt material i dikesbot-
ten där dagvatten kan spridas och infiltrera till grundvatten. Lösningen be-
döms tillräcklig för att omhänderta dagvattnet i de två delområdena.  
 
Delområde C 
Med föreslagen förtätning kommer dagvattenflödena närapå att fördubblas 
jämfört med befintliga förhållanden. Delområde C har dessutom en mer 
komplicerad dagvattensituation med låglänt mark och siltiga jordar som har 
en begränsad genomrinning av dagvatten. Här ställs höga krav på dagvatten-
lösningen med förbättrad avledning från kvartersmark, placering i höga 
tomtlägen samt byggnadstekniska åtgärder för att skydda husen. Det före-
slås en ökad dimension på den befintliga kulvert som löper norr om Näver-
ängsvägen och ut i det planerade fördröjningsmagasinet.  
 
Den ökade avrinningen från området måste sedan fördröjas innan dagvattnet 
rinner vidare mot dikningsföretaget nerströms. Utredningen föreslår därför 
en utveckling av det befintliga fördröjningsdike med befintlig damm som 
redan idag fungerar som dagvattenlösning. Fördröjningmagasinet behöver 
kunna hantera avrinningstoppar från planområdet utan att öka belastningen i 
dikningsföretagets diken vid höga flöden och det utökade magasinet på fas-
tigheten Värmdövik 19:5. 
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Fig. 11 Karta som visar föreslagna åtgärder i dagvattenutredningen.  
 
Dagvattenlösningar som ska genomförs i samband med detaljplanens ge-
nomförande: 
 

- Ett fördröjningsmagasin förslås öster om Värmdövik 41:1 med 
funktion att dämma vatten vid höga flöden och motverka översväm-
ning på bostadstomter, diken och bäckar nerströms. Magasinet utfor-
mas som ett dike som kan dämmas till en nivå cirka 1,5 meter över 
nuvarande dikesbotten. Detta skulle skapa ett fördröjningsmagasin 
med tillräcklig volym. Utflödet styrs med ett Y-format utskov som 
möjliggör att magasinet töms vid låga flöden, men vid höga flöden 
fylls magasinet och dagvattnet kan rinna vidare med ett fördröjt och 
dämpat flöde. I kommande planarbetet kommer ett förslag på ut-
formning av magasinet att tas fram där hänsyn till befintlig bebyg-
gelse, vegetation och eventuella störningsrisker hanteras. Värmdö 
kommun anlägger diket.  
 

- För den östra delen av planområdet (ARO C) bör en befintlig dag-
vattenledning över fastigheten 46:1 och 41:1 bytas ut mot en större 
kulvert (400 mm) i ny sträckning över fastigheten 41:1 i samband 
med att området förtätas med ny bebyggelse. Ansvaret för detta ålig-
ger kommunen och åtgärden kommer utföras under genomförandet i 
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samband med att kommunen bygger ut kommunalt vatten- och av-
lopp.  

 
- Ett avskärande dike eller täckdike föreslås i lokalgatan norr om fas-

tigheterna 44:1 och 44:1 för att ta hand om avrinningen från bostads-
fastigheterna vid Astrakanvägen. Ett avskärande dike behövs också 
öster om Värmdövik 12:2. Enskilda fastighetsägare ansvarar för 
detta. 

 
- Fastigheternas stuprörsutkastare norr om delavrinningsområde C be-

höver åtgärdas för att inte bidra med dagvatten till tomterna ned-
ströms inom delavrinningsområde C. Ansvaret för detta ligger på be-
rörd fastighetsägare vid Astrakanvägen.  

 
Kommunens dagvattenpolicy anger att större parkeringar (>10 platser) be-
höver få sitt dagvatten renat innan det kopplas på det kommunala dagvatten-
systemet. Beroende på antalet parkeringsplatser som planeras vid Viks skola 
och vid handelsplatsen kan det behövas sandfilter och/eller oljeavskiljare för 
att ta hand om eventuella föroreningar från parkeringsplatserna. Frågan av-
görs i samband med bygglovsprövning.  
 
Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 
Kommunen föreslås ta över ansvaret för avrinningsområde C (fig. 9) genom 
bildandet av ett kommunalt verksamhetsområde för dagvattenfastighet. Öv-
riga åtgärder åligger den enskilde fastighetsägaren. 
 
Grundläggningsnivå 
De svåra dagvattenförhållandena i avrinningsområde C ställer krav på ny 
bebyggelse att byggs utan risk för vattenskador vid översvämning. Byggna-
der i området ska anläggas med en lägsta grundläggningsnivå om ca 30-32 
meter enligt bestämmelser i plankartan. Flera fastigheter norr och söder om 
Näverängsvägen ges i planen styckningsmöjligheter och ny bebyggelse ska 
anläggas på en sådan höjd att byggnadens grundkonstruktion placeras högre 
än lägsta angivna höjd. Med grundkonstruktion menas underkant av grund-
sula eller betongplatta. Ca 20 nytillkommande hus kommer beröras av be-
stämmelsen och när dessa byggs behöver marken kring husen fyllas upp så 
att husen inte riskerar att vattenskadas. Källare tillåts inte i planområdet dels 
då dessa är svåra att skydda mot översvämning.  
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Fig. 12 Kartan redovisar vilka fastigheter som tillåts styckas och bebyggas med nya hus. 
Nya hus illustreras i grått med en angivelse om minsta tillåtna höjd för grundkonstruktion 
(ex. + 31,0 enligt höjdsystemet RH 2000) 
 
Markavvattningsföretag 
Eftersom markavvattningsförtaget flöde inte får öka bör inte dagvattenflödet 
ut från området öka, utan det tillkommande vattnet skall fördröjas inom de-
taljplaneområdet. Dagvattenledningen inom större delen av området är kul-
verterad för att strax utanför områdets östra del övergå till en öppen dikes-
lösning. Den öppna dikeslösningen föreslås dämmas för att därigenom verka 
som ett fördröjningsmagasin för området. Flödesbelastningen på markav-
vattningsföretaget blir mindre med ett fördröjningsmagasin jämfört med nu-
läget då ingen fördröjning sker. Flödestopparna utjämnas och förskjuts, vil-
ket leder till en förbättrad flödessituation jämfört med idag för markavvatt-
ningsföretaget, som även belastas av andra tidigare tillkomna exploateringar 
i området. 
 
I dagens skick svämmar antagligen diket över tidvis beroende på växtlig-
heten som finns i dikesfåran. Områdena som drabbas av dikets översväm-
ningar är relativt okänsliga för översvämningar och inga ekonomiska värden 
riskerar att komma till skada. Nedströms det undersökta området rinner di-
ket under Stavsnäsvägen och genom en golfbana innan den når recipienten. 
För att inte riskera översvämningar längs markavvattningsföretaget behöver 
markavvattningsföretagets dike rensas. För att underhållsrensa och säker-
ställa en fungerande dagvattenhantering bör kommunen kontakta markä-
garna i markavvattningsföretaget, vilka också är ägare till markavvattnings-
företaget, för att få ett medgivande att utföra rensningarna. Genomförandet 
av rensningsarbetet ansvarar kommunen för. 
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MILJÖFÖRHÅLLANDEN OCH STÖRNINGAR 
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. Buller och vat-
tenkvalité behandlas nedan. Ytterligare riskfaktorer vid planläggning som 
beskrivs nedan är förorenad mark och radonrisk. Det föreligger ingen risk 
för att gränsvärden för utomhusluft överstigs.   
 
Förutsättningar 
Vattenkvalitet 
Recipienterna Grisslingen och Torsbyfjärden har varierande status för miljö-
kvalitetsnormer (MKN). Grisslingen har måttlig ekologisk status och uppnår 
ej god kemisk ytvattenstatus. Torsbyfjärden har otillfredställande ekologisk 
status och uppnår ej god kemisk ytvattenstatus. 
  
Det finns inga stora grundvattenmagasin i området enligt SGU:s geologiska 
kartor.  
 
Förorenad mark 
På fastigheten Värmdövik 49:1 har Vattenfall (2006) utfört en markunder-
sökning genom markborrning och analys av prover från 15 olika provpunk-
ter. Vattenfall har tidigare använt fastigheten som uppställningsplats för 
transformatorer och stolpar som kan skapa markföroreningar. Företaget ut-
förde på begäran av Värmdö kommun en föroreningsanalys i oktober 2006 
och Värmdö kommuns miljöavdelning tog del av resultatet i november 
samma år. Utredningen visar att inga värden från oljeanalysen eller PAH-
analysen överstiger Naturvårdsverkets riktvärden.  
 
