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Läsanvisning:
I avsnittet Utveckling i skärgården beskrivs hur kommunen
kan skapa en levande skärgård på de större öarna och några öområden. Beskrivningarna som görs i avsnittet har förankrats bland
föreningar med boende i skärgården i samband med utredningen
om kustplanefrågor.
Förutsättningarna för båtliv beskrivs även i en separat bilaga.

Värmdö skärgård med 10 000 öar och 300 mil
stränder utgör hjärtat av Stockholms skärgård,
och är den del av skärgården som har de största
värdena och därmed störst attraktionskraft.

Mål

 Värmdö ska ha en levande kust och skärgård
med plats för människor, växter och djur.
 Skärgården ska vara en attraktiv plats att bo
och verka på för alla.
 Natur- och kulturvärdena på land och i vattnet
ska bevaras och utvecklas.
 Skärgårdens behov av replipunkter på Värmdös
fastland ska utvecklas.
 Skärgårdstrafik ska finnas i nord-sydlig riktning.

Rekommendationer

 Förtätning av bebyggelse medges på de öar
som är fast bebodda för att underlätta fortsatt
permanentboende.

 Utveckling i skärgården konsentreras främst till
de fem större öarna där service finns. Bebyggelseutvecklingen bör ske i befintliga bybildningar
och utmed vägstråken mellan byarna.
 Lägen för permanent boende i hyresbostäder
bör planeras på Svartsö, Möja, Sandön, Runmarö och Nämdö.
 Ny bebyggelse bör främst tillkomma inom
redan bebyggda områden.
 Restriktivitet gäller för ny bebyggelse på oexploaterade öar och i anslutning till områden
med särskilt känsliga marina miljöer; ytterskärgårdens marina miljö, grunda vikar och flader,
blåstångsbälten samt trösklade vikar.
 I oexploaterade områden i ytterskärgården
medges inte dispens.
 Planering och utveckling av näringsverksamhet
och boende ska förenas med mål om bevarande
av öarnas riksintressen.
 Kultur- och naturmiljöer av riksintresse skyddas vid behov med områdesbestämmelser.
 Vid förtätning prövas i första hand gemensamma lösningar för vatten och avlopp.
 Ny bebyggelse undviks på odlingsbar öppen
mark och på betesmark.
 Nya former för samverkan prövas för att finna
nya lösningar på service till fastboende.
 Ny bebyggelse av mindre omfattning kan prövas mot översiktsplanen.

Utgångspunkter

Stockholms, Ålands och Åbolands skärgårdar utgör tillsammans världens största sammanhängande
skärgårdslandskap. Ett sprickdalslandskap som
sakta höjde sig ur havet efter den senaste istiden,
med unika geologiska och biologiska värden. Väl

beläget mellan två storstäder och högt värderat
av alla människor. I Värmdös skärgård finns hela
skalan av skärgårdslandskap, från innerskärgårdens lummiga öar med smala sund och fjärdar till
mellanskärgårdens mer varierande storlek på öar
och fjärdar, ut till ytterskärgårdens stora vattenytor
med låga, karga ögrupper. Av kommunens cirka
3 000 km 2 stora yta utgörs 2 500 km 2 av vatten.
Skärgården ska utvecklas och bevaras för kommande generationer. De ska möta en skärgård med
friskt vatten och goda livsbetingelser för växter,
djur och människor. En livskraftig skärgård där
människor kan bo och arbeta året runt, men också
en skärgård som är öppen för friluftsliv och turism.
Allt kustvatten i Värmdö kommun har en hög
näringsbelastning beroende på tillrinningen från
Mälardalen. Näringsläckage från jord- och skogsbruk samt cirka 50 000 bristfälliga enskilda avlopp
i regionen och Mälardalen är de främsta orsakerna
till övergödningen. Värmdös vatten är sånär som
på några områden klassat som modifierat enligt
Havs- och vattenmyndigheten. Det förutsätter att
åtgärder vidtas till år 2021. Se vidare avsnitt: Mark
och vatten i Värmdö.
Stora delar av Värmdös skärgård utgörs av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård, friluftsliv,
fiske, försvaret och farleder.
Merparten av sjöfarten till och från Stockholmsregionen passerar genom Värmdös kustvatten. Den
övervägande andelen utgörs av färjor i reguljär
trafik mot Åland, Finland och Baltikum. Andelen
stora kryssningsfartyg ökar.
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Genom att respektive replipunkt utvecklas efter
behov och förutsättningar främjas också skärgårdens utveckling. I Stavsnäs vinterhamn planeras för
ny, godshamn, gästhamn, utbyggd service samt bostäder. I Boda och Björkvik behövs bättre busshållplatser och fler parkeringar. Alla replipunkter bör
stärkas med service, i form av handel, vandrarhem
med mera.
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Replipunkter för livskraftig skärgård
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I Värmdö kommun finns fyra replipunkter med
reguljär båttrafik till skärgården. De är av stor
regional betydelse för kontakten mellan skärgården
och fastlandet. Stavsnäs vinterhamn är den mest
utbyggda och har en starkt ökande godstrafik. Ett
ytterligare hamnläge behövs på sikt för att avlasta
Stavsnäs. Även Sollenkroka, Björkvik och Boda är
viktiga replipunkter som alla bör utvecklas som
noder i en livskraftig skärgård. Bullandö som är en
av ostkustens största småbåtshamnar har service
motsvarande en replipunkt. Här finns affär, restaurang och service för båtlivet.
Ett flertal utvecklingsfrågor för skärgården är
gemensamma mellan regionens kustkommuner.
I skärgården är frågor om arbete, boende, skola,
offentlig service, miljö, kommunikationer, farleder,
ambulanshelikopter, friluftsliv, båtliv och turism
gemensamma. Åretruntöppna affärer har stor betydelse för det samlade serviceutbudet, post, apotek
med mera.

För skärgårdens utveckling krävs mer samverkan
mellan kommuner, landsting och länsstyrelse för
att kunna använda EU-bidrag för utveckling av turism, näringsliv och infrastruktur. Värmdö gränsar
i skärgården till Norrtälje, Österåker, Vaxholm,
Nacka, Tyresö och Haninge kommuner.

