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INLEDNING 

PLANHANDLINGAR 

I planförslaget ingår: 

• Plankarta med bestämmelser 

• Planbeskrivning 

• Bilaga 1 Fastighetsrättsliga konsekvenser för privata fastighetsägare med tillhö-

rande markintrångskarta 

• Bilaga 2 Fastighetsförteckning 

• Bilaga 3 Utredning om kulturhistoriska värden för Norra Lagnö, Panama och 

Långsunda, 2011-2012 

• Bilaga 4 Utredning Kulturhistoriska värden, etapp 1, 2016 

PLANERINGSUNDERLAG 

Dessutom finns som bilagor till planen: 

• Behovsbedömning 

• Medborgardialog 

• Rapport efter samverkan med skolan, Hjärteplatser och andra platser, 2018 

• Dagvattenutredning Atkins 2016 med komplettering av Ramboll 2019 

• Naturvärdesinventering, Calluna, 2018 - 2019 

• VA-utredning 

• Bullerutredning Trafik, Trivector, 2019 

• Bullerutredning Färjan, ÅF, 2016 

• Riskbedömning – djurhållning, Structor, 2019 

• Riktlinjer för kommunalt huvudmannaskap vid detaljplaneläggning, 2018 

• Kommuner och kulturmiljöer, 2017 

 

 

PLANPROCESSEN 

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

bild av den avsedda mark- och vattenanvändningen och hur miljön avses förändras eller 

bevaras. En detaljplan redovisas som ett avgränsat område på en karta med bestämmel-

ser. Till detaljplanekartan hör en planbeskrivning som förklarar syftet och innehållet i 

planen samt vad som behöver göras för att planen ska kunna förverkligas. 

 

Den samlade bedömningen av markens och vattnets användning som görs i en detalj-

plan ger också ramarna för prövning av olika framtida lov, till exempel bygglov, riv-

ningslov och marklov. Detaljplanens bestämmelser ligger även till grund för tillstånd 

enligt miljöbalken (1998:808) och prövning enligt till exempel fastighetsbildningslagen 

(1970:988), anläggningslagen (1973:1149) och ledningsrättslagen (1973:1144). I och 
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med att ett område har en detaljplan så fastställs de byggrätter som medges samtidigt 

som planen ger ett skydd mot oönskade förändringar. Härigenom går lovprövning både 

snabbare och enklare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Planarbetet påbörjades 2014 varför detaljplanen följer planprocessen enligt 2011 – 2014 

års plan- och bygglag, med ett så kallat normalt planförfarande. Arbetet befinner sig nu 

i samrådsskedet. Efter samrådet ska kommunen ta ställning till de inkomna syn-

punkterna och eventuella förslag till revideringar i en samrådsredogörelse. Därefter ska 

planförslaget kungöras och granskas.  

 

BAKGRUND 

Norra Lagnö, Panama och Långsunda är enligt Värmdö kommuns översiktsplan 2012-

2030 ett så kallat prioriterat förändringsområde (PFO). Det innebär att området ska 

planläggas och förses med kommunalt vatten och spillvatten (VS).  

 

Norra Lagnö är Stockholms skärgårds första sommarvillaområde med bevarad karaktär 

och bebyggelse från sekelskiftet 1900. En stor del av områdets värden är bevarade. Om-

rådet är därför ett utpekat kulturhistoriskt värdefullt område av lokalt intresse. 

 

PFO-området, omfattande Norra Lagnö, del av Långsunda och Panama består av cirka 

219 fastigheter. Av dessa är cirka 187 bostadsfastigheter. Av bostadsfastigheterna nyttjas 

omkring 120 för permanentboende.  

 

Hela Norra Lagnö, Långsunda och Panama är utpekat som vattenbristområde med stor 

risk för saltvatteninträngning.  

 

Figur 1 Illustration planarbetet 
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Figur 2 Översiktskarta från översiktsplanen med utpekade förändringsområden och centrumområden.  

Blå cirkel markerar PFO-området Norra Lagnö, Långsunda och Panama. 

Ett start-PM om planläggning för hela Norra Lagnö, Panama och del av Långsunda an-

togs av kommunfullmäktige i december 2014. Innan beslutet i kommunfullmäktige ge-

nomfördes en medborgardialog. Planområdet delades vid det tillfället in i tre planetap-

per. Etapp 1 fördes fram till samråd 2017-02-14 – 2017-03-07. 