Radon 
En risk för markradon finns alltid vilket innebär att radongas kan påverka 
inomhusluften i byggnader. Grundkonstruktioner ska därför utföras radon-
skyddande. Radonundersökning kan komma att krävas vid bygglovsansö-
kan. De västra delarna av planområdet bedöms kunna vara ett område med 
högaktivt radon. I områden som vilar på grus och sand (se geologi ovan) är 
radonrisken stor då gasen lätt kan transporteras i materialet. 
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Fig. 10 Radonrisk där blått område indikerar normalrisk, grönt område låg risk och rött 
område eventuellt högriskområde.  
 
Buller 
Ingen särskild bullerutredning om påverkan från väg 274 har gjorts i detta 
planarbete. Dock har en bullerutredning (J&W akustikbyrån, 2002) tagits 
fram i samband med detaljplanearbetet för förskola/skola i Grantomta samt i 
samband med Trafikverkets ombyggnation av väg 274. I utredningen redo-
visas kartor med ekvivalent och maximal ljudnivå för några fastigheter inom 
nu aktuellt planområde, se bilaga. Utredningen visar att Värmdövik 4:1 och 
4:5 har bullernivåer över gällande riktvärde (55 dB(A) vid fasad utomhus). 
Utifrån detta kan antas att även Värmdövik 6:1 har bullernivåer över riktvär-
den. 
 
Förändringar 
Vattenkvalitet 
Då föreslagna åtgärder i dagvattenutredningen genomförs kommer planför-
slaget inte att belasta recipienterna vad gäller miljökvalitetsnormer negativt. 
Åtgärder för rening, fördröjning och åtgärder på parkeringsplatser ska ge-
nomföras för att inte belasta recipienterna negativt.  
  
Förorenad mark 
För att säkerställa att Värmdövik 49:1  är lämplig för bostäder ska förore-
ningsnivåerna testas i samband med att fastighetsägaren ansöker om bygg-
lov.  
 
I plankartan införs en planbestämmelse som ställer krav på att bygglov på 
Värmdövik 49:1 inte får ges innan markförorening avhjälpts och marken 
uppfyller kraven för känslig markanvändning enligt Naturvårdsverkets rikt-
linjer.  
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Radon 
Grundkonstruktioner ska utföras på ett sätt som skyddar boende mot expo-
nering av radon.  
 
Buller 
Planen ger möjlighet att ordna bullerdämpande åtgärder på bostadsfastighet-
erna Värmdövik 4:1 och 6:1. Bullerskydd finansieras och uppförs av berörd 
fastighetsägare.  
 

RISK OCH SÄKERHET 

Förutsättningar 
Farligt gods  
Trafikverket är väghållare för väg 274 som gränsar till planområdet i norr. 
Vägen är en genomfartsväg för trafik mot Hemmesta och Värmdölandet. 
Den är klassad som sekundär transportled för farligt gods och omlednings-
väg för Essingeleden (tunga fordon). Hastighetsbegränsning 50 km/h gäller 
förbi planområdet.  
För ny bebyggelse såsom bostäder, handel, allmänna inrättningar mm. re-
kommenderar Länsstyrelsen ett skyddsavstånd av minst 75 meter till farligt 
gods-transportleder. I det fallet att avståndet till sådan led överstiger 75 me-
ter behöver ingen särskild riskutredning tas fram. Länsstyrelsen anser att 
även med riskutredning så ska ett bebyggelsefritt avstånd på minst 25 meter 
till bebyggelse alltid finnas.  
 
Förändringar 
Farligt gods  
Handelstomten, Värmdövik 4:5, närmast väg 274 planläggs med en byggrätt 
som svarar mot nuvarande byggnad. I planen föreslås byggnadsförbud ge-
nom prickmarkering för resterande del av fastigheten. 
Bostadsfastigheten Värmdövik 4:1 förslås kunna avstyckas. I plankartan fö-
reslås att del av fastigheten inte får bebyggas. Detsamma gäller för bostads-
fastigheten 4:2. För bostadsfastigheten Värmdövik 6:1 som föreslås kunna 
styckas till tre fastigheter så kommer ett nytt bostadshus att kunna komma 
att placeras närmare än 75 meter till väg 274. Delar av fastigheten får 
prickad mark. Samhällsbyggnadsavdelningen bedömer att det är lämplig att 
bebygga fastigheten trots närhet till vägen och medföljande risker då tomten 
ligger på en höjd av ca 10 meter över vägen.  
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Fig. 13 Närhet till farligt gods-led. Röd skraffering visar ett avstånd om 25 till vägkant och 
grön skraffering visar ett avstånd om 75 meter till vägkant.  
 

BEBYGGELSE  
Fornlämningar 
Inga kända fasta fornlämningar finns inom planområdet.  
 
Förutsättningar 
Områdets historia och bebyggelseutveckling 
Området kring Näverängsvägen har ursprungligen haft karaktär av en gles 
villabebyggelse från 1900-talets första decennier. Under början av 1900-ta-
let planerade man för en järnväg från Nacka och vidare ut mot Värmdö och 
Bullandö.  
 
Delar av området finns beskrivet i kommunens kulturmiljöprogram Värmdö, 
kulturhistoria i skärgårdsbygd, Värmdö kommun 2014. I kulturmiljöpro-
grammet står att läsa att ”När planerna på såväl järnväg som villastad gick i 
stöpet kom bebyggelsen i området att utvecklas förhållandevis oplanerat. På 
tomter som avstyckats från Vik uppfördes under 1900-talets första decennier 
en blandad bebyggelse bestående av större villor i jugend- och nationalro-
mantisk stil samt mindre egnahemsvillor.” 
 
 
Områdets karaktär och bebyggelsestruktur 
I områdets sydvästra del, mellan Elofshällsvägen och Näverängsvägen 
präglas bebyggelsen av småskaliga enkla stugor och uthus från omkring 
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1910- 20-tal. Byggnaderna har till störst del fasader med rödmålad spontpa-
nel och vita knutar och fönsteromfattningar. Tomterna är små och omgärdas 
av häckar och staket och med smala gångar som leder in i kvarteret, vilket 
tillsammans bidrar till en lantlig prägel. Äldre komplementbyggnader och 
uthus är betydelsefulla delar av trädgårdsmiljön. Några av husen används 
fortfarande som fritidshus.  
 
I övrigt präglas området av typiska villor från förra sekelskiftet och med 
stildrag i jugend och nationalromantisk stil. Främst är Villa Björkliden, i ju-
gendstil, en tydlig markör i området och utefter Skärgårdsvägen. Villornas 
typiska karaktärsdrag är brutet sadeltak klädda med lertegel, småspröjsade 
fönster eller med småspröjsad överdel. Fasaderna är ofta klädda med 
fasspontpanel bestrukna med faluröd slamfärg eller gul oljefärg. Bostadshu-
sen ligger på stora tomter med en stor trädgård mellan vägen och bostadshu-
set. Husen ligger ofta på en högre del av tomten och omges av häckar, staket 
och uppvuxna trädgårdar. Vägar och infarter är i delar av området belagda 
med grus. Även om större delen av byggnaderna var för sig inte har bevarats 
i sitt originalutförande så bidrar de tillsammans till områdets karaktär. Där-
för är det betydelsefullt att slå vakt om områdets särart för att den utpekade 
miljön även i framtiden ska bevara sina värden.  
 
Senare bebyggelse 
I området finns idag, utöver den äldre ursprungliga bebyggelsen, en blandad 
villabebyggelse som har tillkommit under främst 1990-talet och början av 
2000-talet. Särskilt den västra delen av området är förtätat med nyare villor 
på små fastigheter.  
 
Förändringar  
Föreslagen bebyggelse och fastighetsstruktur 
Syftet med planen är att medge en förtätning av bebyggelsen och samtidigt 
bevara områdets karaktär av småskalig villabebyggelse. Den kulturhisto-
riska miljön ska skyddas genom skyddsbestämmelser i form av q-bestäm-
melser (rivningsförbud) för särskilt värdefulla byggnader och k-bestämmel-
ser för byggnader vars värden bör hanteras varsamt vid ombyggnation och 
renovering. Planområdet föreslås kunna förtätas med ca 40 nya bostäder.  
 
Planen möjliggör bostadsstorlekar som passar året runt-boende på alla fas-
tigheter. Största tillåtna byggnadsarea och andra bestämmelser varierar inom 
planområdet beroende på tomtstorlek och omgivande bebyggelse. De västra 
delarna av planområdet föreslås få mindre byggrätter och tomtstorlekar ef-
tersom tomterna där är mindre. Tomtstorlekarna i öster varierar på upp mot 
3000 kvadratmeter och får därför något större byggrätt.    
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Riktlinjer och planbestämmelser 
Bestämmelserna nedan återfinns på plankartan. 

- Enbart friliggande enbostadshus tillåts. Bostäder får innehålla icke 
störande verksamheter som t.ex. frisör och hemmakontor. 

- Tillåten BYA, byggnadsarea för bostadshus i en våning varierar mel-
lan 120 och 160 m² beroende på fastighetsstorlek.  