Kust- och skärgårdsplanering

Värmdö inledde 2003 en kustplanering som en
fördjupning av översiktsplanen med en strandinventering. Ett betydande material sammanställdes
och kommunicerades med föreningar och boende i
skärgården. Utredningen kompletterades med förslag till ett skärgårdspolitiskt program. I samband
med beslut om översyn av översiktsplanen beslutades att förslaget till kustplan ska inarbetas i kommande översiktsplan. Resultatet av kustplaneringen
redovisas nedan och i respektive sektorsavsnitt,
till exempel Mark och vatten, Teknisk försörjning,
med mera.
I kustplanearbetet lades särskild vikt vid vattenmiljöfrågor och markanvändning på främst de fem
större öarna och dess öområden. I beskrivningar
nedan av de större öarna och öområdena finns mer
detaljerade rekommendationer.

De fem stora öarna
Värmdös fem större skärgårdsöar (kärnöar i regionens utvecklingsprogram) utgör tillsammans med
replipunkterna basen i en livskraftig skärgård
För utveckling i skärgården ska fastboende på de
fem stora öarna Svartsö, Möja, Sandön, Runmarö
och Nämdö prioriteras för att det finns tillgång till
service. På öarna finns skola, butiker och annan
samhällsservice. Här bor merparten av skärgårdsbefolkningen på cirka 1 000 personer.
Även på flera andra öar i Värmdös skärgård bor
många permanent, till exempel Harö, Stavsudda
och områden kring Nämdö. Kommunens målsättning är att hela Värmdö ska leva. Med målet om en
livskraftig skärgård bör inte befolkningen minska
utan öka. Ett sätt att främja utvecklingen är att
stärka replipunkterna och förbättra möjligheterna
till permanent boende.
I öbeskrivningarna nedan har översiktligt studerats
var bostäder, arbetsplatsområden, infrastruktur
av olika slag kan förläggas med hänsyn till de
kulturmiljö-, naturvårds- och friluftslivsintressen
som också finns. Rekommendationerna ger dels
en inriktning för det fortsatta arbetet samt redovisar hur frågor ska hanteras. Förslagen svarar mot
varje ös speciella karaktär. Ansvar för skärgårdens
utveckling delas mellan fastighetsägare, boende,
företagare, föreningar, stat och kommun.

Längst norrut i Värmdö kommun, mot gränsen till
Österåkers kommun, ligger Svartsö. Svartsö är en
av de större öarna i mellanskärgården. Den är 8 km
lång och 1 km bred. Svartsös norra del är bergig
och brant medan den södra delen utgörs av ett
mer öppet och mjukare landskap. På ön finns såväl
gammal genuin skärgårdsbebyggelse som stora fria
strövområden.
Antalet boende på Svartsö har ökat jämfört med
andra öar. Bland befolkningen på ett 80-tal personer finns ett starkt gemensamt engagemang kring
öns utveckling.
Växt- och djurlivet på ön är mycket rikt, bland annat
finns här gott om sjöfågel och ett antal rovfågelarter. Även bäver har observerats på ön. Granskogarna på Svartsö har delvis rik undervegetation och
betade markerna visar upp en betesgynnad flora,
bland annat med flertalet orkidéarter.
Svartsö är i sin helhet av riksintresse för naturvård,
kulturmiljö och friluftslivet. Svartsö är ett utmärkt
exempel för en typisk mellanskärgårdsmiljö. Här
finns på den västra delen avsnörda marer, rester av
ett åkerlandskap, skärgårdshemman samt fritidshusbebyggelse från 1900-talet. Svartsö by har
välbevarade timrade boningshus och ekonomibyggnader från 1800-talets andra hälft och Alsviks by
har en tydlig bykaraktär med boningshus och ekonomibyggnader från det sena 1800-talet samt ett
kulturhistoriskt välbevarat stenhus från 1700-talet.
Under sommaren ökar invånarantalet till cirka 800
personer. Cirka 85 procent av fastigheterna är fri-

tidshus. Vid Skälvik finns service som skola, förskola och bibliotek. I Alsvik finns affär, apotek, post,
systembolagsombud, café, krog, övernattningsstugor, gästbrygga och cykeluthyrning. Näringar
på ön är service, turism, varv, byggverksamhet,
konsthantverk, båttaxi samt jord- och skogsbruk.
De flesta fastigheter har egna vatten- och avloppsanläggningar. Cirka 20 hushåll tar vatten från
Stor- eller Lillträsk. Risken för saltvatteninträngning anses vara relativt stor med undantag för
tillrinningsområden för Stor- och Lillträsk.
Ön nås från Boda brygga, Lillsved och Stockholm.
Fyra bryggor på ön trafikeras av skärgårdstrafiken.

Rekommendationer

 Vid planering prioriteras de fastboendes möjligheter samt turism.
 Ny sammanhållen bebyggelse bland annat för
hyresboende bör tillkomma i Skälvik.
 Förtätning av bebyggelse bör främst ske i befintliga bybildningar.
 En gemensam servicebyggnad föreslås ordnas
vid Alsvik eller Skälvik.
 Turism och andra näringsgrenar ges möjlighet
att utvecklas samtidigt som bevarande av öns
höga natur- och kulturvärden säkerställs.
 Det öppna odlingslandskapet och öns kulturella värden som del av mellanskärgårdens riksintresse för natur, friluftsliv och kultur värnas.
 Storträskets och Lillträskets betydelse som
dricksvattentäkt beaktas. Skyddet av grundområden och områden med rikt fågelliv stärks.
 Gäddleksbiotoperna i Kalviken och Skälviken
skyddas.

 Boda brygga utvecklas som replipunkt.
 Alsviks och Skälviks bryggor är huvudbryggor 
för åretrunttrafik. Alsviks brygga även för
godstransporter. Vid Alsvik och Skälvik ordnas
parkerings- och båtplatser.
 Ny samfälld brygga och/eller gästhamn bör
övervägas i Svartsöfladen.
 Svartsö utvecklas för friluftsliv och turism.
Anläggningar för turism bör främst tillkomma
inom områden som förtätas.
 Allmänt tillgängliga strandområden och badklippor värnas.
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Möja