 

Den 17 maj 2018 antog kommunstyrelsens planutskott ett förnyat start-PM som innebär 

att Norra Lagnö, Långsunda och Panama planläggs i en etapp. Anledningen är att plat-

sens värdekärnor förtydligas och att det är enklare att finna samverkanseffekter med det 

parallellt pågående VS-projektet. Den tidigare framtagna samrådshandlingen utgör för-

laga och principer som togs fram under etapp 1 finns med i det nu pågående planarbetet. 

 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Planförslaget innehåller bestämmelser om fastighetsstorlekar och byggrätter samt be-

stämmelser som syftar till att tillvarata områdets karaktär, grönområden och kulturhisto-

riska värden samt utgöra stöd vid bygglovsprövning och fastighetsbildning. Översikts-

planens riktlinjer är vägledande för detaljplanen. Planförslagets syfte är även att säker-

ställa tillgång till samhällsfunktioner och infrastruktur när området ska förses med kom-

munalt VS. Indragning av VS innebär att den rådande miljösituationen kommer att för-

bättras. Med planen ges möjligheter för förbättringsåtgärder av vägnätet i samband med 

utbyggnad av VS. En gång- och cykelväg planeras från Skeviks gård fram till Norra 

Lagnö skola.  
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Figur 3 Området kommer att förses med kommunalt ledningsnät för vatten och spillvatten. Ursprungliga brunnar utgör dock 

även fortsättningsvis ett viktigt kulturmiljömässigt inslag. Foto: Anna Fredriksson 

 

FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MILJÖBALKEN 

Miljöbalkens (MB) kapitel 3 och 4 innehåller grundläggande bestämmelser för hushåll-

ning med mark- och vattenområden samt särskilda bestämmelser för hushållning med 

mark och vatten för vissa områden. Enligt 2 kapitlet 2 § plan- och bygglagen (PBL) ska 

dessa följas vid planläggning.  

 

De åtgärder planen medger bedöms vara förenliga med en ur allmän synpunkt lämplig 

användning av mark- och vattenresurser. Planen bedöms inte heller medge sådan mar-

kanvändning att några miljökvalitetsnormer överskrids varför detaljplanen får anses 

vara förenlig med 3, 4 och 5 kapitlet i MB.  

 

PLANDATA 

Läge och avgränsning 

Norra Lagnö och Panama är en halvö, norr om Ormingelandet som möter upp mot 

Långsunda. Bebyggelsen vetter mot Torsbyfjärden, Långsundaviken och Lagnöviken. 

Avståndet till Gustavsbergs centrum är drygt fem kilometer. Kartan nedan visar utbred-

ningen för planområdet. Plankartan är uppdelad i fem delar. Planbestämmelserna anges i 

del fem. 
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Figur 4 Översiktskarta över planområdet  

 

Areal och markägoförhållanden 

Planområdet omfattar cirka 25 hektar landarea. Planområdet omfattar cirka 219 fastig-

heter, inom del av trakten Långsunda, Norra Lagnö och Panama. Samrådshandlingen 

möjliggör sju tillkommande byggrätter för bostadshus, framför allt på obebyggda och 

fastighetsindelade tomter. Inom åtta fastigheter med kulturhistoriskt och/eller miljö-

mässigt värdefulla byggnader medges komplementbostäder. 

 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

ÖVERSIKTLIGA OCH GÄLLANDE PLANER 

REGIONPLAN 

Norra Lagnö, Långsunda och Panama är i regionplanen för Stockholmsområdet (RUFS) 

utpekat som landsbygdsområde. 

 

ÖVERSIKTSPLAN 

Norra Lagnö, Långsunda och Panama är i kommunens översiktsplan för 2012-2030 ut-

pekat som ett prioriterat förändringsområde (PFO) där det är angeläget att anlägga kom-

munala vatten- och spillvattenledningar (VS). Översiktsplanen anger att utbyggnad av 

vatten- och spillvattenledningar är planerad till 2016 – 2025. Området utgör även en ut-

pekad kulturmiljö av kommunalt intresse. 
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Några av översiktsplanens allmänna rekommendationer för PFO -områden  

• Förtätning genom avstyckning ska undvikas och karaktären i området ska bibe-

hållas. 

• Hänsyn ska tas till strandskydd och känslig natur. 

• Vägar och naturområden ska förvaltas med enskilt huvudmannaskap. 

