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Inledning
Planeringens syfte

Läge och avgränsning

Syftet med ett detaljplaneprogram är att kommunens
beslutsunderlag i ett tidigt skede skall breddas med
berördas erfarenheter och synpunkter. De berörda
skall ges möjlighet till insyn och påverkan innan
kommunens ställningstaganden är låsta. Vid arbetet
med programmet skall ett samråd genomföras efter
samma regler som gäller för ett detaljplanearbete.

Mörtnäs och Korpholmen ligger vid väg 222 cirka
4 km öster om kommunens centralort Gustavsberg.
Programområdet omfattar hela Mörtnäs och den
bebyggda delen av Korpholmen. I väster ansluter
avgränsningen till gällande detaljplan för Mölnvik.

Programmet för Mörtnäs ska klarlägga förutsättningarna för väganslutningar mot väg 222 efter de
åtgärder som planeras i arbetsplan för vägen med
Vägverkets krav på väganslutningar och tomtutfarter.

Området betecknas i översiktsplanen som ett
prioriterat förändringsområde, se vidare under
rubriken Översiktsplan.

Vidare ska programmet redovisa riktlinjer för
• Markanvändning utmed väg 222
• Kompletterings- och ersättningsbebyggelse i
Mörtnäs och Korpholmen
• Utformning av det lokala vägnätet i Mörtnäs och
Korpholmen
• Förslag till placering av högstadieskola och
daghem i området
• Eventuell ny bebyggelse i öster och i väster
• Ny lokalväg mellan Mölnvik och Mörtnäs samt
GC-förbindelse med Ösbyskolan
• Grönstruktur i området
• Skillnader mellan enskilt och kommunalt huvudmannaskap

Kommunala beslut

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutade
2003-04-07 att ge planenheten i uppdrag att i
samarbete med tekniska förvaltningen påbörja
ett programarbete som underlag för kommande
detaljplaner för Mörtnäs och Korpholmen.

Arbetets organisation
och tidplan
Arbetet leds av Värmdö kommuns planenhet som
arbetar på uppdrag åt kommunstyrelsen.
Arbetet har utförts inom WSP Samhällsbyggnad,
avdelningen Trafik-Plan-Landskap.
Samråd kring programmet pågår till den 15
november 2003. Efter sammanställning av
samrådets synpunkter och eventuella revideringar
godkänns programmet av kommunstyrelsens
tekniska utskott. Utifrån programmets riktlinjer kan
detaljplanearbetet för området påbörjas.

Detaljplanearbete pågår för området kring
Tjusarstigen varför detta område ej ingår
i programområdet. Området ingår dock i
redovisningar av förutsättningar mm som en del i
helheten.
Detaljplanearbete pågår även för Solbackens
förskola.
Översiktskarta med programområdet markerat

4

MÖR TNÄS OCH KORPHOLMEN

Sammanfattning
Befolkningen ökar kraftigt i Värmdös fritidshusområden. Detta medför en ökad belastning på
miljön och trafiksituationen. Fastighetsägarna ställer
högre krav på boendestandard och till exempel
trafiksäkra skolvägar.
Mörtnäs och Korpholmen är två av kommunens
förnyelseområden där en omvandling till åretruntboende pågår sedan många år. Kommunen stödjer
denna omvandling och Mörtnäs-Korpholmen är i
förslaget till ny översiktsplan ett av fem prioriterade
förändringsområden där planläggning och översyn
av gällande planer samt anslutning till kommunalt
vatten och avlopp planeras inom en tioårsperiod.
Vägverket planerar en ombyggnad av väg 222
mellan Mölnviksrondellen och Ålstäket.
Förslaget omfattar breddning av vägen till
fyrfältighet samt en gång- och cykelväg på den
norra sidan. Beslut finns om utbyggnad av GCvägen. Kommunen bedömer förslaget som
positivt både ur trafiksäkerhetssynpunkt och ur
framkomlighetssynpunkt.
I avsnittet Planeringsförutsättningar redovisas de
övergripande plandokument som gäller för området
samt gällande beslut.
I avsnittet Områdesförutsättningar redovisas
områdets förutsättningar, kommunens intentioner
med området samt de önskemål som olika
intressenter har på området.

I avsnittet Riktlinjer för kommande
detaljplanearbete redovisas ställningstaganden och
därmed de riktlinjer som ska gälla för kommande
detaljplanearbete.
I avsnittet Översiktlig miljöbedömning redovisas
de miljö- och riskfaktorer som finns inom området.
I avsnittet Genomförandefrågor beskrivs
skillnaderna mellan kommunalt huvudmannaskap
och enskilt huvudmannaskap samt etappindelning
för detaljplanearbetet.
Mörtnäs och Korpholmen föreslås bli bostadsområden för permanentboende. Mörtnäs får tydliga
tillfarter via rondeller från väg 222 i och med väg
222:s ombyggnad. Korpholmen får sin tillfart via
Trollstigen.
Vägen kommer även i framtiden att dela områdena
åt trots att ombyggnaden medför förbättrade
kommunikationer för de oskyddade trafikanterna.

För att tillgodose de boendes rekreationsmöjligheter
anger programmet natur- och parkområden.
Bland annat föreslås skogsområdet i öster vara ett
rekreationsområde och Västervikens innersta delar
föreslås utvecklas som samlingsplats i Mörtnäs med
vattenkontakt och rekreationsanläggningar.
Förslaget till ombyggnad av väg 222 innebär att ny
tillfartsväg till Mörtnäs byggs i öster. Därtill anger
programmet en ny vägförbindelse med Mölnvik i
väster. Programmet anger även en struktur för de
lokala vägarna. Den innebär att vissa vägar som
kommer att få en uppsamlande funktion får en högre
standard. Detta för att bland annat tillgodose kraven
på trafiksäkerhet för området. I huvudsak behålls
befintliga vägbredder. En lokal slinga för buss inom
Mörtnäs föreslås.
Programmet ska ligga till grund för kommande
detaljplanearbete i området.

Programmet föreslår en viss förtätning genom
avstyckningar och ökad byggrätt på vissa befintliga
fastigheter. Programmet föreslår även nya lägen för
förskola och skola. Två nya områden föreslås för
bostadsbebyggelse – ett i öster och ett i väster.
För Korpholmen föreslås befintlig fastighetsstruktur
bevaras.
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Planeringsförutsättningar
Planförhållanden
Översiktsplan
I översiktsplanen som antogs i juni 2003 utpekas
Mörtnäs och del av Korpholmen som prioriterat
förändringsområde. I följande textavsnitt hänvisas
till översiktsplanen, som här förkortas till ÖP.
ÖP redovisar bland annat att kommunens
befolkning ökar kraftigt, att permanentning
av fritidshus sker, att efterfrågan på nya
bostadsområden finns, att miljöbelastningen ökar
på grund av alla förändringar i bebyggelsen, att det
ökade bebyggelsetrycket gör det viktigt att vara
aktsam om såväl stora som små naturområden.
ÖP pekar ut fem prioriterade förändringsområden
och Mörtnäs-Korpholmen är ett av dessa. För
dessa prioriterade områden anser kommunen
att det är särskilt angeläget att snarast utarbeta
riktlinjer för bebyggelseutvecklingen och att påbörja
utbyggnaden av infrastrukturen. Fritidshusen
utgör en bostadspotential men permanentningen
får följdverkningar på trafiksituationen och vasidan. För att komma till rätta med detta krävs
kommunalt va och detaljplaneläggning för
anpassning till åretruntboende. Kommunen räknar
med att de prioriterade områdena ska ha anpassats
till bostadsområden för åretruntboende inom tio år.
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ÖP:s övriga tankegångar och förslag till riktlinjer har
arbetats in i avsnittet planeringsförutsättningar.

värna om stränder och strandområden.
Delar av Mörtnäs och Korpholmen ligger inom
strandskyddat område och är av intresse för
naturskyddet och djurlivet vilket måste beaktas vid
upprättandet av nya planer.