Möja är en gammal fiskebygd även känd för jordgubbsodling. Bebyggelsen är koncentrerad till byar
i anslutning till skyddade havsvikar. Möjas inre
delar består av relativt svårframkomlig skogsmark.
Insprängt i denna finns myrmarker av norrländsk
karaktär.
På Möja finns ett väl utvecklat näringsliv som till
stor del är grundat på besöksnäring och service till
boende. Många är verksamma inom byggnation,
entreprenad och service. Trots att Möja ligger långt
ifrån fastlandet, eller kanske just därför, har ön ett
välfungerande servicenät. Här finns affärer, post,
läkarmottagning, skola, kyrka, idrottshall med
gemensamhetslokaler, varv, taxibåtar, taxi/buss,
restauranger, bageri, turistinformation samt cykeloch kajakuthyrning.
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Som kuriosa kan nämnas att skärgårdens enda
dansbana finns på Möja. Förutom danskvällar används den för bland annat marknader och bioföreställningar.
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Möjas naturmiljö präglas av ett av skärgårdens
största, nästan opåverkade, skogsområde med
hällmarkstallskog, barr- och blandskog och myrområden. Delar av skogsområdet är naturreservat
och mossen Snäve är Natura 2000-område. Flera
nyckelbiotoper är utpekade. Insjöarna Storsjön,
Mellansjön och Träsket ligger alla inom Ramsmorabäckens avrinningsområde.
Byarna på östra Möja är av riksintresse för kulturmiljövården för den sammanhållna bebyggelsen

från sekelskiftet 1900, resterna av ett äldre kulturlandskap, hamnmiljöerna med bodar och bryggor
och de bevarade boningshusen. Antalet fastboende
på Möja är cirka 250. Bebyggelsen är koncentrerad
till byar på öns östra sida. Cirka 20 procent av fastigheterna på Möja är permanentbebodda. Grundvattentillgången är i allmänhet begränsad, men
ytvatten av bra kvalitet finns i insjöarna. Ön har
goda förutsättningar för gemensamhetsanläggningar genom de täta bybildningarna. Befintliga gemensamhetsanläggningar för avlopp finns i Långvik
och Ramsmora. I Berg och i Löka/Norrsundshage
pågår ett arbete för att få till stånd gemensamma
VA-lösningar.
Vid Löka finns offentlig service, förskola, skola
och bibliotek. Livsmedelsbutiker finns i Berg och
Långvik. Butiken i Berg är ombud för apotek
och systembolag. Det finns även bensinstationer,
gästhamnar, cykel- och kajakuthyrning, gästhem,
restauranger och bageri. Både Waxholmsbolaget
och Cinderellabåtarna trafikerar Möja från Boda,
Sollenkroka och Stockholm. På Möja finns sex
bryggor som trafikeras av Waxholmsbolaget.
Möja har en viktig funktion som servicecentrum
för friluftsliv och turism i området. Tillgängligheten till stränderna är dock begränsad inom flera
områden av ön. Öns norra delar med badklippor,
insjöar och strövområden är fina ur friluftssynpunkt.

Rekommendationer

 Vid planering prioriteras de fastboendes möjligheter samt turism.

 Förtätning prioriteras i byarna Möjaström,
Berg, Löka, Ramsmora, Långvik och Hamn
samt längs landsvägen.
 Värdefulla bebyggelsemiljöer värnas genom
krav på anpassning i bygglovprövning.
 Möjaströms brygga och Bergs brygga är huvudbryggor för åretrunttrafik. Godstransporter
sker till Möjaström. Vid bryggan bör fler parkeringsplatser ordnas.
 Fler parkeringsplatser och båtplatser tillskapas
vid Sollenkroka.
 Gästhamnarna i Långvik, Berg och Ramsmora
utvecklas. Fler gästbryggor ordnas vid Kyrkberget.

Sandön och Sandhamn

Sandön skiljer sig från andra skärgårdsöar. Medan
de flesta öarna karakteriseras av klipphällar och
hällmarkstallskog består Sandön, precis som namnet anger av sand. Med åren har en gles tallskog
fått fäste i det magra jordlagret. Den lågvuxna
tallhedsvegetationen är mycket känslig för slitage
exempelvis för att många människor vistas på samma plats. Eftersom ön nästan uteslutande består av
sand är grundvattentillgången relativt god.

Sandhamn skiljer sig också från övriga skärgårdssamhällen. Samhället har byggts upp för att lots
och tull etablerades här på 1800-talet. Bebyggelsen
är mera sammanhållen och en mix av röda småstugor där tullare och lotsar bodde och ljusa sommarvillor uppförda av rika Stockholmare.
Sandhamn-Grönskär är av riksintresse för kulturmiljön. Sandön-Lökholmen-Korsö är utpekade som
värdefulla kulturmiljöer av lokalt intresse. Kultur
miljön i Sandhamn representeras av länets bäst bevarade större skärgårdssamhälle med tät bebyggelse
från 1800-talet och tidigt 1900-tal. Det finns även
ett sportstugeområde i Trouville från 1940-talet
och villabebyggelse från 1940- och 50-talen. I vattnen kring Sandön finns flera registrerade marina
lämningar, vilket är ett tecken på öns betydelse för
sjöfarten sedan en lång tid tillbaka.
Från 1800-talets cirka 300 fasta öbor har befolkningen minskat till ett hundratal. Till detta
kommer ett stort antal deltidsboende under sommarhalvåret. Bebyggelsen är koncentrerad till Sandhamn i nordost och Trouville i sydost.
Sandhamn är skärgårdens seglarmetropol och en
mycket populär badö. Under en högsommardag
besöks ön av cirka 3 000 dagturister. Näringslivet
är inriktat på besöksnäring och entreprenad verksamhet.
För Sandhamns utveckling och Sandöns bevarande
behöver möjligheterna att ta emot besökande och
hantera avfall stärkas. Mot den bakgrunden ingår
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 Toaletter anordnas i anslutning till allmänna
bryggor.
 Nya samfällda bryggor med båtplatser för fastoch fritidsboende utreds för Berg, Kyrkviken,
Löka, Långvik och Ramsmora.
 Höga naturvärden vid Snäve och i de västra
skogsområdena värnas.
 Tältplatser med tillgång till vatten och toaletter anläggs söder om Långvik i anslutning till
vandrarhemmet och vid dansbanan i Berg.
 Åtgärder som försämrar möjligheten att utnyttja Möjas sjöar som vattentäkter undviks.
 Allmänhetens tillgång till strandområden och
badklippor värnas.
 Oexploaterade områden bör inte bebyggas.
 Skyddet för grundområden och områden viktiga för fågellivet stärks.
 Gäddleksbiotoperna vid Södermöja och i Bergbodsfjärden skyddas.
 Ramsmorabäckens avrinningsområde skyddas
för havsöring.
 Befintliga stigar ges en tydlig skyltning, och
rastplatser iordningställs med sopmaja. 
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Sandhamn trafikeras året runt av Skärgårdstrafiken. Farleden från Sandhamn in mot Stockholm är
av riksintresse för kommunikationer.
Sandön ingår i område av riksintresse för frilufts
livet. Den är en välbesökt badö med unika sandstränder. Det stora besökstrycket kan leda till
slitage på delar av den känsliga naturmiljön.
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Telegrafholmen och Lökholmen i utvecklingen av
Sandhamn. Telegrafholmen är planerat för gästhamn med vandrarhem och småstugor. Lökholmen
är planerat för segel- och lägerverksamhet. Korsö
bör göras tillgängligt som utflyktsmål. Försvarets
hamn-, mat- och övernattningsanläggningar på
Korsö kan fungera som ”buffert” i speciella fall.
Serviceutbudet på Sandön är stort med såväl offentlig som kommersiell service. I Sandhamn finns
byggnad för förskola, skola och bibliotek. På ön
finns livsmedelsbutik, bensinstation, gästhamn,
hotell, krogar, affärer och kaféer med mera.
Förutom besöksnäringen, finns även polisens
brottsanmälningsjour och lotsverksamhet på Sandön. Sandön är den enda ön i Värmdös skärgård
som har kommunalt vatten och avlopp.