• Kollektivt resande ska underlättas genom hållplatser, infartsparkeringar och cy-

keluppställning samt utbyggnad av gång- och cykelvägar. 

• Uppsamlingsvägar kan behövas som medger möte för två bilar + gående. 

• Dagvatten ska utredas. 

• Utbyggnad av vatten- och spillvattenledningar ska vara genomförd innan bygg-

rätter medges. 

 

Översiktsplanens utgångspunkter i planarbetet för Norra Lagnö, Långsunda och 

Panama 

• Bebyggelsen på Norra Lagnö, Långsunda och Panama är av stort kulturhistoriskt 

intresse. 

• I samband med planläggning ska områdets kulturhistoriska värden samordnas 

med den moderna bebyggelse som tillkommit under senare år. 

• Den täta bebyggelsen och problem med vattenbrist gör att en utbyggnad av kom-

munalt ledningsnät för vatten och spillvatten är angeläget.  

• Vattenledningsnätet dimensioneras för brandvatten med brandposter på strate-

giska platser. 

 

DETALJPLANER OCH OMRÅDESBESTÄMMELSER 

Norra Lagnö, Långsunda och Panama är inte tidigare planlagt. Förslag till områdesbe-

stämmelser har tidigare tagits fram i syfte att bevara Norra Lagnös, Långsundas och Pa-

namas karaktär och kulturhistoriska värden. Förslaget var ute på samråd under somma-

ren 2012. Kommunen har valt att inte gå vidare med detta förslag. Kommunen beslutade 

att i stället ta fram en detaljplan. I samband med områdesbestämmelserna gjordes en 

kulturhistorisk inventering och värdering av bebyggelsen i området. Underlaget från 

områdesbestämmelser och den kulturhistoriska utredningen ingår i bilaga 3, Utred-

ningen om kulturhistoriska värden för Norra Lagnö, Panama och Långsunda.  

 

KOMMUNALA PROGRAM OCH BESLUT 

Norra Lagnö, Anneberg och Risholmen är utpekade i kommunens kulturmiljöprogram 

som ett kulturhistoriskt värdefullt område, figur 5. Områdets kulturhistoriska värde ut-

görs av de bevarade 1700- och 1800-talsgårdarna Anneberg och Långsunda samt Norra 

Lagnös sommarvillabebyggelse från sekelskiftet 1900. Det ursprungliga Norra Lagnö 

gård med odlingsmarker kan än idag utläsas på den sydöstra delen av ön.   
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Figur 5 Anneberg, Norra Lagnö och Långsunda är ett utpekat kulturmiljöområde i kommunens kulturmiljöprogram, samt i 

översiktsplanen. 1. Anneberg (tidigare Ämeboda, etablerades på medeltiden), 2. Långsunda gård (etabelerades på medelti-

den), 3. Lagnö gård (Fd Östergården, kan spåras till 1538), 4. Ladugård (1937), 5. Lusthus (tidigt 1800-tal), 6. Villa Torshol-

men (sent 1800-tal), 7. Villa Myrholmen (sent 1800-tal) 

 

Något planprogram har inte upprättats för området. Planarbetet föregås av ett start-PM 

som antogs av kommunstyrelsen i oktober 2014, samt ett förnyat start-PM som antogs i 

maj 2018. Innan start-PM antogs genomfördes en så kallad medborgardialog för alla bo-

ende på Norra Lagnö, Panama och Långsunda.  

 

MEDBORGARDIALOG 

Medborgardialogen hölls i Norra Lagnö skola den 2 oktober 2014. Deltagare var leda-

möter från samhällsplaneringsnämnden under ledning av dåvarande ordförande Peter 

Frej, samt tjänstemän från samhällsbyggnadskontoret och cirka 100 boende i området. 

Det finns självfallet ingen enhetlig uppfattning angående områdets utveckling men här 

följer några sammanfattande synpunkter:  

  

• Det fanns delade meningar om i vilken utsträckning avstyckningar till nya fas-

tigheter skulle tillåtas eller inte. Det fanns de som menade att stora tomter kan 

delas, andra menade att stora tomter är en tillgång för området.  

• Att bevara karaktären i området tycker samtliga tillfrågade är viktigt. Nästan det 

viktigaste uppger flera av deltagarna.  

• Grönområdet ska enligt deltagarna bevaras. Frågan ställdes om ansvar av sköt-

sel, exempelvis av ängarna. Sammanfattningsvis önskade deltagarna en fortsatt 

enskild förvaltning utan kommunal inblandning. 