- Tillåten BYA, byggnadsarea för bostadshus i två våningar varierar 
mellan 100 och 1300 m² beroende på fastighetsstorlek.  

- Komplementbyggnader tillåts med en sammanlagd byggnadsarea av 
40 eller 50 m² beroende på tomtstorlek.  

- Takvinkel för sadeltak ska vara mellan 27 och 35 grader. 
- Källare får inte anläggas. Detta motiveras av att källare orsakar stor 

påverkan på terräng och landskap. Källare kan också vara svåra att 
skydda mot översvämning av grundvatten, dagvatten och spillvatten. 

- Sluttningsvåning/suterrängvåning får anläggas där terrängen så med-
ger och räknas då som ett våningsplan. 

- Huvudbyggnader ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns 
och minst 6 meter från fastighetsgräns mot gata om inte plankartan 
anger ett annat avstånd.  

- Bestämmelse om minsta fastighetsstorlek mellan 900 och 1000 m² 
har införts i områdets västra del. Detta motiveras av att bebyggelsen 
här redan är relativt tät.  

- Bestämmelse om minsta fastighetsstorlek 1500 m² har införts i om-
rådets östra del. Detta motiveras av att bebyggelsen är relativt gles.  

- Befintliga byggnader som tillkommit i laga ordning men som inte 
överensstämmer med bestämmelserna i plankartan ska anses vara 
planenliga. Denna bestämmelse har tillkommit för att även byggna-
der som har uppförts nära väg eller fastighetsgräns ska kunna byggas 
till eller ersättas. Det gäller t.ex. byggnader som ligger på mark som 
i den nya planen inte får bebyggas (prickmark). Om en sådan bygg-
nad helt eller delvis förstörts genom våda får en ny byggnad återupp-
föras om inte byggnadens volym eller våningstal ökas. 

- Byggnader i planområdets östra del ska placeras på tomtens högre 
del och byggnaders grundkonstruktion ska anläggas på en höjd som 
anges i plankartan. Planbestämmelser om grundkonstruktionens höjd 
införs för att skydda byggnaderna mot översvämning.  

 
Byggrätten i området uttrycks i BYA, byggnadsarea, som är byggnadens yta 
på marken. BYA mäts i byggnadens fasadliv ovanför sockeln. BTA, brutto-
arean är, något förenklat, den totala boendeytan för alla våningar och be-
stäms av de omslutande byggnadsdelarnas utsida.  

 
Placering och utformning 
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All ny bebyggelse och byggnadsverk skall utformas och placeras på ett sätt 
som är lämpligt med hänsyn till landskapsbilden, natur och kulturvärden på 
platsen och intresset av en god helhetsverkan. Planområdet ingår i ett kultur-
historiskt värdefullt område av lokalt intresse och det är därför särskilt vik-
tigt att ny bebyggelse ansluter till områdets karaktär och kulturhistoriska 
värden. Fastigheter med, och i vissa fall i anslutning till fastigheter med kul-
turhistorisk värdefull bebyggelse, har i plankartan betecknats med en ut-
formningsbestämmelse (f). f-bestämmelsen innebär att ny byggnad ska ut-
formas så att den ansluter till områdets karaktärsdrag och kulturhistoriska 
värden. Detta gäller byggnadens volym, proportioner och utformning i öv-
rigt. Fasadmaterial ska vara träpanel, fasadfärg företrädesvis faluröd slam-
färg, faluröd eller gul oljefärg alternativt annan ljus oljefärg. Takvinkel för 
sadeltak ska ligga mellan 27 och 35 grader. 
 
Även komplementbyggnader såsom uthus eller garage ska anpassas till om-
rådets karaktär och huvudbyggnadens material, form och färg.   
 
Terräng och mark 
Viktiga gestaltningsprinciper för terräng och trädgårdar är: 

- Värna om områdets trädgårdar och äldre markplanering. Det är vik-
tigt att anpassa husets placering till terräng och landskap. 

- Värna om karaktären med byggnader som ligger inbäddade i 
grönska. Förgårdsmarken (prickad mark mot gatan) bör ha en växt-
lighet eller trädgård som bidrar till att skapa gröna rum på fastig-
heten och ett grönt vägrum längs vägen. 

- Ny bebyggelse anpassas till befintlig terräng med ett minimum av 
sprängning, markarbeten och utfyllnader. Värdefulla naturpartier på 
fastigheten bör sparas. Förändringar från ursprunglig marknivå bör 
inte göras mer än 0,5-1 meter. Schaktningar och utfyllnader utöver 
en halvmeter i båda riktningarna kräver marklov.  

- Byggnadstyp bör väljas efter bostadsfastighetens terrängförhållan-
den. Kuperade tomter kan i vissa fall behöva bebyggas med suter-
ränghus eller med uppdelning av byggnaden i flera nivåer. Byggna-
den ska ansluta till marken på ett naturligt sätt.  

 

VARSAMHETSBESTÄMMELSER OCH RIVNINGSFÖRBUD 
Förutsättningar 
I den kulturhistoriska inventeringen som gjorts inför planläggningen har 
byggnader med ett kulturhistoriskt värde beskrivits och värderas i en tregra-
dig skala, enligt Värmdö kommuns värderingsmetod och som symboliseras 
av färgerna blått, grönt och gult. Blått motsvara en byggnad eller fastighet 
med ett mycket högt, eller synnerligen högt kulturhistoriskt värde. Grönt 
motsvara en byggnad eller fastighet med ett högt kulturhistoriskt värde. Gult 
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ett visst kulturhistoriskt värde eller av positiv betydelse för landskapsbilden. 
Inom det inventerade området finns ingen byggnad som bedöms ha ett 
mycket högt kulturhistoriskt värde, dvs. ingen byggnad har klassificeringen 
högsta värdet, blå. Utredningen bygger på en byggnadsinventering som ge-
nomfördes 2010 av Maria Legars och som inför återupptagande av planar-
bete 2015, uppdaterats av Susanna Eschricht 2017. Nedan visas en kartbild 
över byggnader inom planområdet med ett utpekat kulturhistoriskt värde.  
 

 
Figur 14. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i området, värderade utifrån kulturhisto-
riskt värde och bevarad karaktär. 
 
Förändringar 
De byggnader som har ett utpekat kulturhistoriskt värde och bidrar till kul-
turmiljön i området har i plankartan betecknats med en varsamhetsbestäm-
melse k. All bebyggelse omfattas av plan- och bygglagens varsamhetskrav, 
men för byggnader med ett utpekat kulturhistoriskt värde krävs särskild hän-
syn vid ändring och underhåll (PBL 8 kap. § 14). Varsamhetsbestämmel-
serna innebär inget skydd av befintliga material, men vid underhåll och ut-
byte av befintliga material ska detta göras i ett utförande som är anpassat till 
omgivningens karaktär och/eller typiskt för byggnadens huvudkaraktär.  
 
Fem byggnader bedöms i den kulturhistoriska inventeringen vara särskilt 
värdefulla för områdets kulturvärden på grund av att de är välbevarade 
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och/eller är typiska för sin byggnadstid, varför dessa föreslås får skyddsbe-
stämmelse om rivningsförbud (q). Byggnader med rivningsförbud har också 
belagts med varsamhetbestämmelser, dvs. rivningsförbudet ställer inte några 
krav på tekniskt utförande och särskilda material vid underhåll, men under-
hållet ska utföras varsamt så att byggnadernas detaljer och karaktärsdrag 
inte förvanskas.  
Byggnader med ett kulturhistoriskt värde redovisas nedan i kartan ovan. Ne-
dan listas vilka fastigheter som föreslås få varsamhetsbestämmelser (k) och/ 
eller rivningsförbud (q) 
 
VÄRMDÖVIK 43:1 q-rivningsförbud och k-varsamhet 
VÄRMDÖVIK 35:2 q-rivningsförbud och k-varsamhet 
VÄRMDÖVIK 4:1 q-rivningsförbud och k-varsamhet 
VÄRMDÖVIK 41:1 q-rivningsförbud och k-varsamhet 
VÄRMDÖVIK 37:1 k-varsamhet 
VÄRMDÖVIK 35:1 k-varsamhet 
VÄRMDÖVIK 27:1 k-varsamhet 
VÄRMDÖVIK 24:1 k-varsamhet 
VÄRMDÖVIK 33:2 k-varsamhet 
VÄRMDÖVIK 6:1 k-varsamhet 
VÄRMDÖVIK 32:1 k-varsamhet 
VÄRMDÖVIK 32:2 k-varsamhet 
VÄRMDÖVIK 14:1 k-varsamhet 
VÄRMDÖVIK 46:1 k-varsamhet 
 
Vid bygglovprövning 
I utredningen kulturhistorisk bebyggelseinventering inom detaljplan för Nä-
verängsvägen beskrivs respektive byggnads kulturhistoriska värde, karaktär 
och bevarandevärda detaljer, vilka ska vara vägledande i bygglovsprövning.  
 