 Vid planering prioriteras fastboendes möjligheter.
 Sandhamn utvecklas för åretrunt boende med
bland annat hyresbostäder, service och hamnverksamhet.
 Ny sammanhållen bebyggelse planeras i anslutning till Sandhamns by.
 Sandhamnsområdet utvecklas som centrum
för båtlivet. Anläggningar för båtliv utvecklas i
Sandhamn och på Telegrafholmen/Lökholmen.
 Turismen kanaliseras för att minska slitaget på
känslig vegetation.
 Korsö utvecklas som turistmål när försvaret
lämnar ön.
 Trouville förses med kommunalt vatten och
avlopp.
 Strandskyddet utvidgas på öns sydöstra område
mellan Sandhamn och Trouville till 300 meter.
 Möjligheterna att promenera utmed Sandöns
stränder värnas med stöd av strandskydd.
 Badplatserna vid Skärkarlshamn, Södra stranden, Fläskberget och Trouville samt udden i
anslutning till Trouville hålls tillgängliga för
allmänheten med stöd av allemansrätten liksom
kuststräckan kring Oxudden.

 Skogs- och strandbiotoper bevaras som exempel
på sandavlagringarna på Sandön.
 Tältplats anläggs på Telegrafholmen, Korsö
eller Sandön.
 Stränder och utsiktspunkter hålls tillgängliga
för allmänheten.
 Exploatering får inte ske i och vid Skärkarlshamn och Oxudden. Vid Oxudden bör en
allmän badplats anordnas.

Runmarö

Runmarö tillhör de större öarna i skärgården. Det
är en livskraftig skärgårdsö med många bofasta,
mycket beroende på närheten till Stavsnäs och bra
båtförbindelser. Bebyggelsen på Runmarö är till
största delen koncentrerad till byar på öns västra
och södra sida och karakteriseras som genuin skärgårdsbebyggelse. På ön finns även fritidsbebyggelse.
På ön finns cirka 250 fast boende. På Runmarö
finns offentlig service som förskola, skola och bibliotek i Uppeby och kommersiell service, livsmedelsbutiker, apotek, ombud för systembolaget, bageri,
krog, cykel- och kajakuthyrning och övernattningsmöjligheter.
Alla fastigheter på Runmarö har enskilda vattenoch avloppsanläggningar. Det finns relativt bra
tillgång på grundvatten på öns västra sida, medan
tillgången är sämre på resten av ön. Runmarö är
den ö i Värmdös skärgård som har bäst kommunikationer till Stavsnäs vinterhamn. Många arbetspendlar till annan ort. På ön är service, varv och
konsthantverk några av sysselsättningarna.
Stråken av kalksten har skapat förutsättningar
för en unik och värdefull natur på ön. Östra delen

 Ny sammanhållen bebyggelse bör främst tillkomma i anslutning till Styrsvik.
 Förtätning kan ske inom byarna Styrsvik,
Uppeby, Norrsunda, Södersunda, Solberga,
Söderby, Kila, Lugnet och Långvik om bebyggelsen anpassas i läge och form.
 Markprov tas innan grävning på land mellan
Söderby och Kila eftersom här legat en zinkfabrik.
 Radonundersökningar krävs före byggande på
öns nordvästra del av geologiska skäl.
 Styrsviks brygga och Långviks brygga är huvudbryggor för åretrunttrafik.
 Styrsviks brygga är även huvudbrygga för godstransporter.
 Åtgärder som kan påverka våtmarken Purrens
eller Silverträskets växtlighet och hydrologi
undviks.
 Särskild hänsyn tas till Runmarös kalkpräglade
vegetation.
 Betesdrift är viktig i området mellan Kasviken
och Vitträsk för att bevara lundskogen.

av Runmarö är riksintresse för naturvården och
friluftslivet. Ekologiskt särskilt känsliga områden
är området mellan Vitträsk och Kasviken med våtmarken Purren och havsstrandängen kring Fladen.
Vid den senare finns även en gäddlekplats utpekad.
Flera skogsområden är klassade som nyckelbiotoper. Ön har nio sjöar av varierande storlek med god
vattenkvalitet.
På Runmarö utgör Uppeby-Nore riksintresse för
kulturmiljövården. Det finns även kulturmiljöer av
lokalt intresse. I Runmarös byar finns välbevarade
boningshus och ekonomibyggnader från sekelskiftet 1900. Ugnsruiner, rester av kalkbrott efter den
forna kalkhanteringen och marina lämningar vittnar om en av de tidigaste industriella näringarna i
Stockholms skärgård. Här finns också välbevarade
sportstugor uppförda från 1940-talet och framåt.
Vånö by och Söderby är exempel på byar som flyttats från sina ursprungliga lägen invid uppgrundad
havsmark ut till saltsjöns strand. Småbåtsvarven
vittnar om förändringar i skärgårdens näringsliv
som skedde på 1930- och 1940-talen.

Runmarös sydliga och östliga delar är riksintresse
för friluftslivet. Speciellt de nordöstra delarna av ön
har stränder som är lämpliga för bad och vandring.
Övriga viktiga områden är Näsudden, Jerkers udde
med badstrand och Telegrafberget som erbjuder en
storslagen utsikt.

Rekommendationer

 Vid planering prioriteras fastboendes möjligheter, hyresbostäder bör utredas i Styrsvik.
 Nya verksamheter, företagshus eller liknande
kan etableras utmed vägarna till Uppeby och
Söderby.
 Besöksnäringen kan utvecklas betydligt.