Riksintressen

Detaljplaner

I ÖP anges att:
”Stora delar av den svenska kusten är i sin helhet
riksintresse enligt Miljöbalken kap 4 för sina
samlade natur- och kulturvärden. Kustområdena
och skärgårdarna i Södermanland och Uppland
från Oxelösund till Herräng och Singö är ett sådant
område. Här skall turismens och då särskilt det
rörliga friluftslivets intressen beaktas.

En detaljplan anger vad marken får användas
till; vad som ska vara vägar och vad som ska vara
kvartersmark. Detaljplanen anger även hur mycket
som får byggas och i många fall hur byggnader

Inom samma tid ska också fastigheterna ha anslutits
till kommunalt va.

Bestämmelserna innebär dock inte någon restriktion
för utvecklingen av befintliga tätorter, av det lokala
näringslivet eller anläggningar som behövs för
försvaret. ”
I övrigt omfattas programområdet inte av något
riksintresse.

Strandskydd
Värmdös stränder är i stora områden hårt exploaterade. Det finns därför ett kommunalt ansvar att

Stranden vid skogskanten i öster
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får placeras. Den reglerar också vem som ska ha
ansvaret för gemensamma områden såsom vägar och
grönområden.
Ungefär 1/3 av programområdet har gällande
detaljplan, se karta. De äldsta är från 1942, 1952
och 1958 och omfattar större delen av den planlagda
marken. Därefter har mindre detaljplaner upprättats
för enstaka tomter, den senaste 1999. Övriga delar av
programområdet saknar detaljplan.
Detaljplanearbeten pågår för området kring
Tjusarstigen och för Solbackens förskola.
Översiktsplanen anger att kommunalt vatten och
avlopp ska byggas ut i området. Inom området bör
likartade regler gälla för kommande förtätning.
Eftersom förutsättningarna inom området är olika
bl.a avseende planläge behöver nya detaljplaner
utarbetas.
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I de gällande detaljplanerna inom området varierar
tomtstorlekarna från 600 kvm till 3500 kvm. I och
med att tomtstorlekarna anges i detaljplanen så
begränsas antalet tomter.

meter

Områden med strandskydd (blå skraffering)
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Byggrätten för bostadstomterna varierar likaså.
För huvudbyggnaden får man som minst uppföra
100 kvm och som mest 150 kvm. För uthus är
variationerna inte lika stora 30-40 kvm BYA. Den
totala byggrätten varierar från 130 kvm BYA till 220
kvm BYA. Vindsinredning tillåts i allmänhet.
Bostäderna får uppföras i en våning och ska vara
friliggande. Radhus får dock vara i två våningar.
BYA är byggnadens area projicerad på marken.
De gamla detaljplanerna behöver anpassas till
åretruntboende och nya detaljplaner behöver
tas fram där sådana ej finns. Detaljplanernas
byggrätter bör motsvara de krav man kan ställa
på en åretruntbostad. Det innebär vidare att
trafikstrukturen i området ses över så att vägarna
i området fungerar för en större mängd bilar, för
utryckningsfordon, att vissa vägar anpassas för
bussar samt att tillräcklig trafiksäkerhet uppnås för
oskyddade trafikanter. Denna trafiköversyn kan
innebära att vissa vägkorsningar behöver byggas om
och få större utrymme än idag.
Den planerade ombyggnaden av väg 222 medför att
detaljplaner behöver upprättas för vägområdet och
intilliggande fastigheter. När väg 222 byggs måste
en del fastigheter ges en ny infart, istället för direkt
ut på väg 222. Vidare kommer nya tillfartsvägar att
behöva anläggas.

Områden med gällande detaljplaner (Kartbild ur Förändringsområden,Värmdö kommun 1999)
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Markägoförhållanden

Markägokarta
Värmdö kommun

Större delen av marken är i privat ägo. Vägarna
och vissa gemensamma markområden ägs av
samfälligheter. Kommunens markinnehav utgörs
av enstaka fastigheter samt gemensamma områden.
Några fastigheter ägs av företag. En del av dessa
önskar exploatera sin fastighet.

Värmdö kommun fastigheter AB
Mjöbäcks Entreprenad AB

³

SL
Grisslingehöjden K/B
JM
Frentab
Övriga
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Markägokarta
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Områdesförutsättningar
Historik
Mörtnäs ingick i den förläning Sven Månsson
(Eketrä) fick 1605. Gården övergick 1637 till Gustaf
Gabrielsson Oxenstierna på Farsta. Gården såldes
omkring 1790. 1840 delades gården i tre delar och i
början av 1900 började tomter styckas av och säljas.
I början av 1900 fanns planer på att bygga järnväg
mellan Stockholm och Värmdö och anlägga
”Värmdö Villastads- och egnahemsområde”. Det
fanns vid denna tid goda ångbåtsförbindelser så när
planerna på järnväg avstannade fick bebyggelsen mer
inriktning mot fritidsbebyggelse.

Ålstäket, ca 1900

Mörtnäs blev under 1930-talet genom de
förbättrade kommunikationerna än mer intressant
för fritidsbebyggelse och började styckas upp bland
annat genom Otto Hellmans försorg.
Inom området finns exempel från de olika
byggnadsstilarna med enstaka hus från tiden före
1900, sommarvillor vid vattnet från 1900-1930,
sportstugor från 1930-1950 och senare både radhus
och villor.
Idag genomgår området en omvandling där de
gamla fritidshusen övergår till permanentbostäder.
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Mörtnäs gård, ca 1880, foto P L Quist
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Landskapsbild

Natur / vattenområden

Kultur

Landskapet i området är den inre skärgårdens med
tallklädda bergsryggar, insprängda mindre dalsänkor
som en gång odlats samt havsvikar kantade av branta
bergssidor eller låglänta vasstränder. Bergknallarna
har på sina ställen branta sidor som bildar markerade
väggar i en dalgång. I en del dalgångar är
bebyggelsen placerad utmed dessa väggar och lämnar
fria områden i mitten vilket ytterligare förstärker
dalgången.

Översiktsplanens intention är att bevara grönstrukturen. Särskilt känsliga är de områden där
det finns risk att grönstrukturen delas av. Området
kring Mölnvik samt området mellan Hemmesta
och Mörtnäs är en svag länk i grönstrukturen där
grönkilen är avbruten.

Bebyggelsen har inte pekats ut som område av
intresse ur kulturmiljösynpunkt.

I sydöstra Mörtnäs finns ett område med grusås som
nyttjats för grus- och bergtäkt.
Korpholmen består av en markerad bergsrygg.

I de högre belägna delarna dominerar hällmarkstallskogen. På tomterna har en stor del natur sparats.
Särskilt tydligt är detta på Korpholmen där husen är
inplacerade i skogen.
I dalgångarna är vegetationen lite lummigare och
enstaka ekar återfinns. Tomterna har här oftast
trädgårdar med fruktträd, gräsmattor och buskar.
Vissa strandområden är låglänta med alar och vass.
Västerviken är en grund vik med flera vassområden.
Mörtnäsviken har ett större vattendjup.
Ett större sammanhängande skogsområde finns i
programområdets sydöstra del. Bebyggelsen gränsar
också till ett sammanhängande skogsområde i väster.

Det inre av Västerviken.

Bebyggelse vid bergvägg
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Bebyggelse

Naturmiljö och rekreation

Bebyggelsen i Mörtnäs och Korpholmen är väl
sammanhållen och större delen av området utgörs
av tomtmark. Några allmänt tillgängliga fastigheter
finns inom området.