Byggnader som får uppföras utan bygglovsprövning 
Förändringar, s.k. Attefallsregler, har införts i plan- och bygglagen från och 
med den 2 juli 2014. Lagändringarna innebär bland annat att en fastighetsä-
gare, utan bygglov men med bygganmälan, ska kunna bygga ett mindre bo-
stadshus på 25 kvm, utföra en mindre tillbyggnad på 15 kvm, förse en be-
fintlig byggnad med upp till två takkupor samt att inreda ytterligare en bo-
stad i ett befintligt enbostadshus. Detta innebär att det i den nya detaljplanen 
är möjligt att, utöver detaljplanens bestämmelser om utnyttjandegrad, bygga 
de uthus och tillbyggnader som medges av de s.k. ”Friggebod-regler” eller 
”Attefalls-regler” som kan gälla i framtiden.  
 
Inom kommunens bevarade kulturmiljöer tillämpas bygglovsplikt för Atte-
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fallshus och andra bygglovsbefriade åtgärder med stöd av Kulturmiljöpro-
gram, Värmdö kommun 2012. En planbestämmelse med denna betydelse fö-
reslås för fastigheter med en f-bestämmelse i plankartan. Vid bygglovgiv-
ning för fastigheter betecknade med k- eller q-bestämmelse ska antikvarisk 
expertis rådfrågas.  
 

SAMHÄLLSSERVICE 
Förutsättningar 
Utbildning 
Förskolor i närområdet finns i Haghulta, Vik, Grantomta och Torshäll. 
Närmaste skolor är Viks skola för årskurs F-6 och en Montessoriskola för 
årskurs F-5. Dessa ligger väster om och intill planområdet. I Hemmesta lig-
ger Hemmestaskolan för årskurs F-9.  
 
Service 
Vid Idrottsvägen i Hemmesta finns en idrottsplats. I Hemmesta och Gus-
tavsberg finns bibliotek, fritidsgård, vårdcentral, folktandvård, vårdboende 
och servicelägenheter. I Mölnvik finns apotek, matbutiker och restauranger. 
Grantomtakiosken som säljer vissa livsmedel är belägen inom planområdet. 
 
Förändringar 
Utbildning 
Fastigheten Värmdövik 12:2 i västra delen av planområdet används idag för 
angöring till skolor och förskolor i området. Området planläggs som skol-
område med en byggrätt på 500 m2. Detta område ges byggrätt för en vakt-
mästarbyggnad. 
 
Service 
Grantomtakiosken planläggs som centrumverksamhet med en byggrätt om 
500 kvm.  
 

VÄGAR OCH TRAFIK 
Förutsättningar 
Vägnät 
Planområdet nås från väg 274, Skärgårdsvägen. Vägnätet i planområdet är 
av varierande kvalitet och beläggning. Vägarna är relativt smala, vanligen 
ca 3-4 meter och är inte dimensionerade för att klara en framtida trafikök-
ning. När detaljplanen genomförs kommer trafiken att öka. För att förbättra 
trafiksäkerhet och framkomlighet behöver delar av vägnätet breddas i fram-
tiden. Detta kommer att underlätta säkra möten mellan personbil, stora for-
don, gående och cyklister. Dessa vägbreddningar bedöms i de flesta fall inte 
rymmas inom befintligt planområde.    
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Fig. 13 Viks skogsväg med grönska och för området typiska staket.  
 

 
Fig. 14 Översiktlig inventering av gatorna inom planområdet. Alla mått är ungefärliga.  
 
Gång- och cykeltrafik 
Viks Skolväg är utbyggd med en gång- och cykelväg på den västra sidan. I 
övrigt saknas separata gång- och cykelvägar inom området. Gång- och cy-
keltrafik till skolan sker idag på lokalgator och stigar inom planområdet. Det 
löper flera stigar genom naturområden söder om Torshällsvägen som anslu-
ter till Viks Skogsväg och Elofshällsvägen. Stigarna används av barn som 
bor i närliggande områden på sin väg till och från Viks skola samt som pro-
menadstigar av de boende i området. 
 
Kollektivtrafik 
Storstockholms Lokaltrafik (SL) trafikerar området med buss längs Värm-
dövägen. Avståndet från de flesta bostadsfastigheterna i planområdet Näver-
ängsvägen till busshållplats vid Värmdövägen är mellan 400 och 800 meter. 
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Parkering 
Parkering sker idag på respektive bostadsfastighet. Vid skolorna finns större 
gemensamma parkeringsplatser för skolpersonal. Närmaste större infartspar-
kering finns vid Grisslinge. Viks Skolväg är tidvis intensivt trafikerad av bi-
lar som hämtar och lämnar elever vid skolorna i området. Trafiksituationen 
är kaotisk under dessa tider och Värmdö kommuns trafikavdelning ser för 
närvarande över trafikmiljön. 
 
Förändringar 
Vägnät 
Befintliga bostäder når väg mot Gustavsberg via cirkulationsplats Gran-
tomta. Nya bostäder norr om Viks skogsväg föreslås ansluta till vägnätet i 
Torshäll. 8 fastigheter når Skärgårdsvägen via Torshällsvägen. En uppskatt-
ning som bygger på att varje fastighet genererar 4 fordonsrörelser/dygn ger 
en ökning av 32 fordonsrörelser/dygn för trafik norrut via Torshällsvägen. 
Kommunen har samrått med Trafikverket då myndigheten generellt inte vill 
öka trafikflödena ut mot Skärgårdsvägen där det inte finns rondeller. I be-
fintlig korsning Torshällsvägen/Skärgårdsvägen är sikten mindre god (enligt 
Trvs riktlinjer) varför åtgärder kan behövas. Korsningens utformning kan 
även ses över. Tänkbara förbättringsåtgärder kan vara att endast högersväng 
tillåts, stopplikt eller siktförbättrande åtgärder. 
 
Viks Skolväg breddas och avgränsas med ny kvartersgräns mot Viks skola. 
Vägområdet blir ca 10 meter brett för att göra det möjligt att bredda körbana 
och cykelbana. Näverängsvägens östra- och västra del föreslås kunna bred-
das till ett mått av 8 meter som rymmer separat gångbana och diken. Näver-
ängsvägens nordöstra slinga förslås få ett vägområde om ca 6 meter vilket 
rymmer en vägbana om 4,5 meter. Viks Skogsväg breddas i de norra delarna 
till 6 meter vägområde för att rymma diken för dagvattenhantering. Den 
södra delen föreslås behålla ca 4,5 meter vägområde för att häckar och sta-
ket ska kunna bevaras. För att skapa utrymme för snöröjning och vändmöj-
lighet för sopbil har nya eller utökade t-vändplaner redovisats i plankartan 
vid vid Viks Skogsvägs slut samt inom nybyggnadsområde på Värmdövik 
19:4. En vändplan föreslås också i slutet av vägen mellan Värmdövik 46:1 
och 47:1 och slutet av Elofshällsvägen.  
 
Vägbreddningar och vändplaner innebär markintrång på flera fastigheter. 
Under avsnittet Fastighetsrättsliga frågor, Konsekvenser för privata fastig-
hetsägare redovisas vilka fastigheter som berörs av markintrång.  
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Fig. 15 Principsektion för lokalgata – Näverängsvägen del syd. 
 
Gång- och cykeltrafik 
Cykelbanan längs Viks Skolväg föreslås kunna breddas till ca 2,5 meter. 
Näverängsvägen kan breddas med gångbana.  
 
Kollektivtrafik 
Kollektivtrafikens linjesträckning, turtäthet och busshållplatser bedöms som 
tillräckliga för området. På sikt kan väg 274, Skärgårdsvägen komma att tra-
fikeras av fler bussturer.  
 
Parkering 
Parkering sker i första hand på privata bostadsfastigheter. Parkering för de 
som arbetar vid Viks skola hänvisas till parkeringsytor inom skolområdet. 
Parkering för handelsverksamhet på Värmdövik 4:5 sker på egen fastighet.  
 

SOCIALA FRÅGOR 
Förutsättningar 
Tillgänglighet  
Näverängsområdet har ett småskaligt vägnät där gående, cyklister och bilar 
delar på ett begränsat utrymme. Planområdet öster om Viks Skolväg saknar 
gångbanor och cykelvägar idag.  
 
Kollektivtrafik och service 
Skola och förskola finns väster om planområdet. Annan service finns i Gus-
tavsberg och Hemmesta. Relativt korta avstånd till kollektivtrafik och ser-
vice utanför planområdet innebär att tillgängligheten är god för de som fär-
das med buss eller cykel.   
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Belysning och trygghet 
I samband med utbyggnaden av det kommunala VA-nätet planerar vägföre-
ningen att lägga ner tomrör som en förberedelse för en möjlig, framtida väg-
belysning i området.  
 