Nämdö utgörs av ön och en skärgård med ett
hundratal större och mindre öar. Hälften av den
bofasta befolkningen bor på Nämdö. Resten bor
på kringliggande öar, till exempel Orrö, Ekholmen,
Mörtö och Uvö. Det finns även permanentboende
på Biskopsö, Gillinge och Jungfruskär. En stor
del av Nämdö skärgård ingår i den yttre delen av
Stockholms skärgård.
Nämdö skärgård visar upp ett mycket varierat
naturlandskap. Här finns allt från lummiga skogar
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Besökaren möts av en vacker skärgårdsnatur med
variationsrik växtlighet. Bland annat finns här en
mängd olika orkidéer.

Nämdö
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av Värmdö kommuns mest ålderdomliga bebyggelsemiljöer. Östanvik var ett av de få säterier som
anlades ute i övärlden. I området finns också en
ruin efter en ovanlig åttkantig kyrkobyggnad.

UTVECKLING I SKÄRGÅRDEN

På Nämdö finns ett 40-tal fast boende. Bebyggelsen
ligger i huvudsak på öns ost- och sydsida, framförallt i Sand och Solvik. Fritidshusområden finns på
Nämdös västra sida. Flera områden är planlagda.
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till karg utskärgård. Skärgårdsstiftelsen är en stor
markägare i området, bland annat äger stiftelsen
Östanviks Gård. Stora delar av hagmarkerna i
Nämdös skärgård kan därför hållas öppna. Reservatsbildning för ett större område på Nämdö och
Uvö pågår. Ett antal reservat utanför Nämdö föreslås som Nämdöskärgårdens nationalpark. Norra
delen av Nämdö hyser Natura 2000-område, områden med höga naturvärden och naturreservat och
ingår i riksintresse för naturvården. Havsstrandängen vid Östanvik och betesmarkerna vid Långvik
klassas som ekologiskt särskilt känsliga områden.
Skogsstyrelsen har pekat ut flera nyckelbiotoper på
Nämdö. Det finns två insjöar på Nämdö; Storträsket och Västerbyträsket.
Kulturmiljöer av lokalt intresse är det omväxlande
kulturlandskapet med äldre gårdsbebyggelse,
bostadslägenheter och villor av heterogen karaktär. Det före detta kaplanbostället Krokvik är en

I Solvik finns livsmedelsbutik med apoteks- och
systembolagsombud och viss betalservice. Där finns
också restaurang, stug- och cykeluthyrning. På
Östanviks gård finns gårdsbutik, gästbrygga och
tältplatser. Nämdö nås året runt med Waxholmsbolagets båtar från Stavsnäs vinterhamn. Viktiga
näringar är service och turism samt jordbruk. På
Nämdö finns byggnad för skola.
Nämdös nordöstra delar är riksintresse för sina
stora värden för friluftslivet. Från Nämdös högsta
berg Nämdö Böte har man en vidsträckt utsikt mot
havet. Tältplats, färskvatten och sopmaja finns vid
Östanviks gård och Långvik. Exempel på utflyktsmål är Kyrknäset med en ruin av rundkyrka och
goda badmöjligheter.
Fastigheterna på ön har enskilda vatten- och
avloppsanläggningar. I kustzonen är risken för
saltvatteninträngning stor

Rekommendationer

 Vid planering prioriteras fastboendes möjligheter.
 Möjligheterna att utveckla Björkviks brygga
som replipunkt för Nämdö utreds.
 Lägenheter med hyresrätt bör tillkomma i Sand.
 Förtätning av bebyggelse medges för att underlätta för permanent boende i byarna Sand och
Solvik samt Bunkvik.
 Krav på anpassning eller utökad lovplikt tillämpas vid Solvik, Västanvik och Östanvik.
 Bunkvik, Sand, Solvik och Östanvik är huvudbryggor för åretrunttrafik. I anslutning till
bryggorna bör det finnas ytor för uppställning
av fyrhjulingar, mopeder och cyklar. Det behövs även tillfälliga förtöjningsplatser i anslutning till huvudbryggorna för lastning, lossning
och omstigning till skärgårdstrafiken.
 Lämpligt läge för återvinningscentral på
Nämdö utreds.
 Möjligheten till samfällda bryggor i Sand och
Solvik för den fast- och deltidsboende befolkning på Nämdö och i skärgården runt Nämdö
utreds.
 Förbättrad vägförbindelse mellan Solvik och
Tjusvik föreslås.
 Strandskyddets utbredning minskas från 300
meter till 100 meter vid Sand och Solvik.
 Havsstrandängarna vid Östanvik och Långvik
bevaras.
 Badplats ordnas i Sand.
 Nämdö utvecklas för friluftsliv och turism. En
gästhamn anläggs vid Solvik.

UTVECKLING I SKÄRGÅRDEN

KARTA – ÖAR, ÖOMRÅDEN OCH BÅTLIV
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Öområden

Flera bryggor i området angörs året runt av skärgårdstrafiken. Stora delar av Svartsö skärgårdsområde är riksintresse för friluftslivet. Det finns flera
anläggningar för friluftsliv och turism, vandrarhem, tältplatser roddbåtsled för båtluffare samt
strategiskt belägna naturhamnar.

Skärgården runt Svartsö

UTVECKLING I SKÄRGÅRDEN

Till skärgården runt Svartsö hör Vårholma-Saxaren, Grinda, Gällnö-Karklö och Hjälmö-Lådna
samt omkringliggande mindre öar. De förstnämnda
är öar med relativt mycket bebyggelse. Skärgårdsområdet präglas av det typiska och välhävdade
kulturlandskapet. Här finns fina badplatser och
skyddade naturhamnar som är av stort värde för
friluftsliv och turism.
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Naturmiljön på Gällnö-Karklö och Hjälmö-Lådna
ingår i riksintresset för naturvården och utgör
en karaktäristisk del av mellanskärgården. Skärgårdsstiftelsen äger flera skiften på öarna som är
utarrenderade till aktiva brukare. Hela området
är relativt oexploaterat. Storön, Långholmen,
Kalvholmen samt Gällnö-Västerholmen är Natura
2000-områden. Flera viktiga lekområden för gädda
och skyddsvärda grundområden finns utpekade i
skärgården runt Svartsö. Förutom Grinda naturreservat, som instiftades med syftet att bevara ett för
friluftslivet lättillgängligt skärgårdsområde, finns
dessutom Gällnö, Hjälmö-Lådna samt Norrgårdsöns naturreservat.
Farledsmiljön kring Vårholma och öarna väster
om är av riksintresse för kulturmiljövården. Sommarvilla- och fritidshusmiljöerna från slutet av
1800-talet till och med 1950-talet vid Lindalssundet-Fredriksborg-Nyvarp är tidstypiska. På Grinda
är gårdsbebyggelsen från sekelskiftet 1900, det
öppna kulturlandskapet samt uthyrningsstugor
från 1940-talet och 1970-talet kulturhistoriskt
intressanta.