En kommunal målsättning är att alla Värmdöbor
skall ha goda förutsättningar för att vistas i naturen
och att man inte ska behöva åka bil dit. Avstånd
längre än 300 – 500 meter gör att folk avstår från
kvällspromenaden i naturområdet. Inom tätbebyggda

Inom Mörtnäs och Korpholmen finns 568 st
fastigheter. Av dessa är 185 st större än 3000 kvm.
Bebyggelsen är till största delen enfamiljshus av
fritidshuskaraktär. Tomternas storlek varierar
liksom byggnadernas ålder. Inslag av radhus och
flerbostadshus finns. Vid väg 222 finns byggnader
som innehåller affärslokaler och byggnader för
restaurang, kiosk etc.
I ÖP utpekas områden där ny bostadsbebyggelse
eller arbetsplatser kan vara möjlig efter utredning.
I norra Mölnvik i anslutning till Mörtnäs föreslås
nya bostäder. Längs med norra sidan av väg 222
mellan Älgstigen och Ålstäket föreslås ett nytt
arbetsplatsområde för främst handel och kontor.
Vägbuller gör detta område olämpligt för nya
bostäder.

Rekreationsområden.
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områden ska målsättningen vid detaljplanering vara
att området ska genomskäras av stråk som leder ut
till större promenadområden.
Genom Mörtnäs går en vandrings- och cykelled i
öst-västlig riktning.
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Söder om väg 222 finns havsbadet Grisslingebadet
(markerat med 1 på kartan).
Ett relativt stort skogsområde med det gamla
grustaget finns i östra delen av Mörtnäs och det
sträcker sig ned till stranden. Detta innehåller
många stigar och nyttjas för strövtåg. I anslutning till
denna skog ligger ”mormors ängar” (2) som utnyttjas
mycket för rekreation, bland annat firas midsommar
här.
I skogsområdena väster om Mörtnäs och
Korpholmen (3) finns gott om stigar. I Mörtnäs

Grisslingebadet

Mormors ängar

finns några mindre skogspartier uppe på bergen som
är allmänt tillgängliga (4).

Söder om väg 222 invid Korpholmen finns en
småbåtshamn med båtuppläggning. I Mörtnäsviken
finns en mindre båthamn med båtuppläggning. I
övrigt finns enskilda bryggor.

Mörtnäs och Korpholmen, som ligger i innerskärgården, omges av fjärdar. I Grisslingeviken
finns badplats och småbåtshamn (5). Viken är dock
avgränsad mot Mörtnäs bostadsbebyggelse av den
starkt trafikerade väg 222. En gångtunnel finns.
Vägens trafikmiljö dominerar området.
Möjligheter att nå stranden finns vid båthamnar,
vid enstaka kommunala strandfastigheter, vid
skogskanten längst inne vid fjärden samt vid
havsbadet. De strandpartier som är gemensamma
runt Västerviken är av våtmarkskaraktär och med
vassbälten vilket begränsar möjligheten att nå fram
till vattnet (6).

Ett område sydväst om Mölnviksrondellen förelås
utredas för fritidsaktiviteter såsom bana för
motorcykelsport. Idag finns här brukshundsklubb,
pistolskytteförening och modellflygklubb. Området
är bullerstört från väg 222. Intill området föreslås i
översiktsplanen även en ny helikopterlandningsplats.

Hästkroken
13
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Trafik
Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken består idag av bussar som
trafikerar väg 222. Det finns tre busshållplatser i
vardera riktning mellan Mölnviksrondellen och
rondellen vid Ålstäket. Busshållplatserna finns
vid Ålstäketrondellen/Grisslingebadet samt vid
Älgstigen. Busshållplatsen vid Ålstäketrondellen/
Grisslingebadet fungerar som bussomstigningsplats.
En infartsparkering finns idag söder om väg 222
vid Ålstäket. Även parkeringen vid Grisslingebadet
fungerar som infartsparkering. Trafiksäkerheten
för resenärerna är dålig eftersom det i stora delar
saknas övergångsställen och gångbanor längs vägen.
Trafiken är dessutom så tät att det ibland är svårt att
passera vägen.
Idag finns det ingen busslinje som går in i områdena
Mörtnäs eller Korpholmen. Det är idag inte möjligt
att köra buss i dessa områden. Kollektivtrafikstandarden för de boende i Mörtnäs är relativt låg.
Från väg 222 till området längst i norr är avståndet
ca 1,3 km.
En ny infartsparkering byggs vid Mölnvik. Vid
detaljplanering av Mörtnäs bör hänsyn tas till
eventuellt behov av infartsparkering i anslutning till
befintliga eller nya båtbryggor.

Biltrafik – väg 222
Väg 222 från Stockholm ingår i huvudvägnätet
och sammanbinder kommunens östra delar med
14

Gustavsberg. Vägen har motorvägsstandard
västerifrån fram till Mölnvik.

vägen minskas och samlas till två korsningspunkter
utformade som cirkulationsplatser. Trollstigen
behåller sin utfart på väg 222.

På sträckan Mölnvik-Ålstäket är högsta tillåtna
hastigheten på vägen 50 km/tim under dagtid (7-18)
och 70 km/tim kvälls- och nattetid.

Biltrafik – Mörtnäs och Korpholmen

Trafikflödet i Mörtnäs är idag ca 18 000 fordon per
årsmedeldygn. Enligt Vägverkets prognoser kommer
trafikmängden att uppgå till ca 25 000 fordon per
årsmedeldygn år 2020.
På den aktuella sträckan har vägen många anslutningar till lokalvägar och även direktutfarter från
fastigheter. Längs vägen finns även verksamheter
såsom restaurang, kiosker, infartsparkering och bad.
Trafikmiljön längs huvudvägnätet i Värmdö
är förknippad med betydande problem både
beträffande framkomlighet och trafiksäkerhet.
Utan skyndsamma åtgärder kommer situationen
snabbt att förvärras på grund av kommunens stora
befolkningsökning och därmed ökad trafik. För
sträckan Mölnvik – Ålstäket kan köerna sommartid
vara kilometerlånga.
Vägverket har påbörjat arbetet med arbetsplan
för förändringarna på väg 222 och utställning av
arbetsplanen beräknas ske under sommaren 2003.
I arbetsplanen placeras en gång- och cykelväg på
vägens norra sida och utökningen av vägområdet
för fyrfältighet sker åt söder. Antalet utfarter på

Biltrafiknätet i Mörtnäs/Korpholmen består
idag till största delen av smala vägar med låg
trafikstandard. Generellt är vägarna branta och
kurviga och har dålig plan- och profilstandard. På
många ställen är sikten mycket dålig. I Mörtnäsområdet råder en generell hastighetsbegränsning
på max 30 km/tim och i Korpholmen-området är
hastighetsbegränsningen 20 km/tim. På vägnätet
gäller även ett maximalt axeltryck på 6 ton och
under april-maj gäller max 5 tons axeltryck. Vägarna
i området är belagda antingen med asfalt eller
oljegrus.
Enligt översiktsplanen är vägarnas utformning och
standard samt gång- och cykelvägar en prioriterad
fråga vid framtida planläggning av området Mörtnäs
och Korpholmen.

Väg 222.

MÖR TNÄS OCH KORPHOLMEN

En vägförbindelse mellan Mölnviks arbetsplats- och
handelsområde och västra delen av Mörtnäs föreslås
i ÖP.