• Inget kommunalt huvudmannaskap förordades för allmänna platser. 

 

Hela medborgardialogen utgör underlag till planhandlingarna. Även den första etappen 

av planläggningen för Norra Lagnö, del av Långsunda och Panama utgör underlag för 
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detaljplanearbetet, liksom yttranden från samråd för etapp 1, vilka biläggs i samråds-

sammanställning. 

 

Under hela planarbetet har möten skett med vägföreningarna i planområdet. 

 

WORKSHOP MED SKOLKLASSERNA PÅ ANTISTILLA SKOLA 2018-12-06 

En workshop hölls med eleverna på Antistilla skola i december 2018. 

Eleverna berättade och visade vad de tyckte var viktiga platser (hjär-

teplatser) för dem och vilka platser som upplevdes som otrygga. 

Framför allt upplevde eleverna avsaknaden av gång- och cykelväg 

som något mycket otryggt. Eleverna uppskattade de djur och den na-

tur som finns i området samt själva skolmiljön. Underlag från works-

hopen har arbetats in i planbeskrivningens barnkonsekvensanalys. 

 

BEHOVSBEDÖMNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 

Enligt 6 kapitlet 11 § miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detalj-

plan upprättas om dess genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan.  

 

En behovsbedömning har utförts med en tillhörande checklista för miljöfrågor. Detalj-

planen bedöms inte innebära några påtagliga risker för människors hälsa. Inga miljökva-

litetsnormer bedöms överskridas. I stora drag reglerar detaljplanen befintlig bebyggelse 

med vissa kompletteringar. Detaljplanen ska även möjliggöra utbyggnad av kommunala 

vatten- och spillvattenledningar, vilket innebär en förbättring för miljön. Kulturmiljön i 

området säkerställs med varsamhetsbestämmelser och skyddsbestämmelser. Hänsyn till 

kulturmiljön har även tagits vid utformning av övriga planbestämmelser. Sammanfatt-

ningsvis bedöms planens genomförande inte ge någon betydande miljöpåverkan och en 

miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken behöver därför inte upprättas. 

 

RIKSINTRESSEN 

Riksintresse för sjöfarten tangerar Norra Lagnös kust mot Torsbyfjärden. I övrigt berörs 

inte området av något riksintresse.    

 

Figur 6 Hjärteplat-
ser markerades ut 
med ett hjärta 
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STRANDSKYDD 

 
Figur 7 Rådjur vid vändplanen på Karlsruhevägen. Foto: Anna Fredriksson 

Strandskydd (7 kapitlet 13 § miljöbalken) gäller vid hav, insjöar och vattendrag och syf-

tar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandom-

råden och till att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 

Skyddet omfattar ett land- och vattenområde om 100 meter från strandlinjen vid normalt 

vattenstånd ut i vattnet och upp på land. Vid utökat strandskydd gäller strandskyddet 

300 meter från strandlinjen vid normalt vattenstånd ut i vattnet och upp på land. 

 

 
Figur 8 Principer för strandskydd, Källa: strandskyddsdelegationen.se 

Strandskydd om 100 meter är markerat med en blå linje i figur 9. Utökat strandskydd 

om 300 meter är markerat med rosa raster. Norra Lagnö och Panama omfattas av 100 

meter strandskydd och Långsunda omfattas av 300 meter strandskydd. 
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Figur 9 Strandskydd 100 meter illustreras med blå linje, strandskydd 300 meter illustreras med rosa raster. 

Med anledning av planläggningen så har strandskyddet prövats. Obebyggda fastigheter 

inom strandskyddat område har förlagts utom plan eftersom byggrätt inte kan medges.  

 

Eftersom området är bebyggt sedan 1880-talet, det vill säga innan den generella strand-

skyddslagstiftningen trädde i kraft 1975, så har en utredning gällande utbredningen av 

hemfridszoner genomförts. Initialt mättes ett avstånd om 25 meter från varje hus och en 

distans om 20 meter från strandkanten. I de fall avståndet från huset har överlappat 20 

meter från strandkanten så ligger strandskydd kvar så långt som möjligt. Om 25 meter 

från huskropp löpt ut till strandkant eller löpt ut i vattnet har ett minimiavstånd om fem 

meter från strandkanten utlagts som strandskyddat område i syfte att låta strandskyddet 

ligga kvar för att värna strandskyddet för de känsliga strandnära områdena. De fastig-

heter som bebyggts efter 1975 har gåtts igenom för sig för att säkerställa att strandskyd-

det hävts i tillräcklig utsträckning.  