Örsholmen, väster om Karklö, samt Tisterön,
Skratten, Muskholmen och Aspholmen används av
försvarsmakten.

Rekommendationer

Hjälmö, Lådna, Karklö, och Gällnö byar är mycket
gamla och välbevarade. Idag består bebyggelsen
främst av hus från sekelskiftet 1900. Gällnö by är
en av skärgårdens tätaste och bäst bevarade bybildningar.
Det finns cirka 150 fastboende i skärgården runt
Svartsö. På Gällnö respektive Lådna bor ett 30-tal
och på Hjälmö cirka 12 bofasta. Därutöver finns
cirka 40 deltidsboende och cirka 300 fritidsboende
på Lådna.
Det finns ingen offentlig service på öarna. När det
gäller skolgång åker barnen till Svartsö. Viss kommersiell service finns i Lådnamacken med drivmedel och livsmedel, samt sommaröppna butiker på
Gällnö och Grinda. Jordbruk, eget företagande och
uthyrningsverksamhet är några av sysselsättningarna för de bofasta.

 All tillkommande bebyggelse i anslutning till
byarna anpassas till kulturmiljön vad gäller
lokalisering och utformning. Utökad lovplikt
övervägs.
 Förtätning bör främst ske på öarna Gällnö och
Lådna.
 Grinda och Gällnö utvecklas för friluftsliv och
turism, hänsyn tas till kulturmiljöerna.
 Strandskyddet förslås minskas från 300 meter
till 100 meter inom Gällnö by.
 Den del av Lådna-Låren som försvaret disponerar bör användas för rörligt friluftsliv.
 Skyddsvärda grunda havsvikar, gäddlekplatser,
fredningsområden för fisk samt områden med
höga skogliga värden värnas.

Stavsuddaskärgården

I södra Stavsuddaskärgården finns flera nyckelbiotoper utpekade, hela området är av riksintresse.
Södergrunden har skyddsvärda grundområden och
flera trädlösa skär som utgör viktiga häckningsområden för sjöfågel. Tre områden är avsatta som
naturreservat för att bevara viktiga skärgårdsom-

I Stavsuddaskärgården finns tre kulturmiljöer.
Norra Stavsudda by har en blandad bebyggelse med
äldre timrade boningshus och ekonomibyggnader
samt ett flertal villaliknande mangårdsbyggnader
från sekelskiftet. I strandnära lägen runt Käringviken ligger flera villaliknande boningshus från sekelskiftet. Båthusen och sjöbodarna utgör ett viktigt
inslag i miljön. Skärgårdsbyn på sydvästra delen av
Södra Stavsudda har en bitvis tät och sammanhållen bykaraktär från sekelskiftet. Bebyggelsen på
Korsö är huvudsakligen av samma karaktär och
härstammar från en gård som flyttats ut från Södra
Stavsudda i samband med laga skiftet.
I området bor cirka 60 personer. Andelen deltidsboende ökar. Delar av Karsholm, Björkholm, Krokholm, Sandö, Tjägö och Oppholmen är planlagda.
Kommersiell service finns i både den norra och
södra delen av skärgården, men endast livsmedelsbutiken på Norra Stavsudda är öppen året runt. Sju
bryggor, varav sex i den södra delen, trafikeras av
skärgårdstrafiken året runt.
Stavsuddaskärgården ingår i ett område av riksintresse för friluftslivet. Naturreservatet StavsuddaKrokholmen är viktigt för friluftsliv och båtliv. På
Norra Stavsudda finns krog och kajakuthyrning.
Det finns även bed & breakfast.

Rekommendationer

 Tillkommande bebyggelse bör anpassas till

lokalisering och utformning. Utökad lovplikt
bör övervägas.
 Förtätning bör främst ske inom befintliga
bebyggelseområden på Norra Stavsudda och
Södra Stavsudda.
 Skyddsvärda havsvikar och områden med höga
skogliga värden bör värnas.

Skärgården runt Möja

Öarna öster om Möja utgörs till största delen av
nästan obebyggd ytterskärgård med mycket höga
värden för naturvården och det båtburna friluftslivet. Södermöja, Hemholmen och Granholmen i
närheten av Möja har en del bebyggelse och även
fast boende.
Naturreservatet Storö-Bockö-Lökaö har en omväxlande natur med många spår efter odling och
bete. Stora Nassa är både naturreservat och Natura
2000-område. Områdena omfattas av riksintresse

för naturvård och friluftsliv. Gäddlekplatser finns
utpekade norr om Hemholmen, söder om Lökaön
och norr om Södermöja. I övrigt finns värdefulla,
grunda havsområden vid Hemö och Storö. På Södermöja finns flera nyckelbiotoper utpekade.
Östra Södermöja samt Storö, Bockö och Lökaö är
av riksintresse för kulturmiljövården. De sistnämnda
öarna har fungerat som utmarker för Möja. På
öarna har Möjaborna haft ängs- och betesmarker
samt jordgubbsodlingar.
Flera kulturmiljöer är av riksintresse för kulturvården och lokalt intresse exempelvis bebyggelsen på
Stora Nassa som huvudsakligen är från 1900-talet.
En grupp ålderdomliga sjöbodar finns kvar liksom
spåren av ett äldre kulturlandskap. Miljöerna vid
Björkskär har ytterskärgårdskaraktär med husgrunder, bodar och andra lämningar från fiskeperioden.
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råden för friluftslivet; Stavsudda-Tjägö, StavsuddaKrokholmen samt Södra Stavsudda.
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Planlagda områden finns på nordöstra delen av 
Södermöja. Mycket lite bebyggelse finns på de
övriga öarna i skärgården runt Möja, förutom
på Granholmen och Hemholmen. Drygt 20 fast
boende finns i skärgårdsområdet. Södermöja och
Granholmen trafikeras året runt av skärgårdstrafiken.
Skärgårdsstiftelsen förvaltar naturreservatet StoröBockö-Lökaö som har fina naturhamnar, sopmajor,
färskvatten och övernattningsbod. Vid Munkhamna i naturreservatet på norra Granholmen finns
tältplats.