Gång- och cykeltrafik
Inom Mörtnäs och Korpholmen saknas gång- och
cykelbanor på större delen av vägnätet, undantaget
är Mörtnäsvägen som har en gångbana på en lång
sträcka. Med undantag för Mörtnäsvägen får gångoch cykeltrafikanter således färdas i blandtrafik. Det
finns några få gång- och cykelvägar i området. Inom
området finns det dessutom ett antal gångstigar
som ibland även används för cykeltrafik. I höjd
med Grisslinge havsbad finns en gångtunnel för
passage under väg 222. Detta är den enda planskilda
korsningen med väg 222 som finns för oskyddade
trafikanter på den aktuella sträckan.
Trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna
behöver förbättras vid väg 222. Vägverket föreslår i
sin planeringen en GC-väg på norra sidan och fler
planskilda passager av väg 222.

Lokalväg i Mörtnäs.

GC-förbindelse från Mörtnäs till Ösbyskolan
föreslås i ÖP och gång- och cykeltrafiken är en
prioriterad fråga i detaljplaneringen av området.

Gångtunneln från norr.

Lokalväg på Korpholmen.
15

MÖR TNÄS OCH KORPHOLMEN

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Stora delar av Mörtnäs har kommunalt vatten
och avlopp. Avloppet är anslutet till Hemmesta
reningsverk. Fyra gemensamhetsanläggningar för
vatten och avlopp är anslutna till det kommunala

va-nätet, de ingår dock ej i det kommunala vanätet. Gemensamhetsanläggningar förordas
fortsättningsvis ej av kommunen utan bör inkluderas
i det kommunala verksamhetsområdet.

Inom området finns ett stort antal enskilda
anläggningar för vatten och avlopp. Många brunnar
har vatten av dålig kvalitet och flera fastighetsägare
önskar därför få ansluta sig till kommunalt vatten
och avlopp. För Mörtnäs planeras va vara utbyggt år
2008.
I Korpholmen är inga fastigheter anslutna till
vatten- och avloppsnätet. Va-anslutning för
Korpholmen planeras i en andra etapp, i samband
med att Vägverket bygger om vägsträckan MölnvikÅlstäket.
En sammanbindande större avloppsledning kommer
att byggas längs med väg 222 mellan Tjustviks och
Hemmesta reningsverk. Söderifrån ansluter en
tryckspillvattenledning vid Grisslingebadet.
En större vattenledning når Mörtnäs norrifrån i
Västerviken.

Dagvatten

Fastigheter med
permanentboende
orange markering.
Verksamhetsområde för kommunalt
VA, grön linjeavgränsning.
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Dagvattnet i området tas dels om hand lokalt och
leds dels bort via ledningar eller diken med utlopp
i omgivande vikar. I sydvästra delen av området
leds spillvatten från enstaka fastigheter bort via
dagvattenledning.
Områdets terrängförhållanden med stora bergområden och inflikade dalgångar gör att allt
dagvatten ej kan tas om hand lokalt utan måste ledas
vidare via diken eller ledningar.
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Översiktsplanen anger att i första hand ska
dagvattnet tas omhand lokalt (LOD). Där LOD
ej är möjligt får dagvattnet anslutas till allmänt
dagvattenledningsnät. Dagvattenhanteringen
i området behöver studeras i samband med
kommande detaljplanearbete.

Uppvärmning

El, tele och bredband

Berggrunden i Mörtnäs utgörs av gnejser och i
Korpholmen av grönstenar. I låglänta partier är
berget överlagrat med lera. I den östra delen finns ett
område med svallgrus. Några mindre mossor finns i
den västra delen.

Inga större befintliga eller planerade kraftledningar
berör området. Området är anslutet till ledningsnätet.
El- och teleledningar inom området är byggda som
luftledningar med sambyggnad mellan el och tele.
På norra sidan om väg 222 ligger ett huvudstråk
med jordkablar för tele till Hemmesta.

Idag används olja eller el i vissa fall kombinerat med
vedeldning i braskamin, öppen spis eller vedpanna.
Vedeldning kan förorsaka klagomål från grannar.

Grundförhållanden

Service

detaljhandel. I närområdet finns restaurang och
kiosk/bageri, frisör och järnhandel.
I området finns en plåtverkstad.
Från Mörtnäs är det ungefär 3 km till Gustavsberg
och ca 4 km till Hemmesta.

Offentlig service
Mörtnäs och Korpholmen hör till Ösbyskolan med
klass F-9.
Närmaste förskolor är Solbacken i Mörtnäs,
Vikingen i Vik, Värmdövik i Hagaberg samt
förskolor i Gustavsberg.

Kommersiell service
Kommunens intention är att bredband ska byggas ut
i kommunen.

Avfall

I Mölnviksområdet, bara någon kilometer från
programområdet, pågår utbyggnad av ett stort
handels- och arbetsområde med bland annat
kommersiell service i form av dagligvaru- och

Närmaste återvinningsstation finns vid Grisslingebadet och närmaste återvinningscentral vid
Hemmesta vägskäl. Närmaste miljöstation för farligt
avfall finns på återvinningscentralen vid Hemmesta
vägskäl samt vid OKQ8 i Gustavsberg. Dessutom
planeras en ny återvinningsstation i Mölnvik.

Bibliotek finns i Hemmestaskolan och i
Gustavsberg.
Fritidsgård finns i Hemmestaskolan och i
Gustavsberg.
Närmaste vårdboende och servicelägenheter finns
i Hemmestahöjden alternativt Gustavsgården i
Gustavsberg. Vårdcentral och folktandvård finns i
Hemmesta och Gustavsberg.

Hushållsavfallet borttransporteras enligt
konventionell sophämtningsmodell.

Framtida behov av markreservationer för t ex
förskolor är en prioriterad fråga vid planläggning av
området.

Järnaffären i Mörtnäs.

I Ösbyskolan finns en idrottshall och vid
Värmdövallen finns elljusspår/motionsslinga.
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Riktlinjer för kommande detaljplanearbete
Föreslagen markanvändning

Trafiksystemet

Allmänt

Allmänt

Nedan redovisas förslag till markanvändning
inför kommande detaljplanering av Mörtnäs och
Korpholmen.

I Plan- och bygglagen 2 kap 4§, regleras hur
bebyggelsemiljön ska utformas och här finns även
riktlinjer för trafikmiljön. Inom områden med
sammanhållen bebyggelse skall bebyggelsemiljön
utformas med hänsyn till behovet av skydd mot
uppkomst och spridning av brand samt mot
trafikolyckor och andra olyckshändelser. Vidare skall
en god trafikförsörjning och god trafikmiljö skapas.

Bebyggelsen inom programområdet omvandlas till
permanentboende. Karaktären för Mörtnäs ska vara
villaområde med enstaka inslag av tätare bebyggelse
och för Korpholmen villabebyggelse. Bebyggelsen
är infogad i ett landskap med skärgårdens
karakteristiska kännetecken och med närbelägna
strövområden.
Efterfrågan på lägenheter är stor i Värmdö
kommun. Som komplement till villabebyggelsen
föreslås att ny bebyggelse i östra och västra delen
i första hand uppförs som tätare bebyggelse i
form av flerbostadshus eller radhus. Villor kan
tillkomma genom förtätning av villakvarteren genom
avstyckningar. Utmed väg 222 föreslås verksamheter.
För områden utmed väg 222, som ej föreslås för
verksamheter, får ingen ny bostadsbebyggelse
tillkomma genom avstyckning.
För Korpholmen föreslås en mer restriktiv hållning
på grund av terrängförhållandena. Nuvarande
byggnader kan omvandlas till åretruntboende men
inga nya avstyckningar tillåts.
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Både Mörtnäs och Korpholmen har smala,
slingrande och ibland branta vägar som bidrar till
områdets karaktär. Dessa förutsättningar ställer
särskilda krav på vägarnas utformning. Nedan
redovisas riktlinjer för hur trafiksystemet bör
utformas för att tillgodose såväl trafiksäkerhet som
utformning och karaktär.
Referenshastigheten 30 km/tim har använts för
vägarna inom Mörtnäs och Korpholmen när
väggeometrin har studerats. Detta innebär att max
tillåtna hastigheten inom området bör vara 30 km/tim.