 

Upphävande av strandskydd inom hemfridszon på bebyggda fastigheter motiveras med 

att planområdet succesivt tagits i bruk sedan slutet av 1800-talet och därmed har marken 

”redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 

syften” i enlighet med miljöbalken (MB), 7 kapitlet 18 c-d §§. 

 

Upphävande av strandskydd för obebyggd fastighet Norra Lagnö 1:317 motiveras med 

att ”området är väl avskiljt från strandlinjen genom genom en väg och bebyggelse” i 

enlighet med miljöbalken (MB), 7 kapitlet 18 c-d §§. 

 

Kvarstående strandpassage motiveras med 7 kapitlet 18 f § MB, säkerställande av fri 

passage. ”Ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet ska inte omfatta 
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ett område som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna eller anläggning-

arna säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och 

växtlivet. Detta gäller inte om en sådan användning av området närmast strandlinjen är 

omöjlig med hänsyn till de planerade byggnadernas eller anläggningarnas funktion. I 

ett dispensbeslut ska det anges i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som tomt el-

ler annars användas för det avsedda ändamålet. Lag (2209:532)”.  

 

Strandskyddet föreslås att upphävas där marken i övrigt är ianspråktagen på sådant sätt 

att det saknar betydelse för strandskyddets syfte (särskilt skäl nr. 1, 7 kapitlet 18 c § 

MB). Därför har även vägområden (GATA1 och GATA2 samt g1) inventerats eftersom 

planen möjliggör en uppgradering av områdets infrastruktur med vändplaner och plats 

för mötande bilar. Även för de delar av cykelbanan som planeras inom strandskyddat 

område hävs strandskyddet. Att möjliggöra säkra vägar och skolvägar anses utgöra ett 

allmänt angeläget intresse. Upphävande av strandskydd i vägområde motiveras med att 

marken behöver tas i anspråk för att ”tillgodose ett allmänt angeläget intresse som inte 

kan tillgodoses utanför området” (särskilt skäl nr. 5, 7 kap 18 c § MB). 

 

 

Figur 10 Rödskafferade ytor föreslås omfattas av upphävt strandskydd 
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR 

GEOLOGI OCH GEOTEKNIK 

Förutsättningar/Förändringar 

 

 

 
 Figur 11 Jordartskartan, Källa: © Sveriges geologiska undersökningar 

 

Den geologiska strukturen på Norra Lagnö, Långsunda och Panama består till stor del 

av urberg och glacial lera (figur 11). Områden med sandig morän finns också insprängt 

mellan berg och lerdalar. Berggrunden består främst av granit och gnejs. Under vattnet 

finns en blandning av hård botten med kristallin berggrund och mjukbotten med glacial 

lera med en del sedimentationslager. Dessa skiftningar i topografi och jordmån skapar 

förutsättningar för en varierad natur både ovan och under vattnet. 

 

Utifrån områdets geologi och att området redan är utbyggt görs bedömningen att ras- 

och/eller skredrisk inte föreligger. Ingen större utbyggnad kommer att ske och en geo-

teknisk utredning behöver inte göras för den befintliga bebyggelsen i detta skede.   

 

Rekomenderat förhållningssätt till geotekniska förutsättningar 

Vid vidareutveckling av området är det angeläget att värna om områdets trädgårdar och 

äldre markplanering. Det är även viktigt att anpassa husets placering till terräng och  



Samrådshandling 
Planbeskrivning 
Dnr: 15KS/173 
Sida 13 (163) 

 

 
 

Ny bebyggelse ska anpassas till befintlig terräng med ett minimum av sprängning, 

markarbeten och utfyllnader. Värdefulla naturpartier på fastigheten bör sparas. Föränd-

ringar från ursprunglig marknivå bör inte göras mer än 0,5 meter. Schaktningar och 

uppfyllnader kräver marklov. Fastigheten ska anslutas i höjdnivå till intilliggande fastig-

heter utan murar och terrasseringar.   

 

BEBYGGELSE OCH LANDSKAPSBILD 

Terräng och mark 

Förutsättningar/Förändringar 

 
Figur 12 Äppelodling vid Karlsruhevägen. Foto: Anna Fredriksson 

Bebyggelsen och landskapet i området har formats genom en lång kontinuerlig markanvänd-

ning kring gårdarna Norra Lagnö och Långsunda som etablerades här kring 1500- och 1600-

talen. Den mest tongivande bebyggelsen i området är från slutet av 1800-talet och sekelskiftet 

1900 då gårdarnas marker styckades upp och bebyggdes med tidstypiska grosshandlarvillor. 