Tryggheten i området får bedömas som god med vägbelysning och samman-
hängande bebyggelse längs vägarna. Vägföreningen ansvarar för att ut-
veckla vägnät och belysning i takt med att fler flyttar in i området. 
 
Barnperspektiv 
Skolor och förskolor finns nära planområdet. Stora grönområden omger be-
byggelsen. Här finns plats för motion och utevistelse. Lekytor för barn finns 
i första hand på den egna tomten. Inga anlagda lekplatser finns inom områ-
det idag.  
 
Hushållssammansättning 
Bebyggelsekaraktären i området kommer att förändras med nya byggrätter 
för villor och möjlighet till delning av bostadsfastigheter. Många av de nya 
hushållen kommer att vara familjer med barn. Den nya bygglagstiftningen 
innebär också att små bostäder kan byggas som ”Attefallshus”. 
 
Förändringar 
Tillgänglighet  
Planförslaget medger att delar av vägnätet breddas vilket bidrar till att bilis-
ter och gångtrafikanter kan dela på vägarna på ett säkrare sätt. 
 
Barnperspektiv 
När området förtätas får fler möjlighet att bo nära skola, natur och service i 
området. Framkomligheten på områdets vägar kommer att öka. Planens för-
slag om breddning på delar av Näverängsvägen skapar en mer bättre trafik-
situation för barn som oftare är oskyddade trafikanter. 
 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Förutsättningar 
Vatten och spillvatten  
Planområdets västra del ligger inom kommunalt verksamhetsområde för 
vatten och spillvatten. Här är fastigheterna anslutna till kommunens led-
ningsnät. Utanför verksamhetsområdet, i planområdets östra del, finns idag 
enskilda anläggningar på varje fastighet för vatten och spillvatten. Enskilda 
avloppsanläggningar innefattar vanligen infiltrationsanläggning, sluten tank 
eller stenkistor. Vatten tas ur borrade och grävda brunnar. 
 
Brandvatten 
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I områdets västra del finns kommunalt vatten och avlopp som kan användas 
vid släckningsarbete.  
 
Värme 
Uppvärmning av bostäder i området sker vanligen med el i kombination 
med bergvärme eller luftvärmepump.  
 
El och bredband 
Vattenfall Eldistribution AB är elnätsägare inom området och svarar för om-
rådets elförsörjning. Befintlig transformator/nätstation för el finns inom 
markerat E-område i plankartan.  
 
Avfall 
Hushållsavfall ska om möjligt hämtas i nära anslutning till varje bostadsfas-
tighet. Vägnät och vändplaner är därför dimensionerade för sopbil där så är 
möjligt. Några vändplaner i planområdet är för små för att medge vändning. 
Där sopbil inte kan nå varje fastighet anordnas särskilda uppställningsplatser 
för avfallskärl (illustreras med sop i plankartan). Normalt behövs plats för 
två kärl vid varje fastighet för insamling av matavfall och annat hushållsav-
fall. Det finns dock möjlighet att ha gemensamma kärl för flera fastigheter. 
 
Förändringar 
Vatten och spillvatten  
Kommunen planerar att bygga ut ett kommunalt vatten- och spillvattennät. 
Målsättningen är att samtliga bostadsfastigheter inom planområdet ska 
kunna anslutas. En utredning för utbyggnaden av vatten och spillvatten 
(VA) har tagits fram under 2010. I utredningen föreslås att vatten och spill-
vatten ska byggas ut med ett kombinerat system av självfallsledningar och 
LTA-system (lättryckavlopp) med en separat avloppspump för respektive 
fastighet. Ingen ny kommunal avloppspumpstation föreslås inom området. 
De kommunala ledningarna kommer i huvudsak att läggas i områdets vägar.   
 
Brandvatten 
Ett så kallat alternativt brandvattensystem kommer att tillämpas inom plan-
området. Det innebär att relativt få brandposter kommer att anläggas och att 
brandförsvaret i första hand förväntas kunna släcka med det vatten man har 
med sig i tankbilen.  
 
Ett så kallat konventionellt brandvattensystem innebär kortare avstånd mel-
lan brandposter och används framförallt i centrum områden och/eller områ-
den med flerbostadshus.  
 
Kontakt med representant för Stockholms Brandförsvarsförbund ska tas i 
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samband med den fortsatta VA-projekteringen för ställningstagande till pla-
ceringar av brandposter.  
 
Värme 
Inga gemensamma uppvärmningssystem föreslås inom planområdet. 
 
El och bredband 
Planen föreslår inga ytterligare nätstationer. Bredband kan dras ut i området.  
 
Kommunen strävar efter att all utbyggnad av tekniska försörjningssystem 
ska ske samordnat. Ledningsägare i områdets vägnät erbjuds därför att sam-
förlägga sina ledningar med kommunens vatten- och spillvattenledningar 
när dessa byggs ut. 
 
Avfall 
Sopbilen kan vända vid samtliga vändplaner i området utom på del av Elof-
shällsvägen där en yta för sopuppställning har reserverats på Värmdövik 
4:4. Här anordnas en gemensam sopuppställningsplats för berörda fastig-
heter.    
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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 
Planförfarande  
Planprocessen genomförs med ett så kallat utökat förfarande enligt PBL 
(2010:900 i dess lydelse 2015-01-01) där planarbetet består av program (vid 
behov), behovsbedömning, kungörelse, samråd, samrådsredogörelse, under-
rättelse (om granskning), granskning, antagande och laga kraft. 

 
Fig. 12 Översiktlig skedesplan. Pågående samråd markerat i blått. Utökat förfarande enligt 
PBL 2010:900 enligt ändring i PBL 1 jan 2015 
 
Tidplan 

- Samråd kv. 1 2017 
- Granskning kv. 3 2017  
- Antagande kv. 1 2018 

 
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 allmän plats och E-områden är 10 år och börjar 
gälla från det datum detaljplanen vinner laga kraft. Genomförandetiden för 
övrig kvartersmark är 10 år och börjar två år efter det datum detaljplanen 
vinner laga kraft. Detta kallas för förskjuten genomförandetid.  
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Genomförandetiden är satt med hänsyn till utbyggnad av kommunalt-va. 
Genom att förskjuta genomförandetiden för övrig kvartersmark två år efter 
laga kraftvunnen plan undviks att nya bostäder byggs utan ordnat vatten och 
spillvatten samt att störande byggtrafik från va-utbyggnaden undviks. 
 
Bygglov inom kvartersmark kan dock, efter det att detaljplanen vunnit laga 
kraft medges tidigare, under förutsättning att utbyggnaden av det kommu-
nala va-nätet är genomfört samt att åtgärden i övrigt överensstämmer med 
detaljplanebestämmelserna.  
 
Huvudmannaskap för allmän plats 
Inom en detaljplan skiljer man på kvartersmark och allmän plats. Allmän 
plats omfattar exempelvis vägar och naturområden som enligt detaljplanen 
är avsett för ett gemensamt behov. Huvudmannen för allmän plats i en de-
taljplan är den som ansvarar för anläggande, drift och underhåll av den all-
männa platsmarken. 
 
Huvudregeln, enligt PBL, är att kommunen ska vara huvudman för allmän 
plats. Om det finns särskilda skäl får kommunen besluta om att huvudman-
naskapet för allmän plats ska vara enskilt. Kommunen kan också bestämma 
att det inom en och samma detaljplan ska vara olika huvudmän för olika all-
männa platser. 
 
För Detaljplan för Värmdövik 19:4 m.fl. Näverängsvägen, N1 finns sär-
skilda skäl som motiverar att huvudmannaskapet ska vara delat. Nedan föl-
jer en beskrivning av fördelning samt skäl för delat huvudmannaskap.  
  
Kommunalt huvudmannaskap 

- Kommunalt huvudmannaskap ska gälla för Viks Skolväg, betecknas 
GATA1 i detaljplanekartan. Skälen för detta är gatan och gång- och 
cykelbanans betydelse som tillfartsväg till skola och förskolan.  

 
Enskilt huvudmannaskap 

- Enskilt huvudmannaskap ska gälla för övriga vägar inom detaljpla-
neområdet, betecknas GATA2 i detaljplanekartan.  
 

- Enskilt huvudmannaskap ska gälla för de grönområden som beteck-
nas NATUR i detaljplanekartan.  

 
 
 
 



Samrådshandling 
Planbeskrivning 
Dnr: 15KS/0051 
Sida 39 (51) 
 
De särskilda skäl som finns för enskilt huvudmannaskap är: 
 

- Värmdö kommun har under lång tid varit en utpräglad landsbygds-
kommun med stora fritidshusområden. Kommunen har därför en 
lång historia med enskilt huvudmannaskap inom planlagda områden. 
Enskilt huvudmannaskap råder konsekvent i hela kommunen föru-
tom i ett fåtal områden, till exempel i delar av vägnätet inom central-
orten Gustavsberg.  
 