MÖR TNÄS OCH KORPHOLMEN

Markanvändningskarta;
Inom det område som markeras
som verksamhetsområdet söder
om väg 222 ryms idag infartsparkering.
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Biltrafik – väg 222
Vägverkets förslag till ombyggnad av väg 222
innebär att dess vägområde utökas mot söder.
Vägen föreslås bli fyrfältig och avfarter sker via
cirkulationsplatser (se karta nedan). Trollstigen
behåller sin utfart mot väg 222.
Längs med vägens norra sida anläggs en GC-väg.
Beslut har fattats om att bygga ut GC-vägen.
GC-passage av vägen föreslås ske planskilt.
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Fastigheter med direktutfart mot vägen anvisas en
ny tillfart då direktutfarter ej längre tillåts. Avfart till
Korpholmen sker via Trollstigen. Avfart till Mörtnäs
sker vid cirkulationplatsen i väster via Älgstigen
samt vid cirkulationsplatsen i öster via en ny väg upp
till Mörtnäsvägen. Mörtnäsvägens utfart på väg 222
stängs.

För båthamnen söder om väg 222 kan medlöpande
in- och utfart anordnas enligt vägverket.

MÖR TNÄS OCH KORPHOLMEN
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Biltrafik – Mörtnäs och Korpholmen
Biltrafiknätet i Mörtnäs behålls till största delen
som det ser ut idag. Viss förbättring krävs dock på
vägarna med hänsyn till framkomlighet och bärighet.

³

En ny vägförbindelse föreslås mellan Mörtnäs och
Mölnvik och ett par nya väganslutningar behöver
byggas vid cirkulationsplatserna. De stängda direktutfarterna medför att ett par mindre lokalvägar
behöver anläggas.
Vägnätet är indelat i uppsamlingsväg, större lokalväg
samt mindre lokalväg för att tydliggöra standardkrav
inom olika delar av området.
För Korpholmen föreslås en ny lokalväg parallellt
med väg 222 för att kunna ta bort direktutfarter.
I övrigt förutsätts vägnätet på Korpholmen kunna
fungera som idag.
Ett annat alternativ till anslutning mot Korpholmen
är en ny väg som ansluter direkt mot Mölnviksrondellen. Detta anges som utredningsområde i ÖP.

Vägstruktur
Plats med behov av
ombyggnad
Väg som stängs av
Uppsamlingsväg

Inom Korpholmen är terrängförhållandena sådana
att det inte är fysiskt möjligt att ordna tillfart till
samtliga fastigheter i en godtagbar lutning. För att
ordna angöring till dessa fastigheter ska parkering
anvisas i kommande detaljplanearbete.

Gång- och cykeltrafik
Inom Mörtnäs och Korpholmen saknas gång- och
cykelbanor på större delen av vägnätet, undantaget
är Mörtnäsvägen som har en gångbana på en lång
22
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Vägstruktur Mörtnäs och Korpholmen.

sträcka. Med undantag för Mörtnäsvägen får gångoch cykeltrafikanter således färdas i blandtrafik. Det
finns några få gång- och cykelvägar i området. Inom
området finns det dessutom ett antal gångstigar
som ibland även används för cykeltrafik. I höjd med
Grisslinge havsbad finns en gångtunnel för passage
av väg 222. Detta är den enda planskilda korsningen

med väg 222 som finns för oskyddade trafikanter
på den aktuella sträckan.
Trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna
behöver förbättras vid väg 222. Vägverket föreslår i
sin planeringen en GC-väg på norra sidan och fler
planskilda passager av väg 222.
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GC-förbindelse från Mörtnäs till Ösbyskolan
föreslås i ÖP och gång- och cykeltrafiken är en
prioriterad fråga i detaljplaneringen av området.

³

Kollektivtrafik
Busslinjerna kommer även fortsättningsvis att föras
via väg 222 och busshållplatser planeras på tre ställen
utmed vägen vid Mörtnäs. Busshållplatserna ska
utformas med tanke på resenärernas trafiksäkerhet
och bekvämlighet.
Infartsparkeringarna söder om väg 222 behålls i
nuvarande utsträckning för att uppmuntra till ökat
kollektivtrafikåkande. Gångväg från parkeringen
till busshållplats ska anordnas trafiksäkert och med
planskild passage av väg 222.
En ny lokalbusslinje kan mara möjlig om intresse
och behov av sådan finns. Här föreslås en busslinje
från Gustavsberg via Mölnvik genom Mörtnäs och
vidare till Hemmesta, se skiss. Med denna kommer
gångavståndet bostad-hållplats att minska, ett
avstånd på maximalt 400 meter mellan bostad och
hållplats har eftersträvats.
0

Den föreslagna sträckningen medför att vägen
behöver byggas om på vissa sträckor och i vissa
korsningar, se markeringar på skissen.
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Skiss med föreslagen busslinjesträckning (rödstreckad linje) samt runda markeringar där vägombyggnader behöver ske.
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Riktlinjer
Nedan redovisas riktlinjer för utformning av vägarna.
Utformning och eventuella intrång på enskilda
fastigheter kommer att regleras i kommande
detaljplaner.
Vid nybebyggelse bör de nya vägarna om möjligt
knytas ihop med det befintliga vägnätet och ej
utformas som säckgator.
På vissa ställen krävs justeringar i höjd för att
åstadkomma tillräcklig sikt och stoppsträcka över
backkrön. Det finns även ställen där skarpa kurvor
gör att det inte finns tillräcklig stoppsikt. En
åtgärd för att förbättra sikten kan vara att räta ut

Lokalväg på Korpholmen
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kurvorna. Där detta inte går, med hänsyn till miljö
eller topografi, kan en annan tänkbar åtgärd vara
att siktröja. Ytterligare en möjlighet är att förbättra
sikten genom fysiska åtgärder t.ex. genom att
montera upp speglar eller dylikt.

Uppsamlingsvägen föreslås ha en körbanebredd om
minst 5,5 m. Utmed uppsamlingsvägen föreslås en
1,5 - 2,0 m bred gångbana. Med dessa vägbredder
innebär det att det behövs ett vägområde på cirka
7-10 meter.

Vägarnas bärighet skall vara tillräcklig för en
belastning av förväntad trafik. För de flesta vägarna
inom programområdet innebär det att vägen ska
klara upp till 2000 lätta fordon och upp till
100 tunga fordon per dygn. En sådan förbättring
innebär sannolikt att större delen av vägkroppen
behöver bytas ut mot grusmaterial. En detaljerad
utredning krävs för att klargöra vilka vägavsnitt som
behöver förbättras.

I vägområdets bredd finns vägbana och gångbana
inräknade tillsammans med vägens stödremsa och
eventuella diken. Vägbeläggningen föreslås vara
asfalt.
Större lokalvägar föreslås ha en körbanebredd på
minst 4,5 m.

Sektion uppsamlingsväg och större lokalväg
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Teknisk försörjning
Mindre lokalvägar, vilket är övriga vägar föreslås
få en körbanebredd om minst 3,5 m. På dessa vägar
krävs mötesplatser på ett avstånd så att man har sikt
mellan mötesplatserna. Vägområdet som behövs
varierar mellan 5 – 8 meter och vid mötesplatserna
upp till 8,5 meter. Vägbeläggningen föreslås vara
asfalt.
Vändplaner skall vara utformade så att t ex en
sopbil kan vända med backning, vilket innebär en
minimiradie på 6,0 m eller motsvarande T-vändplats.
Belysning bör finnas på alla gator inom området
för att uppnå en godtagbar trafiksäkerhetsstandard.
Det är viktigt med en jämn belysning så att det
inte uppstår några mörka punkter där oskyddade
trafikanter inte syns på gatorna.

