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G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G  
 
ALLMÄNT 
Genomförandebeskrivningen redovisar de 
organisatoriska, tekniska, 
fastighetsrättsliga och ekonomiska åtgärder 
som behövs för ett ändamålsenligt och i 
övrigt samordnat plangenomförande. 
Genomförandebeskrivningen har inte 
någon självständig rättsverkan utan ska 
fungera som vägledning till de olika 
genomförandeåtgärderna. Avgörande  
 

 
frågor som rör fastighetsbildning, VA-
anläggningar, vägar m.m. regleras således 
genom respektive speciallag. 
 
DETALJPLANEN 
Syftet med den nu aktuella detaljplanen är 
att utveckla och stärka förutsättningarna 
för sport- och rekreationslivet. 
 

 
O R G A N I S A T O R I S K A  F R Å G O R  

 
TIDSPLAN FÖR PLANPROCESSEN 
Planen handläggs med normalt 
planförfarande enligt nedanstående tidplan. 

 

2011 feb  Beslut om samråd 
2011 mars/april Samrådsremiss 
2011 aug  Beslut om utställning 
2011 aug/sep  Utställning 
2011 nov/dec Antagande i kommunfullmäktige 
2012 jan  Detaljplan tidigast laga kraft 
 
Om- och nybyggnad av allmänna platser 
såsom vägar, parker, parkering på allmän 
plats samt eventuell utbyggnad av vatten- 

och spillvattenanläggningar beräknas 
påbörjas så snart detaljplanen vunnit laga 
kraft. 

 
GENOMFÖRANDETID 
Genomförandetiden är 10 år från det datum 
detaljplanen vinner laga kraft. Ändras eller 
upphävs detaljplanen under 
genomförandetiden har fastighetsägare rätt 
till ersättning för eventuell förlorad  

 
byggrätt som inte utnyttjats. Efter 
genomförandetiden fortsätter detaljplanen 
med dess rättigheter att gälla men ändras 
eller upphävs planen utgår ingen ersättning 
för de rättigheter som gått förlorade. 

 
ANSVARSFÖRDELNING OCH 
HUVUDMANNASKAP 
 
Allmän plats – vägar och 
naturmark 
Värmdö kommun kommer att vara 
huvudman och ansvara för utbyggnad av 
allmänna platser. Allmän plats omfattar 
gator, parkering, gång- och cykelvägar 
samt park och naturmark. 
 

 
 
Vatten och spillvatten 
Utbyggnad av anläggningar för kommunalt 
vatten och spillvatten samt drift och 
underhåll av dessa handläggs av Värmdö 
kommun.  
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Från kommunal förbindelsepunkt i allmän 
platsmark bekostar och anlägger respektive 
fastighetsägare enskilda ledningar. 
 
 
Dag- och dräneringsvatten 
Utbyggnad av anläggningar för hantering 
av dag- och dräneringsvatten samt drift och 
underhåll av dessa handläggs inom 
kvartersmark delvis av Värmdö kommun. 
 
Dagvatten inom kvartersmark från bad och 
ny tennishall förutsätts i huvudsak filtreras 
inom området. En dagvattenutredning visar 
hur dagvatten tas om hand och renas. 
 
El, tele samt fiberoptiska 
ledningar 
Vattenfall Eldistribution AB är 
elnätsägaren inom området.  
 
TeliaSonera Skanova Access AB ansvarar 
för telenätet i området. 
 
Eventuell utbyggnad av nät för fiberoptiska 
ledningar ansvarar Stokab för inom 
området. 

Fjärrvärme 
I centrala Gustavsberg har Vattenfall 
Värme AB fjärrvärmesystem baserat på 

biobränsle. Mellan hockeyhallens 
kylanläggning och Gustavsbergsbadet 
utväxlas värme. 

Bebyggelse på kvartersmark 
Respektive fastighetsägare ansvarar för 
anläggande och/eller upprustning samt 
drift och underhåll av enskilda 
anläggningar och bebyggelse på 
kvartersmark.  
 