- I kommunens översiktsplan förordas ett enskilt huvudmannaskap 
inom utpekade förändringsområden. Planområdet Näverängsvägen 
ingår i ett större område med enskilt huvudmannaskap och det före-
kommer inte någon genomfartstrafik genom området. 
  

- Området är delvist redan utbyggt. Området är ett äldre bebyggelse-
område där den ursprungliga karaktären med blandad permanent- 
och fritidsbebyggelse med ett enkelt vägnät kan till stora delar bibe-
hållas.  

 
- Områdets vägar ingår i en gemensamhetsanläggning Haghulta ga:1, 

som förvaltas av Vik Fruviks vägförening. Föreningen ställer sig po-
sitiv till enskilt huvudmannaskap inom området.   

 
Ansvarsfördelning 
 
Allmän plats 
Enligt ovan nämnda fördelning sammanfattas huvudmannaskapet enligt föl-
jande. 
 
Område  Huvudmannaskap 
Viks skolväg, GATA1 Kommunen 
  
Övriga vägar inom allmän 
plats, GATA2 

Enskilt 

Grönområden, NATUR Enskilt 
Tabell. Sammanfattning av huvudmannaskapet för allmän plats inom detaljplaneområdet. 
 
Kommunen ansvarar för allmän plats med kommunalt huvudmannaskap. 
 
Allmän plats med enskilt huvudmannaskap ansvarar fastighetsägarna inom 
detaljplaneområdet för. Merparten av allmän plats med enskilt huvudmanna-
skap ingår i gemensamhetsanläggningen Haghulta ga:1, som förvaltas av 
Vik Fruviks vägförening. Gemensamhetsanläggningen har inrättats genom 
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en anläggningsförrättning av Lantmäteriet 2002-12-05, se akt. 0120-01/11.  
 
Övrig allmän plats med enskilt huvudmannaskap avses att, efter ompröv-
ning av lantmäteriets anläggningsbeslut, ingå i gemensamhetsanläggning 
Haghulta ga:1. 

 
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. Nedan redovisas några exempel på när olika typer av lov 
kan krävas. Det åligger varje enskild fastighetsägare att ansöka om erforderliga 
lov.  
 

Bygglov  
Bygglov krävs exempelvis för att uppföra en ny byggnad, uppföra till-
byggnader på befintliga byggnader samt för vissa ändringar som vä-
sentligt påverkar byggnadens utseende 

 
Rivningslov 
Rivningslov krävs för att riva en bygglovspliktig byggnad, el-
ler del av sådan byggnad inom detaljplanelagt område.  

 
Marklov 
Marklov krävs för schaktning eller fyllning inom ett detaljpla-
nelagt område som medför att höjdläget avsevärt förändras. 

 
Kvartersmark för allmännyttiga anläggningar och annat än enskilt bebyg-
gande  
Inom detaljplaneområdet reserveras mark för annat än enskilt bebyggande 
och allmännyttiga anläggningar. Närmare bestämt är dessa tekniska anlägg-
ningar (nätstation och fördröjningsdamm), skola och detaljhandel. Ansvars-
fördelning för samtliga sammanfattas enligt följande. 
 
Anläggning (kartbeteckning)  Ansvar  
Skola (S1) Värmdö kommun  
Fördröjningsdamm (E1) Värmdö kommun (under förut-

sättning att fastighetsägaren inte 
själv har möjlighet att bygga för 
det avsedda ändamålet) 

Nätstation (E2) Eldistributör (Vattenfall)  
Detaljhandel (H) Fastighetsägaren 
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Vatten och spillvatten 
Det kommunala verksamhetsområdet för vatten och spillvatten utökas så att 
det omfattar hela detaljplaneområdet (mer information under rubriken vatten 
och spillvatten på sida 34). Kommunen är huvudman för de allmänna va-nä-
tet med tillhörande anläggningar och ansvarar för nätets utbyggnad, drift 
och underhåll. Kommunen bygger ut de vatten- och spillvattenledningar 
som behövs inom verksamhetsområdet fram till varje förbindelsepunkt. För-
bindelsepunkten läggs som regel 0,5 meter utanför fastighetsgräns till bo-
stadsfastigheten. För utbyggnad, drift och underhåll av kommunala vatten- 
och spillvattenledningar ansvarar kommunens va-enhet.    
 
Dagvatten 
Inom den egna fastigheten är det fastighetsägarens ansvar att ta hand om 
dagvattnet. Respektive fastighetsägare ansvarar för anläggande, drift och 
underhåll av samtliga anläggningar på den egna fastigheten, t.ex. dagvatten-
magasin, diken och dagvattenledningar. 
 
En dagvattenutredning har upprättats av Geosigma 2017. Utredningen visar 
kritiska punkter i området och förslag på åtgärder för att hantera dagvatten-
flöden. Eftersom stora delar av planområdet består av berg och täta jordla-
ger kan det på vissa fastigheter vara svårt att infiltrera dagvatten lokalt inom 
den egna fastigheten. För att lösa dagvettenfrågan har kommunen beslutat 
att det kommunala verksamhetsområdet för dagvatten kommer gälla i om-
råde C, Se vidare i separat dagvattenutredning på sida 14. 
En dagvattendamm kommer att anläggas inom E1-området för att hantera 
dagvattnet som ingår i det kommunala verksamhetsområdet. 
Nedan beskrivs uppdelningen av dagvattenhanteringen inom planområdet.  
 
Dagvatten inom kvartersmark 

- Östra området, C 
Kvartersmarken i östra delen av detaljplaneområdet kommer att ingå 
i det kommunala verksamhetsområdet för dagvatten kvartersmark. 
Kommunen är huvudman och ansvarar för ledningar fram till varje 
förbindelsepunkt. Fastighetsägaren ansvarar för anläggande, drift 
och underhåll av samtliga anläggningar på den egna fastigheten fram 
till förbindelsepunkten. Lokalt omhändertagande av dagvatten på 
kvartersmarken gäller i den mån det är möjligt.   

 
- Västra delen, A och B 

Kvartersmarken i den västra delen av detaljplaneområdet ingår ej i 
det kommunala verksamhetsområdet för dagvatten kvartersmark och 
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således är det fastighetsägarens eget ansvar att ta hand om dagvattnet 
lokalt. Lokalt omhändertagande av dagvatten på egen fastighet ge-
nomförs och bekostas av fastighetsägarna. 

 
Dagvatten inom gatumark 
 

- Kommunen är huvudman för dagvatten väg inom gatumarken för 
Viks Skolväg (GATA1).  

- Övriga delar av vägområdet är kommunen inte huvudman för dag-
vatten. Vik Fruviks vägförening är ansvarig för att erforderlig dag-
vattenavrinning kan ske från vägar, läs vidare under rubriken Dag-
vattenutredningar på sida 14. Förbättring av diken och vägtrummor 
på allmän plats genomförs och bekostas av vägföreningen.  

 

 
Flygfoto med planområdets gränser och delavrinningsområden A, B 
och C, samt befintlig bebyggelse, infrastruktur och vegetation. 
 
Elförsörjning    
Vattenfall Eldistribution AB är elnätsägare och har befintliga ledningar/an-
läggningar inom planområdet. 
 
Telenät 
Skanova har teleanläggningar inom planområdet.  
 
Fibernät 
Stokab AB har fibernätsledningar längs Viks skolväg.  
 
Om exploatering sker enligt planförslaget kan det bli aktuellt med flytt och eventu-
ellt samförläggning av ledningar i mark i samband med utbyggnad av vatten- och 
spillvattenätet. Innan markarbeten utförs bör i förekommande fall kabelutsättning 
beställas från Vattenfall, Skanova och Stokab. Respektive företag ansvarar för om- 
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och tillbyggnad av sitt nät inom detaljplaneområdet men bekostas av exploatören, 
dvs. den som initierar åtgärden som föranleder flytten eller ändringen.   
 
Avtal 
Exploateringsavtal 
För att reglera utbyggnad av vägar, vändplaner, omprövning av befintlig ge-
mensamhetsanläggning Haghulta ga:1 m.m. kommer Värmdö kommun att 
träffa exploateringsavtal med fastighetsägaren till Värmdövik 19:4 (PEAB).  
 
 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR OCH KONSEKVENSER 
Nedan redovisas i grova drag de fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser 
av planens genomförande. För en mer noggrann redogörelse av konsekven-
ser för varje enskild fastighet, se bifogad konsekvensbeskrivning, bilaga 1. 
 