Gång- och cykeltrafik

El, tele och bredband

Området föreslås bli ett 30-område, det vill säga
högsta tillåtna hastigheten i området är 30 km/
tim. Detta gör att det ur trafiksäkerhetssynpunkt är
möjligt att med en god standard låta cyklister färdas
i blandtrafik på vägarna. Uppsamlingsvägarna och
de större lokalvägarna föreslås kompletteras med
gångbanor.

El och tele ansluts till befintligt nät. I samband med
utbyggnad av vatten och avlopp bör möjligheten att
även bygga ut bredband i området prövas.

Infartsparkering

Dagvatten

Infartsparkeringen söder om väg 222 behålls i
samma omfattning som idag.

Områdets terrängförhållanden är sådana att särskild
uppmärksamhet behöver ägnas åt dagvattenhanteringen. I samband med detaljplanearbetet måste
dagvattenhanteringen särskilt studeras.

Vatten och avlopp
All bebyggelse ska vara ansluten till kommunens
vatten- och avloppsnät.

I görligaste mån ska lokalt omhändertagande av
dagvattnet eftersträvas genom t ex stuprör med
utkastare för infiltration på tomtmark. Där lokalt
omhändertagande ej är möjligt får dagvatten anslutas
till dagvattenledning.

Avfall
Avfall ska i möjligaste mån omhändertas lokalt t ex
genom kompostering.

Uppvärmning
För uppvärmning bör i första hand förnyelsebara
energikällor utnyttjas.
© 1999 Link Visualisering AB

Sektion mindre lokalväg

Exempel på en inbjudande gångtunnel ur ”Idékatalog om
cykel- och gångtunnel - undergång eller trygg genväg”.
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Naturmiljö och rekreation
I väster gränsar Mörtnäs till skogsområdet mellan
Gustavsberg och Mörtnäs. Detta område är viktigt
för grönstrukturen i kommunen och värnas som
grönområde i kommunens översiktliga planer.
Det kan nyttjas som närströvområde av de boende
i Mörtnäs då det ligger inom nära avstånd. Här
föreslås att gång- och cykelvägar anläggs för
förbindelse till Ösbyskolan och mot Gustavsberg
och Betsede för att bland annat underlätta för
promenader i skogen och för att minska slitaget på
skogen.

Naturområden inom Mörtnäs och Korpholmen
26

Även Korpholmen gränsar i väster till ett större
skogsområde.
I Mörtnäs finns flera mindre strandområden
runt Västerviken samt ett par ej bebyggda
områden på berg. Samtliga är i kommunens ägo.
Strandområdena är låglänta och vassbevuxna
och därmed svårtillgängliga för människan men
värdefulla för djurlivet.
För att öka de boendes tillgänglighet till stranden

Naturparken vid Västerviken.

föreslås att det inre strandområdet i Västerviken
omvandlas till ett naturparksområde som samlande
punkt i Mörtnäs. Naturparken föreslås innehålla
en mindre badplats, bollplan/hockeyplan, lekplats
och gräsytor. Området planeras så att strandens
naturtyper tas tillvara som positiva resurser för
området.
För de sydöstra delarna av Mörtnäs föreslås att
”mormors ängar” med intilliggande skogsområde
ner till stranden i öster avsätts som närströvområde.
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Detta område med äng, skog och strandskog
erbjuder utsiktsplatser mot söder och nära tillgång
till stranden. Området används flitig idag för
strövtåg. GC-väg föreslås utmed stranden.
Söder om väg 222 ligger Grisslinge havsbad som
även fortsättningsvis förutsätts kunna fungera som
idag.

Båthamnar och bryggor
Efterfrågan på båtplatser är stor. Inom området finns
idag tre båthamnar och av dessa föreslås att Mörtnäs
hamn och båthamnen söder om väg 222 studeras för
att se om möjlighet finns att utöka dessa.
Båthamnen i Västerviken bedöms ej möjlig att utöka
på grund av att Västerviken är grund och därmed
ekologiskt känslig.
Utmed stränderna finns mindre bryggor som hör
till enskilda strandfastigheter. Även fortsättningsvis
föreslås mindre bryggor få anordnas för intilliggande
fastighets behov. Detta regleras i kommande
detaljplaner.

Båtuppläggning vid
Mörtnäsviken.
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Tillkommande bebyggelse

A. Området väster om Älgstigen

D
B

B. Området söder om Älgstigen

A
C

Här redovisas de områden som avsätts för ny bebyggelse.
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Det delvis bebyggda området norr om väg 222 väster
om Älgstigen med före detta Plantshopen studeras i
ett sammanhang vid detaljplaneringen.
• Tätare bostadsbebyggelse föreslås i de övre
delarna. Utmed väg 222 får fastigheter ej
avstyckas för enbostadshus.
• Nya mindre lokalvägar byggs för den nya
bebyggelsen och för att ge de södra fastigheterna
nya infarter från norr
• GC-förbindelse med GC-vägen utmed
väg 222 anordnas om möjligt. Förbindelse med
skogsområdet i väster anordnas, om möjligt med
GC-väg.
• För friliggande enbostadshus avsätts tomter om
minst 1500 kvm.

Skogsområdet mellan Älgstigen och industriområdet
studeras för bebyggelse. Området är i kommunens
ägo och tänkt byggherre är Värmdöbostäder.
• Avgränsning för bebyggelsen mot grönområdet
i söder studeras särskilt för att få ett tillräckligt
skogsområde som skyddar mot Mölnviks
arbetsområde
• Flerbostadshus i två till tre våningar, med hyresrätt
avses för området
• Större lokalväg med separat GC-väg ska förbinda
Mölnvik med Mörtnäs och därmed korsa området
• Hästkroken från Hästskovägen till den
nya lokalvägen ska om möjligt infogas i den nya
bebyggelsen som GC-väg eller gångstig.
• I området ska plats för daghem finnas nära
uppsamlingsvägen Älgstigen.
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C. Området i östra Mörtnäs

D. Området vid gamla grustaget.

Området norr om väg 222 och nedanför branterna
i östra delen av Mörtnäs studeras för flerbostadsbebyggelse. Området ägs till största delen av Skanska.

Området vid grustaget inne i Mörtnäs studeras för
bebyggelse.

• Tillfart sker via den östra rondellen
• Området utmed väg 222 avsätts för verksamheter.
Högstadieskola får inrymmas i detta område.
• Längst i öster avsätts område för flerbostadshus.
• Bullerfrågorna studeras särskilt
• Utmed stranden ska GC-förbindelse finnas med
anslutning till GC-vägen utmed väg 222.
• Grönstråk ska tillskapas utmed väg 222 med
förbindelse dels med strandstråket, dels med
Ålstäket.

• Delar av området avsätts för friliggande
villabebyggelse.
• Parkeringsyta för daghemmet ska finnas inom
området i samma omfattning som idag.
• Stranden nedanför dagens fotbollsplan ska hållas
allmänt tillgänglig.
• Slänterna får ej tas i anspråk för bebyggelse.
• Befintlig teknisk anläggning (pumpstation) ska ges
erforderligt utrymme.
• Från områdets lokalgata ska GC-förbindelse
anordnas med stranden i öster.