Rekommendationer

UTVECKLING I SKÄRGÅRDEN

 Tillkommande bebyggelse anpassas till lokalisering och utformning.
 Områden fria från bebyggelse med höga naturvärden bevaras.
 Åtgärder inom ramen för Möjaprojektet för att
restaurera odlingslandskapet inom naturreservatet Storö-Bockö-Lökaö främjas.
 I reservatet Storö-Bockö-Lökaö bör stigar anordnas och skyltas för vägledning av besökare.
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Storö – Harö – Hasselö

Öarna präglas av läget i ytterskärgården. Skärgårdsområdet har stora kulturhistoriska värden.
Harö by och omgivande marker är en kulturmiljö
av riksintresse. I området bor ett 40-tal fastboende.
Förutom i planlagda områden på Storö, Hasselö
och Dämpluckskobben är befintlig bebyggelse
främst koncentrerad till Hasselkobben och norra
Harö. Haröskärgården trafikeras året runt av skärgårdstrafiken.

Haröskärgården ingår i riksintresset för naturvården och hyser flera nyckelbiotoper. Lekområden
för gädda och skyddsvärda grundområden finns
utpekade vid Gummerholmen och viken på norra
Lisslö. Storö naturreservat och Dävelsöfjärdens
naturreservat har inrättats för friluftslivet och är
samtidigt skydd av naturmiljön.
Öområdet är värdefullt för fiskreproduktion. Det
finns  fredningsområden för fisk i Norrsundet mellan Harö och Storö samt i vattenområdet nordost
om Storö.

Kring Norrsundet finns skyddade naturhamnar.
Det finns däremot inga anläggningar för friluftsliv
och turism i området.

Rekommendationer

 Tillkommande bebyggelse bör anpassas till
lokalisering och utformning. Utökad lovplikt
bör övervägas i Harö by.
 Förtätning bör främst ske inom befintliga bebyggelseområden på Storö och Harö.


Skärgården norr och öster om
Runmarö

Skärgårdsområdet omfattar ett stort antal öar i
framför allt ytterskärgården med höga natur- och
kulturvärden. Området används av båtlivet och
sportfiskare. Det saknar anläggningar för rörligt
friluftsliv.
Naturmiljön på Västra Skarprunmarn, Vindalsö
och Eknö utgörs i huvudsak av gles hällmarkstallskog.

Många av öarna och skären är värdefulla för
kustfågel. Vid Ängsholmen, Munkö, Storfladen
och Eknöviken finns viktiga lekplatser för gädda.
Vånsholmen, Vindalsö, Skogsskär-Vindalsö och
Norrholmen är fyra mindre områden som är avsatta som naturreservat. Vid Munkö finns även ett
naturreservat. Fågelskyddsområden finns öster om
Runö. Skärgården runt Runmarö och Sandön är av
riksintresse för både naturvård och friluftsliv.
Kulturmiljön vid Eknö by har lotshistoriskt intresse
tack vare bebyggelselämningarna vid den skyddade
viken. Kulturhistoriskt intressanta miljöer finns på
Munkö i form av kalkbrott samt husgrunder och
spår av äldre kulturlandskap. På Grönskär finns en
kulturhistoriskt mycket välbevarad och värdefull

fyrmiljö med fyr från 1770-talet och fyrvaktarbostad. Miljöerna vid Horssten och Brand har
ytterskärgårdskaraktär med husgrunder, bodar
och andra lämningar från säsongsfiskelägen. Vid
Berghamn finns en labyrint och lämningar efter
husgrunder som härrör från en lotsstation.
Inom skärgården runt Runmarö och Sandön har
antalet fastboende tredubblats sedan 1990. Nu bor
här cirka 40 personer. Den samlade bebyggelsen
utanför planlagda områden är framför allt koncentrerad till de västra delarna av Eknö. Ett mindre
område på östra Eknö är planlagt. På Skarprunmarn är sex olika områden planlagda.
Öarna är värdefulla för friluftslivet och båtlivet
genom goda möjligheter till bad, sportfiske och
naturhamnar. Försvarsmakten har kvar vissa anläggningar i området. Korsö är av riksintresse för
totalförsvaret och ett permanent skyddsobjekt.

Rekommendationer

 Boende, hamnverksamhet och besöksnäring
utvecklas på Telegrafholmen samt Lökholmen.
 Området i Sandhamns närhet utvecklas som
centrum för båtliv och turism.
 Kartläggning görs av natur- och kulturvärden
på land och i vatten i skärgården runt Horssten,
skärgården öster om Sandön och Korsö samt
skärgården öster om Runmarö i Gråskärsfjärden.
 Horsstensområdet föreslås som marint reservat.
 Nya fågelskyddsområden med landstigningsförbud övervägs.

Skärgården runt Nämdö

I den vidsträckta skärgården runt Nämdö finns
många fastboende. Området hyser stora skyddade
naturområden som också är viktiga för det båtburna friluftslivet.
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Kalkstensberggrunden på Skarprunmarn gör att
klipphällarna har en karaktäristisk och rik ört- och
kryptogamflora. Skogsstyrelsen har klassat flera
områden i skärgården söder om Runmarö som
nyckelbiotoper.
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Nämdöskärgården utgörs av ett hundratal både
större och mindre öar. Stora områden är skyddade
som naturreservat vid Bullerö, Långskär och Jungfruskär-Grenskär, Långviksskär samt Biskopsö.
Områdena, som även är ett Natura 2000-område,
utgörs främst av ytterskärgård med karg karaktär
och ängsmarker och har stor betydelse för sjöfågel
och säl. Djurskyddsområden finns öster om Ängskär och på öarna runt Grönskär och Jungfruskär.
Stora delar av Nämdöskärgården är av riksintresse
för naturvård och friluftsliv och föreslås bli national-
park. I området mellan Ornö i Haninge kommun
och Villinge i södra delen av Nämdöskärgården
finns ett riksintresse för yrkesfiske.