Markägoförhållanden 
Planområdet omfattar ca 50 stycken bostadsfastigheter, de flesta bebyggda 
med enbostadshus, se bilagd bilaga fastighetsförteckning.   
De flesta bostadsfastigheter inom planområdet ägs av enskilda fastighetsägare med 
undantag för del av Värmdövik 24:3 som ägs av Värmdö kommun samt Värmdövik 
19:4 som ägs av PEAB. PEAB äger i stort sätt all väg- och naturmark inom plan-
området (Värmdövik 19:4) med undantag för Elofshällsvägen som är i privat ägo, 
Värmdövik 4:1 samt Värmdövik 6:1. 
 
Fastighetsgränser 
Till följd av att fastigheter bildats genom bland annat avsöndring råder det i 
delar av detaljplaneområdet viss osäkerhet kring exakta fastighetsgränser. 
Detta innebär att redovisade fastighetsgränser och arealuppgifter är osäkra 
och att fastighetsbestämning kan behöva göras i sambandmed med avstyck-
ning eller fastighetsreglering.  
 
Fastighetsbildning 
För detaljplanens genomförande krävs och möjliggörs fastighetsbildning 
t.ex. fastighetsreglering och avstyckning. Fastighetsbildning enligt detaljpla-
nen kan ske först då detaljplanen vunnit laga kraft och prövas då vid förrätt-
ning av Lantmäteriet. 
 
Mark utlagd som kvartersmark kan utgöra en eller flera fastigheter, som bil-
das genom fastighetsbildning. Fastighetsägare kan komma överens om fas-
tighetsreglering av områden som i detaljplanen har lagts ut som kvarters-
mark för att anpassa dem till den nya detaljplanen. Detaljplanen ger också 
möjlighet att avstycka hela eller delar av kvartersmarksområden. 
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Allmänna anläggningar  
Mark utlagd som allmän plats med kommunalt huvudmannaskap (i plankar-
tan GATA1) avses ingå i en av kommunägd fastighet. För att kunna bygga 
ut allmän plats i enlighet med detaljplanen behöver kommunen lösa in mark 
från enskilda fastighetsägare. Inlösen sker genom ansökan om fastighetsre-
glering alternativt avstyckning hos lantmäteriet. 
 
Servitut m.m. 
Servitut kan bildas av Lantmäteriet vid lantmäteriförrättning, s.k. officialservitut, 
eller genom att berörda fastighetsägare skriver avtalsservitut mellan berörda fas-
tigheter.  
 
Servitut (både officialservitut och avtalsservitut) som berör planområdet framgår 
av den till detaljplanen tillhörande fastighetsförteckningen samt detaljplanekartan. 
Eventuella avtalsrättigheter som inte är offentliggjorda genom inskrivning fram-
går inte av fastighetsförteckningen. 
 
I de fall mark som är belastad av något av dessa servitut berörs av någon form av 
fastighetsbildningsåtgärder så måste servituten hanteras inom ramen för lantmäte-
riförrättningen.  
 
 
Gemensamhetsanläggning/samfällighetsförening  
Gemensamhetsanläggning 
En gemensamhetsanläggning är en anläggning som är gemensam för flera 
fastigheter. Inrättandet av en gemensamhetsanläggning prövas vid förrätt-
ning av Lantmäteriet med stöd av anläggningslagen. I beslutet (s.k. anlägg-
ningsbeslut) om att inrätta en gemensamhetsanläggning framgår vad som in-
går 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 fastig-
heter som ingår i anläggningen, vilket utrymme som upplåts för anlägg-
ningen, vilken eventuell ersättning som upplåtande fastighet ska erhålla, 
inom vilken tid utförandet av anläggningen ska ske samt vilket andelstal re-
spektive fastighet har. Andelstalet reglerar hur kostnaderna för utförande 
och drift av gemensamhetsanläggningen ska fördelas mellan de fastigheter 
som deltar i den.  
 
Inom planområdet finns gemensamhetsanläggningen Haghulta ga:1, som 
förvaltas av Vik Fruviks vägförening. Gemensamhetsanläggningen har in-
rättats genom en anläggningsförrättning av Lantmäteriet 2002-12-05, se akt. 
0120-01/11.  
 
Haghulta ga:1 behöver omprövas så den innefattar all allmän plats bortsett 
från viks skolväg med kommunalt huvudmannaskap.  
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Övriga gemensamhetsanläggningar inom detaljplaneområdet är Värmdövik 
ga:11, 12 och 13. 
 
Värmdövik ga:13 behöver omprövas då den innefattar den tekniska anlägg-
ningen fördröjningsdamm, E1. 
 
Samfällighetsförening  
En samfällighetsförening kan bildas för förvaltning av en eller flera gemen-
samhetsanläggningar. Samfällighetsföreningen har endast rätt att ansvara för 
underhåll och drift av de anläggningar som beskrivs i anläggningsbeslutet. 
Det innebär att nya anläggningar inte får anläggas eller befintliga anlägg-
ningar ändras utan att det gällande anläggningsbeslutet för berörd gemen-
samhetsanläggning omprövas. En samfällighetsförening bildas av Lantmäte-
riet och är en juridisk person och en demokratisk organisation med god-
kända stadgar och styrs av lagen om förvaltning av samfälligheter. Fattade 
beslut gäller även om inte alla är överens. Besluten kan överklagas till mark- 
och miljödomstolen.  
 
Om det inte bildas en samfällighetsförening sker förvaltningen av gemen-
samhetsanläggningen genom s.k. delägarförvaltning, vilket innebär att alla 
deltagare i gemensamhetsanläggningen måste vara överens om de beslut 
som fattas. Delägarförvaltning är lämpligt om det är få delägande fastigheter 
och kostnaderna för drift och underhåll är låga. 
 
Vik Fruviks vägförening förvaltar idag gemensamhetsanläggningen 
Haghulta ga:1, se akt. 0120-01/11.  
 
Näverns samfällighetsförening förvaltar Värmdövik ga:12.  
Torshälls samfällighetsförening förvaltar Värmdövik ga:13 
 
Vägar och grönområden 
Fastighetsägarna inom området ska, genom sitt deltagande i gemensamhets-
anläggningen Haghulta ga:1 bekosta de åtgärder som berör gemensamhets-
anläggningen. Gemensamhetsanläggningen kommer att behöva omprövas 
av Lantmäteriet för att möjliggöra vägbreddning, utbyggnad av föreslagna 
vägar, vändplaner, utökning av naturmarksområden med mera. När en ge-
mensamhetsanläggning inrättas eller omprövas fördelas kostnaderna mellan 
de fastigheter som har nytta av anläggningen. Kostnaderna utgörs bland an-
nat av utförandekostnader, ersättningar för ianspråktagande av mark och 
förrättningskostnader. Genom de andelstal som fastställs bestäms hur kost-
nader för utförande och drift ska fördelas.  
 
Kostnaderna för utförande av de åtgärder som möjliggörs av planförslaget 
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har inte beräknats, då det är osäkert vad som kommer att utföras och när det 
kan bli aktuellt. 
 
Fastighetsägare som har tillfart som inte ingår i det gemensamma vägnätet 
svarar själva för kostnader vad avser anläggande och drift av den privata 
vägen. 
 
Ledningsrätt  
En ledningsrätt innebär en rättighet för ledningshavaren att på visst särskilt 
vis nyttja den belastade fastigheten. Ledningsrätt kan bara upplåtas för de 
typer av ledningar som särskilt angivits i ledningsrättslagen och kan bara 
bildas av Lantmäteriet. Bildandet av ledningsrätt prövas vid en lantmäteri-
förrättning efter ansökan och behandlas enligt bestämmelserna i lednings-
rättslagen.  
 
Kommunala vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar förläggs huvudsak-
ligen inom allmän platsmark. I detaljplaneområdet finns för vissa områden 
bestämmelsen u. Inom dessa områden möjliggörs bildande av ledningsrätt. 
 
Kommunen kommer att ansöka om ledningsrätt för ovanstående ledningar.  
Befintliga ledningsrätter framgår av fastighetsförteckning och detaljplane-
kartan och kan komma att flyttas eller tas bort under genomförandet av de-
taljplanen.   
 
Övriga ledningshavare svarar själva för att trygga sina ledningsnät genom 
avtal eller ledningsrätt. Kommunen strävar efter att samordna ledningsar-
betet med andra ledningsägare.  
 
Fastighetskonsekvenser 
Detta kapitel beskriver vilka konsekvenser som detaljplanen medför för fas-
tighetsägare och marksamfälligheter inom planområdet.  
 