A. Området väster om Älgstigen vid väg 222.

C

B. Området söder om Älgstigen.

C. Området i östra Mörtnäs.

D. Området vid grustaget.
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Befintliga bebyggelseområden
Bebyggelsemönster
Bebyggelsen har tillkommit succesivt under hela
1900-talet. Husen återfinns både på bergen och i
dalgångarna. Det som ej är bebyggt är strandängarna
med sina dåliga grundförhållanden och de branta
bergväggarna där lutningarna har varit för svåra att
bemästra för byggarna.
Karaktäristiskt för området är just de branta
bergväggarna som syns bakom husen. Karaktäristiskt
är även de vassbevuxna strandområdena, att vattnet
syns från vissa platser, att det i dalgångarna finns

Bostadshus i Mörtnäs.
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ekar, att den äldre delen av bebyggelsen ofta
har husen placerad på tomternas inre delar med
trädgårdstomt mot gatan, att stugorna på bergen har
naturtomter och att bergen är karga och tallbevuxna.

Riktlinje
• Bergsbranterna och strandängarna får ej bebyggas.
Ekar skyddas.

Tomternas storlek
Tomterna är förhållandevis stora men även mindre
tomter finns vilket medför att intrycket i vissa delar
är luftigt medan i andra delar något mer tätt.
Villabebyggelsen dominerar i området men inslag av
radhus och kedjehus finns.

Äldre byggnad i Mörtnäs.

För att bibehålla den relativt luftiga karaktären i
området föreslås att minsta tomtstorlek bör vara
1500 kvm vid avstyckning. Detta, tillsammans med
att bergsbranterna ej får bebyggas, innebär att en del
stora tomter ej är möjliga att dela. Tillkommande
bebyggelse ska vara villor.
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Riktlinje

Service

• Minsta tomtstorlek för tomter avsedda för
friliggande hus ska vara 1500 kvm.

Verksamhetsområdet utmed vägen kan innehålla
servicefunktioner. Torget kan utvecklas till en central
mötesplats i området. Programförslaget innebär att
utbyggnad av dagis och skola möjliggörs i området.

Bebyggelsens storlek och utformning
För att bibehålla områdets karaktär med bostadshus
på stora tomter föreslås att byggrätten regleras så
att husen ej tar för stor yta av tomten i anspråk och
att husens placering på tomten anges. Därutöver
föreslås att husens fasader ska vara i det material som
de flesta av småhusen i området har.

Riktlinjer
Äldre hus i Mörtnäs.

• Nya småhus bör uppföras med fasader i trä
• Ny villa ska i möjligaste mån ha en placering mitt
på tomten eller på tomtens bakre del i förhållande
till gatan.
• Uthus och garage får ej ha en framskjuten
placering utan i möjligaste mån underordna sig
huvudbyggnaden vid placeringen på tomten.
• Nytt småhus i en våning får ha högst 160 kvm
byggnadsarea. Uthus och garage får uppta högst
50 kvm BYA tillsammans.
• Nytt småhus i två plan utan vindsinredning får
uppta högst 120 kvm BYA. Uthus och garage får
tillsammans uppta högst 50 kvm BYA

Bostadshus på bergstomt.
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Översiktlig miljöbedömning
Hälsa och säkerhet
Miljö- och riskfaktorer
Enligt PBL krävs Miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) för detaljplaner vars genomförande kan
innebära en betydande påverkan på miljön, hälsan
eller hushållningen med mark, vatten och andra allmänna intressen. Syftet med en MKB är att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekterna
för miljön som en planerad verksamhet eller åtgärd
kan medföra. En MKB skall också möjliggöra en
samlad bedömning av dessa effekter på människors
hälsa och miljö.
De förändringar som föreslås i programmet bedöms
inte kräva någon MKB men innehåller miljöfrågor
av sådan betydelse att en översiktlig miljöbedömning
kan anses motiverad.
De delar av bebyggelsen som ligger nära väg 222
utsätts för bullernivåer på mellan 40 och 55 dB,
allra närmast vägen något högre. Gränsvärden
för bostadshus vid nybyggnad är 55 dBA
ekvivalentvärde utomhus vid fasad och 30 dBA
inomhus. Trafikbullerutredning ska genomföras i
samband med detaljplanearbetet.
Eventuell förekomst av markföroreningar vid
tidigare anläggningar ska studeras i samband med
detaljplan.
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Enligt ÖP finns inga platser i kommunen där
miljökvalitetsnormerna överstigs idag eller kommer
att överstigas i framtiden som en konsekvens av
översiktsplanens inriktning.
Södra delarna av området är högaktivt område
för markradon. Korpholmen och västra delarna av
Mörtnäs är eventuellt högaktivt område.
Radonsäkert byggande rekommenderas vid
grusåsarna. Vid ny gruppbebyggelse krävs alltid
radonundersökning före byggande. Före byggande
på berg mäter miljökontoret på begäran
gammastrålningen.
Västra delen av väg 222 är primär transportled för
farligt gods. Väg 222 öster om Mörtnäs och väg
274 från Ålstäket är sekundära transportleder. Här
transporteras bensin och eldningsolja samt farligt
gods till och från Myttingefältet.
Om man planerar bebyggelse eller verksamheter
inom 100 meter från en väg med transporter av
farlig gods ska en riskanalys vara ett av underlagen
vid planeringen. Under särskilda omständigheter
kan 100-metersgränsen utökas. Riskanalys ska ingå i
detaljplanehandlingarna för området kring vägen.

Länsstyrelsen rekommenderar
• 25 meter byggnadsfritt närmast transportleden

• tät kontorsbebyggelse närmare än 40 meter från
vägkant bör undvikas
• sammanhållen bostadsbebyggelse eller
personintensiv verksamhet närmare än 75 meter
från vägkant bör undvikas.
Kringliggande vattenområden har förhöjda
näringshalter. När kommunalt va byggs ut
i området kommer situationen att förbättras.
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Genomförandefrågor
Väg 222
Vägverket ansvarar för ombyggnaden av väg 222.
De svarar också för kostnaderna i samband med
ombyggnaden av väg 222 och därmed tillhörande
åtgärder.

Huvudmannaskap
Enligt Plan- och bygglagen ska kommunen vara
huvudman för allmänna platser inom områden med
detaljplan, om det inte finns särskilda skäl till annat.
Det ska anges i detaljplanen om det ska vara något
annat än kommunalt huvudmannaskap. Det kan
inom samma detaljplan inte vara en blandning av
kommunalt och enskilt huvudmannaskap. Det kan
däremot vid ett enskilt huvudmannaskap vara olika
huvudmän för vägar respektive övrig allmän
platsmark.
Enligt översiktsplanen ska ansvaret för vägarna och
allmänna platser ligga på områdets väg- och
samfällighetsförening.
För att tydliggöra skillnaderna mellan kommunalt
och enskilt huvudmannaskap redovisas detta nedan.

Kommunalt huvudmannaskap
Ett kommunalt huvudmannaskap innebär att
kommunen planerar, projekterar, bygger och
förvaltar vägarna och övrig allmän platsmark i

området. Dessutom löser kommunen in mark för
detta ändamål. Vid kommunalt huvudmannaskap
svarar kommunen för att vägar med mera byggs eller
förbättras till erforderlig standard enligt detaljplanen
i takt med utbyggnaden inom kvartersmark, det vill
säga i takt med permanentning och/eller förtätning.

kommunalskattemedel. Om det finns ett stort
intresse för att sköta kommunal park- och naturmark
inom området kan kommunen avtala med en
förening om att föreningen svarar för viss skötsel och
underhåll. Det bör i så fall upprättas en skötselplan
för att tydliggöra hur de olika ytorna ska skötas.