UTVECKLING I SKÄRGÅRDEN

Bullerön-Långviksskär är av riksintresse för kulturmiljön. Ekholmen har en varierad och kulturhistoriskt intressant bebyggelse med timrade boningshus
från 1800-talet och sportstugor från 1900-talet. På
Rågskär finns ett kulturhistoriskt välbevarat torp
och äldre kulturlandskap. Den välbevarade timrade
bebyggelsen från 1800-talet på Bullerön är placerad invid en naturhamn. Rester finns av ett äldre
kulturlandskap.
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Långviksskär har en välbevarad gårdsbebyggelse
från huvudsakligen 1800-talets andra hälft samt
bryggor, sjöbodar och rester av ett äldre kulturlandskap. Vid Gillinge finns gårdsbebyggelse från
1800- och 1900-talet i anslutning till ett kulturlandskap som till sin utsträckning är oförändrat
sedan 1700-talet. Kulturlandskapet på Villinge har
rester av odlingsrösen och stengärdesgårdar. Miljöerna vid Hallskär, Bytta och Norsten har ytterskär-

gårdskaraktär med husgrunder, bodar och andra
lämningar från säsongsfiskelägen. Norsten har även
en labyrint och en väl skyddad naturhamn.
Cirka 80 personer bor på 16 öar. Flera planlagda
områden finns på Uvön, Mörtö, Ekholmen och
Orrön. Viktiga näringar i Nämdöskärgården är
byggverksamhet, turism, service, båttaxi, tillsynsuppgifter inom Skärgårdsstiftelsen, konsthantverk
samt jordbruk och fiske.
Idöborg, Rögrund och ett flertal bed & breakfast
erbjuder logi. Tältplats finns på Boskapsön. Långvik-Skärvassa, Ormskär, Brunskär, Grönskär och
Jungfruskär är områden som har fina naturhamnar.

Bullerö är ett utflyktsmål med Bruno Liljefors
ateljé, som under sommaren trafikeras med olika
turistbåtar.

Rekommendationer

 Viss förtätning av bebyggelse medges på de öar
som är fast bebodda för att underlätta permanent boende.
 Skyddsbestämmelser bör tas fram för att bevara kulturmiljön på Långviksskär.
 Åtgärder som kan skada riksintresset för yrkesfiske bör inte tillåtas.
 Nya fågelskyddsområden med landstigningsförbud bör övervägas.

165

UTVECKLING I SKÄRGÅRDEN

Båtliv
Skärgården ger unika möjligheter till båtliv men
ställer också krav på tillgång till båt och båtplatser för kommunikation. I en särskild bilaga till
översiktsplanen finns en utförligare redovisning av
båtliv, hantering av avfall/latrin med mera.

Rekommendationer

 Möjligheter att etablera nya småbåtshamnar
rekommenderas i Stavsnäs, Svartsöfladen vid
Svartsö by, Näsuddens varv på Bockö, Telegrafholmen-Lökholmen och Solvik. Även lägen vid
Nyvarp i Myttinge bör prövas.
 Nya hamnar bör ha tillgång till kollektivtrafik,
parkering och service och utrustas med mottagningsanordning för avloppsvatten.
 Fler sopmajor och toaletter ordnas i välbesökta
naturhamnar.
 Större gästhamnar bör ha tillgång till dusch,
tvätt, toalett, dricksvatten och anläggningar för
avfall/latrin.

Utgångspunkter
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Värmdö skärgårdsmiljö erbjuder unika möjligheter
till båtliv. En stor del av den halva miljon fritidsbåtar som finns längs ostkusten besöker eller korsar
årligen vår skärgård. Många söker lugn, tystnad
och naturupplevelser under sin skärgårdsvistelse.
Men nöjen och service är också viktiga.
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Mål

 Möjligheterna till båtliv i Värmdö skärgård
ska utvecklas genom utveckling av hamnar och
replipunkter.
 Kommunen ska tillsammans med Skärgårdsstiftelsen verka för ett hållbart båtliv genom
utveckling av anläggningar för avfall/latrin,
båtbottentvätt och ramper för sjösättning.
 Fritidsbåtars miljöpåverkan ska minskas.

Genom utveckling av befintliga anläggningar för
båtlivet och genom anläggande av nya förbättras
tillgängligheten och servicen vilket medför en viss
kanalisering av båtlivet till mer tåliga områden.
Eventuellt kan belastningen på andra områden,
framförallt i ytterskärgården minska. Båtlivets
negativa påverkan på naturmiljön begränsas med
bättre motorer, introduktion av alternativa bränslen, avfalls- och toalettmottagning. Genom utpekande av områden för båtbottentvätt och sugtömning för fritidsbåtar förbättras vattenkvaliteten

generellt. En viss försämring av vattenkvaliteten
lokalt kan ske vid båtbottentvätt.
Mindre motorbåtar utan ruff är i särklass den
vanligaste båttypen, cirka 80 procent, och används
främst för dagsturer eller fisketurer. Därutöver
finns två tydliga grupper av båtfolk som använder
sin fritidsbåt på olika sätt. Den ena gruppen är
de som är på sjön en längre period – att färdas på
havet har ett värde i sig. De tillbringar ofta en eller
flera nätter i naturhamn. Den andra gruppen är
de som använder båten för att snabbt ta sig fram
över vatten. De söker natthamn för enstaka nätter då vädret är fint eller tar båten för ett besök på
skärgårdskrogen.
Se även i särskild bilaga Båtliv i Värmdö.

Vistelse i naturhamn

Naturhamnar är områden som genom sin naturliga
utformning och läge inbjuder till förtöjning och
tillfälliga natthamnar. Ett område med små öar och
skär har ofta flera tillgängliga vikar som ger skydd
mot olika vindar.
Hälften av övernattningarna i båt sker i naturhamnar. I Värmdö finns ett stort antal naturhamnar
som sköts av Skärgårdsstiftelsen. En trend är att
tillgängligheten till grundområden med kobbar och
skär har ökat med hjälp av nya detaljerade sjökort,
GPS-navigering och nya typer av grundgående
båtar.

Båtbottentvättar

Reglerna för båtbottenfärger har skärpts och nya
metoder för att på fysisk och mekanisk väg motverka påväxt är under utveckling. Båtbottentvättar är
ett alternativ. I dagsläget finns det ett fåtal båtbottentvättar längs kusten. För att praktiskt bekämpa
påväxt mekaniskt måste det finnas fler tvättar.
Båbottentvättar bör lokaliseras till större båtklubbar, marinor och gästhamnar. Vattenomsättningen
i dessa områden måste vara god, liksom att allt
miljöskadligt spill ska kunna tas om hand. Förslag
på några tänkbara ställen för båtbottentvättar är
Bullandö, Sollenkroka, Stavsnäs, Björkvik och
Sandhamn.

I framtiden bör det finnas tömningsstationer för
båtlatrin. Inom kommunen finns det för närvarande en station på Bullandö. Latrin från båtar kan
innehålla kemikalier som inte förekommer i normalt avlopp därför kan det endast föras till större
reningsverk. Båtfolket hanterar stora mängder
farligt avfall som båtbottenfärger, fernissor, lacker,
lösningsmedel, batterier och oljor. Det är viktigt att
hamnar och marinor har miljöstationer där farligt
avfall kan lämnas eller information om var det ska
lämnas.
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Avfall och latrin
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