Uthus, badhus och paviljonger tog upp huvudbyggnadens utformning och ornamentik. 

 

En rågångsförrättning från 1919 och en ägostyckning från 1920 återges i bilden nedan. De av-

söndringar och ägostyckningar som genomfördes resulterade i stora naturtomter (vilket låg i 

tiden och var det som eftersträvades). Bostadshuset är oftast placerat mitt på tomten eller på 

den mest lämpliga byggbara platsen och med så lite åverkan på naturen som möjligt. Kring 

villorna sparades träd och vegetation. Tomterna terrasserades och kantades med stenlägg-

ningar.  
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Strukturen i 1920-års ägostyckning är ännu läsbar i området även om flera avstyckningar har 

gjorts senare.  

 
Figur 14 Generella fastighetsstorlekar 

Utöver tomtplatser finns större skogsskiften som är obebyggda mitt på ön. Den obebyggda 

bergsryggen som i princip delar den nordvästra och sydöstra delen av ön är ett karaktärsdrag, 

liksom de skogsbevuxna bergssidorna. Skogarna är miljöskapande och rymmer såväl kul-

turmiljövärden och naturvärden som rekreativa värden.  

 

 
Figur 15 De skogbeklädda bergssidorna och den skogbeklädda bergsryggen utgör ett viktigt karaktärsdrag. Vy från Tyn-

ningöfärjan. Foto: Anna Fredriksson 

Figur 13 Montage av kartor Gustavsberg 52 och Gustavsberg 58. 
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Figur 16 Norra Lagnö på den häradsekonomiska kartan från 1901-06. Här syns tomternas namn. Källa: Lantmäteriet 

Häradsekonomiska kartan från 1901-1906 redogör för den ti-

dens markanvändning. Jordbruksmark är på den häradseko-

nomiska kartan, (figur 16), markerad med rosa fält.  

 

Det kvarvarande odlingslandskapet i form av åkrar och 

äppellundar bidrar till områdets karaktär och är dessu-

tom viktiga att bevara ur ett långsiktigt hållbarhetsper-

spektiv. Odlingsmark ska skyddas från exploatering en-

ligt översiktsplanens riktlinjer.  

 

Figur 17 Odlingslandskap. Foto: Anna 
Fredriksson 
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På Rågångskartan (figur 18) daterad 1750 syns vägen från Anneberg, genom Långsunda till 

Betsede, via Paradiset. Denna väg används fortfarande även om den går över privata fastig-

heter. För att möjliggöra avläsbarheten i landskapen även fortsättningsvis beläggs den forna 

vägen med prickmark. Rågångskartan visar även på avrinningen från Aspviks träsk till 

kvarndammen på Långsunda gård. Det är viktigt att ta hänsyn till avläsbarheten av landskapet 

vid framtida marklovhantering. 

 

Miljöer kring vägarna 

Figur 19 Toivovägen omges av skog och natur. Foto: Anna Fredriksson 

Figur 18 Arealmätning och rågångskarta, 1750. Källa: Lantmäteriet, 2019. 
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Framförallt är det vyerna utmed vägarna och in mot den miljöskapande bebyggelsen som är 

känsliga för ändring eller tillägg. Naturen som omger vägarna är viktig för att bibehålla områ-

dets karaktär. Särskilt värdefulla träd har mätts in i en buffertzon om tio meter från vägarna. 

 

Med anledning av de miljöskapande värden som vägarna och dess omgivningar står för så är 

det olämpligt att uppföra bullerplank eller annan byggnation i fastighetsgräns. Det finns en 

bullerproblematik vid färjan och vid Lagnövägen. I första hand ska buller enligt gängse förfa-

rande åtgärdas så nära källan som möjligt. I planområdet är det dock önskvärt att plank place-

ras så nära fasaden som möjligt, tex. runt uteplatsen, så att gaturummet inte påverkas negativt. 

Plank är en bygglovspliktig åtgärd och lämplighetsbedömning avgörs vid handläggning av 

bygglov. 