I bifogad bilaga 1 beskrivs de konsekvenser som uppkommer för fastigheter 
och marksamfälligheter inom detaljplaneområdet. Konsekvenserna beskrivs 
bland annat i form av ny markanvändning, storlek på byggrätt, minsta fas-
tighetsstorlek samt de fastighetsrättsliga åtgärder kopplade till detaljplanens 
genomförande. För hela detaljplaneområdet gäller att befintliga byggnader 
som tillkommit i laga ordning och som inte överensstämmer med bestäm-
melserna i den nya detaljplanen ska anses planenliga. Om sådana byggnader 
helt eller delvis förstörs genom våda får ny byggnad återuppföras om inte 
byggnadens volym eller våningsantal ökas.  
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EKONOMISKA FRÅGOR 
Värdeökning till följd av detaljplanen  
Utökad byggrätt samt anslutning till det kommunala vatten- och spillvattennätet 
förväntas medföra en värdeökning för bostadsfastigheterna inom planområdet. 
Inlösen, ersättning  
 
Vägar och övriga gemensamma anläggningar  
Fastighetsägarna inom detaljplaneområdet bekostar utbyggnad av allmän 
plats samt erforderliga gemensamma anläggningar såsom, vägar och dagvat-
tensystem. Kostnadsnivån för enskilda fastigheter, samt vilka fastigheter 
som berörs, avgörs utifrån de andelstal som bestäms i anläggningsförrätt-
ning/omprövning av gemensamhetsanläggning av Lantmäteriet.  
 
Förrättningskostnader 
Vik Fruviks vägförening ansvarar för att ansöka om och bekosta, genom andelstal 
som beslutas av Lantmäteriet, förrättningen för omprövning av gemensamhetsan-
läggningen Haghulta ga:1.  
 
Värmdö kommun ansvarar för att ansöka om och bekosta förrättning för lednings-
rätt för kommunala vatten- och spillvattenledningar m.m. inom planområdet.  
 
Ledningshavaren till elnätet inom planområdet ansvarar för att ansöka om och be-
kosta ledningsrättsförrättning för genomförande av E2-området. 
 
Vatten och spillvatten  
Värmdö kommun ansvarar för och bekostar utbyggnaden av kommunala 
vatten- och spillvattenledningar inom allmän platsmark i området. För fram-
dragning av servisledningar inom kvartersmark samt upprättande av förbin-
delsepunkt för respektive fastighet står respektive fastighetsägare för kost-
naden. Denna kostnad tas ut i enlighet med kommunens va-taxa. Se ytterli-
gare information under rubriken va-anläggningsavgift nedan. 
 
Dagvatten  
Vik Fruviks vägförening ansvarar för och bekostar de åtgärder som krävs 
för att omhänderta dagvattnet inom allmän plats väg. För omhändertagande 
av dagvatten inom respektive bostadsfastighet står varje enskild fastighetsä-
gare kostnaden. I den mån det inte går att hantera dagvattnet inom kvarters-
marken ansvar och bekostar kommunen de åtgärder som krävs för att omhänderta 
dagvatten kvartersmark fram till förbindelsepunkten.   
 
 
Elförsörjning, telenät och fibernät 
Respektive fastighetsägare bekostar eventuell anslutning till bredband, el- 
och telenät. 
 



Samrådshandling 
Planbeskrivning 
Dnr: 15KS/0051 
Sida 48 (51) 
 
 

AVGIFTER OCH TAXOR 
 
Bygglovsavgift 
Bygglovsavgiften betalas av respektive fastighetsägare då de 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 kommunfull-
mäktige. Den taxa som gäller varje år finns tillgänglig på kommunens hemsida 
www.varmdo.se. Den taxa som avgiften baseras på är den gällande taxan det år då 
handläggning av bygglovsärendet påbörjas. 
 
 
Planavgift 
Kommunen får, enligt 12 kap. 9 § plan- och bygglagen, ta ut planavgifter för att 
täcka kostnader för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser. 
Planavgiften för upprättandet av detaljplanen för Värmdövik 19:4 m.fl. Näverängs-
vägen, N1 tas ut av fastighetsägare inom planområdet efter att de beviljats bygg-
lov. Grunderna för hur planavgiften ska beräknas och i vilka fall planavgift ska tas 
ut anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. Den gällande plantaxan 
finns tillgänglig på kommunens hemsida, www.varmdo.se. 
 
 
Anslutningsavgift för vatten- och spillvatten 
Anläggningsavgift tas ut av respektive fastighetsägare för framdragning av servis-
ledningar samt upprättande av förbindelsepunkt enligt va-taxan för Värmdö kom-
muns 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 fastig-
heter inom anläggningens verk-samhetsområde.  
 
Avgiftsskyldigheten inträder när kommunen har upprättat förbindelsepunkt 
och informerat fastighetsägaren av denna. Den vid varje tillfälle gällande 
taxan finns tillgänglig på Värmdö kommuns hemsida www.varmdo.se.  
 

 

 

 

 

 

 

http://www.varmdo.se/
http://www.varmdo.se/
http://www.varmdo.se/


Samrådshandling 
Planbeskrivning 
Dnr: 15KS/0051 
Sida 49 (51) 
 
KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 
Miljökonsekvenser 
Utbyggnad av vatten- och spillvattensystem innebär att utsläpp av miljö- 
och hälsofarliga ämnen minskar. Risker med radon i enskilda brunnar mins-
kar. Fler och större byggnader och större hårdgjorda ytor ökar avrinningen 
av ytvatten och dagvatten ut ur området. Miljöpåverkan ökar från ökad bil-
trafik i området. 
 
Karaktär och bebyggelsemiljö i området kommer att förändras då nya bygg-
rätter på fastigheterna möjliggör större byggnader. Hittills obebyggda delar 
av kvarters- och naturmark kommer att bebyggas. Nya större komplement-
byggnader kommer att uppföras med stöd av Friggebod- och Attefallsregler.  
 
Det nordöstra naturpartiet som är en del av fastigheten Värmdövik 19:4 fö-
reslås i planen som område för bostäder. Skogspartiet kommer upphöra att 
fungera som natur- och strövområde och några av de stigar som idag an-
vänds av invånare kommer att försvinna. Det betyder att rörelsestråk kan 
komma att försvinna med de nya bostäderna. Detta gäller de som bor i när-
liggande bostadsområden söderut eller från Näverängsvägen norrut mot väg 
222. Planen utformas med ett smalt naturstråk som bevarar en passage ge-
nom området även i framtiden.  
 
Konsekvenser för hälsa och säkerhet 
Genom införande av kommunalt vatten och spillvatten minskar risken för 
skadliga utsläpp i planområdets mark- och vattenområden. Fler får tillgång 
till rent dricksvatten. Ingen skadlig bullerpåverkan har konstaterats.  
Tillkommande vändplaner och breddning av vägar i området kommer att in-
nebära ökad trafiksäkerhet för trafikanter, gående och cyklister. 
 
Konsekvenser för medborgare 
Områdets karaktär kommer delvis att förändras som en följd av de nya bo-
städer som planen tillåter. Området kommer bli något tätare och i framtiden 
kommer naturmarken i planens norra del att utgöras av bostadstomter med 
friliggande hus. Utformningsbestämmelser i plankartan syftar till att anpassa 
ny bebyggelse så den förhåller sig till kulturmiljön i området. Planen möj-
liggör för ett tillskott av bostäder till kommunens medborgare.  
 
Framtagen rekreationsanalys visar att de mindre naturpartierna i områdets 
norra del (fig. 3) har lokal betydelse som rekreations- och lekskog och att 
även närliggande förskola använder området. Flera mindre stigar passerar 
området och här finns gena stigar som fungerar som viktiga passager för in-
vånarna kring Näverängsvägen. Planförslaget säkerställer att det ska finnas 
fri passage genom att mindre naturstråk planläggs mellan nytillkommande 
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bostäder.  
 
KONSEKVENSER FÖR INFÖRANDE AV VARSAMHETSBESTÄM-
MELSER OCH RIVNINGSFÖRBUD 
En fastighetsägare har enligt 14 kap 8 § ÄPBL rätt till ersättning av kommu-
nen för eventuell skada när vägrat rivningslov meddelas i detaljplan. Rätten 
till ersättning på grund av rivningsförbud gäller dock om den skada som det 
vägrade rivningsförbudet medför är betydande i förhållande till värdet av 
den berörda delen av fastigheten.  
 
Rätt till ersättning kan också utgå om detaljplan innehåller bestämmelser 
som innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras. Ett exempel 
är om underhållskostnader på grund av skyddsbestämmelser blir fördyrande. 
Detta förutsätter att det finns bestämmelser som ställer särskilda krav på tek-
niskt utförande och bevarande av befintliga material vid underhåll och som 
kan fördyra underhållsåtgärden. Varsamhetsbestämmelsen (k) innehåller 
inga sådana krav utan avser endast vanligt underhåll. Dock ska underhållet 
utföras varsamt och i ett utförande som är anpassat till byggnadens kulturhi-
storiska värden.   
 
Vid eventuell talan om ersättning skall denna väckas inom två år efter att 
detaljplanen vunnit laga kraft. 
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