Ansökan om bygglov, marklov och 
beställning av nybyggnadskarta görs hos 
Värmdö kommun. 
 
Avtal 
Ett antal verksamhetsutövare arrenderar 
idag mark av Värmdö kommun inom 
planområdet. Avtal/förbindelser om 
genomförande av byggnation inom 
kvartersmark, där Värmdö kommun äger 
och arrenderar ut marken, avses vid behov 
tecknas med respektive arrendator. 
 
Inom planområdet kan det bli aktuellt med 
försäljning av mark i enlighet med 
intentionsavtal mellan Gustavsbergs 
tennisklubb och Värmdö kommun.

  
F A S T I G H E T S R Ä T T S L I G A  F R Å G O R  

 
Markägoförhållanden 
Rörstrand Förvaltnings AB äger Ösby 
1:86. KB Josefina Ö äger Ösby 1:40. JM 
äger Ösby 1:1. Övrig mark är i kommunal 
ägo.  
 
Fastigheter, 
gemensamhetsanläggningar och 
servitut 
Fastighetsbildningsåtgärder kan sökas 
omgående men beslut från Lantmäteriet 
kommer tidigast först efter att planen 
vunnit laga kraft.  
 

Gemensamhetsanläggningar och servitut 
kan behöva tillskapas. 
Inrättande av gemensamhetsanläggningar 
sker efter ansökan av fastighetsägare och 
beslutas av lantmäteriet. Servitut kan 
tillkomma genom lantmäteriförrättning, 
officialservitut, eller genom avtal mellan 
fastighetsägare, avtalsservitut. 
En sammanställning över servitut har tagits 
fram, se bilaga 1.  
 
Ledningsrätter inom området att 
bibehållas. Ett u-område över 
tillkommande parkering läggs in för att 
kunna markförlägga el- ledningar.  
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Strandskydd 
Planområdet berörs delvis av strandskydd 
enligt miljöbalkens sjunde kapitel. 
Strandskyddet upphävas inom delar av 
planområdet. Inom de delar av  

 
planområdet där det inte är önskvärt att 
upphäva strandskyddet, såsom för gym och 
äventyrsleken, kommer istället dispens att 
sökas.

 
 

E K O N O M I S K A  F R Å G O R  

Allmän plats 
Huvudmannen svarar för anläggande och 
underhåll av allmänplats. 
 
Bebyggelse på kvartersmark 
Fastighetsägaren svarar för byggnader och 
andra enskilda anläggningar inom 
kvartersmark om inte andra avtal tecknas.  
 
Vatten och spillvatten 
Kostnaden för kommunalt vatten och 
spillvatten tas ut enligt för varje tidpunkt 
gällande VA-taxa. Debitering sker när 
förbindelsepunkt finns och ledningarna kan 
användas. Anläggningsavgiften täcker 
kostnaden för vatten och spillvatten fram  
 

 
till förbindelsepunkt. Till detta kommer 
kostnaden för den egna servisledningen 
mellan förbindelsepunkt och byggnad. 
 
El och tele 
Kostnaden för el- och tele debiteras enligt 
gällande taxa av respektive ledningsägare. 
 
Plankostnader 
Kostnaderna för planläggning kan tas ut 
som planavgift i samband med bygglov 
enligt gällande plan- och bygglovtaxa. 
 
Förrättningskostnader 
Lantmäterimyndigheten fattar beslut om 
förrättningskostnaderna.

  
T E K N I S K A  F R Å G O R  

 
Gator med mera inom 
planområdet 
Besökande hämtar, lämnar samt parkerar 
på områdets angöringsparkering. 
Transporter till och från Idrottsområdet får 
ske på kvartersgata. 
För att minimera trafik inom Idrottsparken 
kan kvartersgator stängas med bom.  
 
Varutransporter till respektive verksamhet 
planeras via nya och befintliga lokalgator 
och kvartersgator inom området.  
 