Kommunen har möjlighet att låta fastighetsägarna
i området betala dessa åtgärder genom att ta ut
gatukostnader. Parallellt med detaljplanearbetet tas
en gatukostnadsutredning fram. I denna beskrivs
beräknade kostnader för utbyggnaden och hur dessa
ska fördelas på fastighetsägarna. Det redovisas också
inom vilket område kostnaderna ska fördelas, det s k
fördelningsområdet. I gatukostnaden kan också den
ersättning som kommunen kan få betala till enskilda
ägare för vägmark, intrång med mera räknas in.
Kostnaderna ska fördelas på rättvis och skälig grund.
Detta innebär ofta att befintliga småhusfastigheter
betalar lika inom fördelningsområdet, medan
tillkommande avstyckningar betalar en högre avgift.

Enskilt huvudmannaskap

Kommunens administrativa kostnader för
att hantera gatukostnader får inte tas ut av
fastighetsägarna.

Ett enskilt huvudmannaskap innebär att någon
annan än kommunen planerar, projekterar, bygger
och förvaltar vägarna i området samt övrig allmän
plats. Det enskilda huvudmannaskapet innebär
att det kan vara olika huvudmän för vägar och
övrig allmän plats. Befintlig vägförening kan vara
huvudman och ansvara för dessa. Samfällighetens
ansvar regleras i ett anläggningsbeslut.
Kostnaden för utbyggnaden betalas av berörda
fastighetsägare enligt den fördelning som bestäms i
anläggningsbeslutet. I kostnaden inräknas eventuella
marklösenkostnader. Fördelningsprincipen
är ungefär densamma som vid kommunalt
huvudmannaskap. Föreningen har dock inte rätt att
dra av momsen.

Kommunen har rätt att dra av momsen vid
utbyggnad av vägarna i kommunal regi.

En skillnad mot kommunalt huvudmannaskap är att
kostnaderna för anläggningsförrättningen ska betalas
av fastighetsägarna vid ett enskilt huvudmannaskap.

Efter utbyggnaden av vägarna sköter kommunen
drift och underhåll. Finansieringen sker med

En av svårigheterna med enskilt huvudmannaskap i ett område som avses förändras vad gäller
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antal fastigheter för bebyggelse är att anläggningsbeslutet utgår från den befintliga situationen och
fördelar andelstal på befintliga fastigheter. Görs en
anläggningsförrättning innan detaljplanerna har
beslutats innebär det att man måste göra ett nytt
anläggningsbeslut för varje ny detaljplaneetapp
för att få med tillkommande fastigheter. Det borde
dock vara möjligt att förbereda sådana etappvisa
anläggningsförrättningar redan vid den första
anläggningsförrättningen under förutsättning att det
är ett begränsat antal tillkommande avstyckningar.
Vid enskilt huvudmannaskap är det anläggningsbesluten som styr utbyggnadstakten av vägar etc.
För att säkerställa att utbyggnad sker i enlighet med
detaljplanens bestämmelser kan en bestämmelse
införas som reglerar att bygglov för nybyggnation
på obebyggda tomter eller avstyckningar ej ges före
erforderlig ny- och ombyggnad av gatunätet skett.
Samtidig utbyggnad av gata med VA, el- och
teledragning kräver särskild samordning. Vid enskilt
huvudmannaskap ställer det krav på att enskilda
personer i samfällighetsföreningen tar ansvar för
projektering, upphandling och finansiering.
Fastighetsägarna belastas av kostnader för drift
och underhåll i form av avgift till samfällighetsföreningen/vägföreningen.

Huvudmannaskap för VA-utbyggnad
Kommunen är huvudman för utbyggnad av vatten
och spillvattenavlopp inom kommunalt va-område.
Delar av Mörtnäs ingår redan i verksamhetsområdet.
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Kommunens avsikt är att hela Mörtnäs och Korpholmen ska ingå i det kommunala verksamhetsområde för va. Beslut fattas av kommunfullmäktige.

allmän plats. Kostnaderna för detta får räknas in i
underlaget för debitering av avgift enligt andelstal
till samfällighetsförening.

Kostnader

Kostnader för vatten och avlopp

Kostnader för utbyggnad av gator och
annan allmän plats
Vid enskilt huvudmannaskap finansieras utbyggnaden av fastighetsägarna genom samfällighetsföreningen. Vid anläggningsförrättningen
bestäms hur investeringskostnaden ska fördelas
på deltagande fastigheter. Det är inte ovanligt
att samfällighetsföreningen finansierar viss del
av anläggningskostnaden med lån. Föreningens
kostnader för ränta och amortering betalar sedan
fastighetsägarna i årsavgift till föreningen.
Hur stora kostnaderna kommer att bli är svårt att
precisera i detta skede eftersom det kommer att
påverkas av en rad ställningstaganden när det gäller
förtätning, vägstandard med mera.

Marklösen och avstående av mark för
allmän plats
För att klara även en måttlig tillkommande
bebyggelse kan det krävas viss breddning av vägar
och korsningar, nya GC-vägar mm som kan
medföra marklösen eller så kallat släntintrång inom
enskilda fastigheter. Omfattningen av intrång på
fastigheter ska framgå av förslagen till de kommande
detaljplanerna.
PBL ger kommunen eller enskild huvudman rätt
och skyldighet att lösa enskild mark som behövs för

Kostnaden för vatten och avlopp tas ut enligt
gällande VA-taxa. Debitering sker när anslutnings
punkt finns och ledningarna kan användas.
Anläggningsavgiften täcker kostnaden för vatten
och avlopp fram till tomtgräns där den s.k.
förbindelsepunkten upprättas. Till detta kommer
kostnaden för servisledningen från förbindelsepunkt
till byggnad.
Vid senare avstyckning debiteras ny anläggnings
avgift enligt då gällande VA-taxa.På Korpholmen
skall eventuellt ett LTA-system läggas. Detta är ett
tryckavloppssystem som medför att schakternas djup
kan begränsas. Ledningarna läggs i en isolerad låda
och förses med värmekabel. Till servisledningen på
tomtmark kan samma teknik användas vilket gör att
djupa schakter och bergsprängning kan undvikas i de
flesta fall.
För specialfall där eget vatten kan användas även
i fortsättningen gäller lägre brukningsavgifter.
Kontakta kommunens va-verk för ytterligare
information.

Kostnader för planläggning
Kostnader för planläggning tas ut som planavgift i
samband med bygglov.
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Planeringsetapper
Med hänsyn till områdets storlek och antalet
fastighetsägare inom området är det inte lämpligt att
genomföra planläggningen i en detaljplan. Området
föreslås därför delas in i delområden där de områden
som berörs av ombyggnad av väg 222 tas först.
Delområden, den inbördes ordningen för planering
är inte fastställd. Område C kan omfatta flera
detaljplaneetapper.
A. Detaljplan för väg 222 samt de fastigheter som
berörs av väg 222:s ombyggnad.
B. Detaljplanearbetare för området kring
Tjusarstigen pågår.
C. För övriga delar föreslås en indelning i
detaljplaneområden enligt kartbilden. Indelning
och prioritering kan påverkas av fastighetsägarnas
önskemål och inställning till en planläggning.

Underlag
Översiktsplan – Värmdö kommun 2003
Förändringsområden, Värmdö kommun 1999
Utdrag ur: Grisslingehöjden, Värmdö kommun,
Landskapsinventering, utförd av Grisslingehöjden
KB genom S. Koinberg AB Landskapsarkitekter
Gällande detaljplaner för området
Vägverkets skisser för väg 222
VA-utredning Mörtnäs-Korpholmen, november
1996
Karta över befintliga dagvattenledningar
Skrivelse från Värmdö kommun till Länsstyrelsen
angående föroreningar från dagvattenledning.

Detaljplaneområden.
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