Parkering 
En ny parkering kommer att anläggas ost 
om befintlig isrink. Parkering kommer att 
anpassas till befintlig naturmiljö och kan 
delvis komma att utgöras av parkeringshus. 
Under våren 2011 har en 
parkeringsutredning genomförts.  

Gång- och cykelvägar 
Nya gång- och cykelstråk kommer att 
anläggas inom Centrala Gustavsberg. Inom 
denna detaljplan kommer gång- och 
cykeltrafik att ske på kvartersvägar inom 
området. De ansluter till Skogsbo via en 
GC-väg och till Ösbyträsk i anslutning till 
badhuset.  
 
Uppvärmning 
Byggnader inom området värms idag upp 
av el, bergvärme alternativt spillvärme från 
ishallarna. Möjlighet kommer även att 
finnas för tillkommande bebyggelse att 
värmas upp med fjärrvärme. 
 
Avfallshantering 
Avfallshanteringen kommer att ske med 
kärl. Kärl för återvinning kan placeras vid 
infarten i anslutning till isytan under 
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skärmtak. Inom området hänvisas till 
uppsamlingsplatser för avfall som 
idrottsrörelsen ansvarar för. 
 
Ledningar med mera 
Inom planområdet finns luftledningar som 
kan behöva grävas ner om de berörs av den 
nya bebyggelsen.  
 
Inom området finns även en mindre 
transformatorstation placerad invid badet 
som eventuellt kommer att behöva flyttas i 
samband med byggnationen av den nya 
tennishallen. 
 
Vatten och avlopp 
Området är anslutet till det kommunala 
vatten- och avloppsledningsnätet. De 
befintliga ledningarna kan till viss del 
behöva läggas om i samband med ny 
bebyggelse och att nya förbindelsepunkter 
upprättas. 
 
Genom området finns även en 
huvudvattenledning som delvis ska 
förläggas i kulvert inför byggnationen av 
den nya tennishallen. 
 
Dagvatten  
En stor del av planområdet består av 
naturmark med möjlighet till infiltration, 
fördröjning och avdunstning. Vid 
ytterligare byggelse inom området bedöms 
avrinningen öka. 
 
Bebyggelse och anläggningar inom 
området är delvis anslutet till det 
kommunala dagvattennätet. Där så är 
möjligt ska avrinning från nya vägar och 
parkeringar samlas upp och anslutas till 
detta nät.  
 
Övrigt dagvatten inom området, främst 
från bad och ny tennishall, renas inom 

respektive fastighet innan det släpps ut i 
Ösbyträsk. En dagvattenutredning visar hur 
dagvattnet ska hanteras.  
 
Markföroreningar 
Fyllningsmassor med bland annat 
porslinskross från porslinsfabriken har 
använts för att fylla ut de låglänta delarna 
mellan Farstaviken och Ösbyträsk. 
Inventeringar av eventuella 
markföroreningar visar att delar av 
massorna innehåller höga halter av 
metaller. I samband med exploateringen 
ska åtgärder för sanering föreslås. 
 
Bygglov får inte medges innan 
markundersökning genomförts i område 
där risk för markförorening föreligger och 
eventuella markföroreningar avhjälpts. 
 
Geoteknik och radon 
Planområdet är enligt kommunens 
markradonkarta bedömt som 
högriskområde för markradon. 
Undersökning är utförd i samband med 
byggnationen av badet.  
 
Kommunen ansvarar för geotekniska 
undersökningar för utbyggnad av allmänna 
anläggningar. De enskilda fastighetsägarna 
och arrendatorerna ansvarar för eventuella 
geotekniska undersökningar som behövs i 
samband med byggnation. 
 
Hälsa och säkerhet 
Hockeyhallens kylanläggning ska enligt 
utförd riskutredning byggas om för att 
reducera mängden ammoniak och därmed 
risken i området. Kommunen har anslagit 
medel för ombyggnad under 2012. I och 
med ombyggnationen begränsas 
skyddsavståndet till bostäder till 100 
meter.
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