 

Ny byggnation bör placeras tillbakadraget från vägrummet så att grönskan kan fortsätta domi-

nera gaturummet, utom i de lägen där gaturummet redan är ianspråktaget. Vägarna i planom-

rådet är smala, slingrande och huvudsakligen grusbelagda, med undantag för Karlsruhevägen. 

Kulturmiljön vinner på att de grusbelagda vägarna så långt som möjligt bevaras och vid behov 

i första hand kompletteras med mötesplatser. Eftersom diken saknas eller är underdimension-

erade i delar av planområdet så kan åtgärder för diken behöva vidtas. I de flesta fall är öppna 

diken att föredra ur en dagvattensynpunkt, men en avvägning mot kulturmiljön kan innebära 

att täckta diken är mer varsamt.  

 

För att möjliggöra en bibehållen karaktär i vägrummet och för att åstadkomma trafiksäkerhet 

införs prickmark med bebyggelsfritt avstånd om 6 meter från allmän platsmark och åtta meter 

från statlig väg.  

 

 

Nedan följer en översiktlig beskrivning av de olika vägarna i planområdet.  

Karlsruhevägen 

Karlsruhevägen utmärks av att den 

är asfalterad med nedgrävda diken 

och att miljöerna som omger 

vägen är iordningställda, till exem-

pel finns murar som avgränsar 

vägområdet från fastigheterna.  

 

 

Figur 20 Karlsruhevägen, marke-
rad med blå linje. 

Figur 21 Karlsruhevägens vänd-
plan anas i fonden. 
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Lagnösundsvägen 

Lagnösundsvägen är smal, lantlig och 

belagd med grus. Den leder fram till en 

tidigare ångbåtsbrygga. Vägen omges av 

huvudsakligen trädgårdar och låga sta-

ket.  

 

 

 

Lagnö gårdsväg 

Även Lagnö gårdsväg är smal, lantlig 

och belagd med grus. Lagnö gårdsväg 

är den ursprungliga landsvägen och 

karaktären är viktig att bevara. Den le-

der förbi flera tidigare offentliga plat-

ser såsom den gamla affären (som nu-

mer är ett bostadshus) och vidare förbi 

åkern och ner mot ladugården och 

bykhuset där Lagnöborna förr samla-

des för att byka sin tvätt.  

 

 

Skutviksvägen 

Skutviksvägen löper mellan dansbaneber-

get och åkermarken. Vägen längs åker-

marken kantas av en allé (som omfattas av 

biotopskydd) som övergår i skog där 

vägen kantas av stora ekar.  

 

 

 

 

Figur 22 Lagnösundsvägen mar-
keras med blå linje 

Figur 23 Vid änden av Lag-
nösundsvägen finnsplats för vänd-
plats invid ångbåtsbryggan. 

Figur 24 Lagnögårdsväg markeras 
med blå linje Figur 25 Infart till Lagnö gårdsväg 

Figur 26 Skutviksvägen markeras 
med blå linje 

Figur 27 Stora ekar längs 
Skutviksvägen 
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Dansbanevägen      

Dansbanevägen kallas den vägsträcka/in-

fart som löper upp på dansbaneberget från 

Skutviksvägen. Vägen leder från Skutviks-

vägen, mellan dansbanan och utsiktsberget 

upp till bostadshusen. Vägen omges av tal-

lar och natur. 

 

 

 

 

Toivovägen 

Toivovägen är den längsta och bredaste 

vägen på ön. Vägen omges av skog, 

natur och villaträdgårdar. Den leder 

förbi skola, förskola och idrottshall 

och vidare förbi en parkering för de 

som har båtplatser för Alholmarna 

och in mot övrig villabebyggelse. 

Toivovägen är belagd med grus och 

blir allt smalare och mer vindlande, 

ju längre in på vägen man åker. To-

ivovägen avslutas vid infarten till en 

enskild trädgård.  

 

 

Lagnöbacken 

Lagnöbacken leder upp mot öns 

stora skogsområde. Vägen är smal 

och grusbelagd och omges av sta-

ket, häckar och trädgårdar. Till 

Lagnöbacken löper en gångstig som 

kallas Körsbärsstigen upp från 

Karlsruhevägen. Denna förbinds 

därefter via vägen till en stig mot 

skolan och Trafikverkets parke-

ringsyta. 

 

 

 

Figur 28 Dansbanevägen markeras 
med blå linje 

Figur 29 Tallar utmed 
Dansbanevägen 

Figur 30 Toivovägen markeras med 
blå linje 

Figur 31 Toivovägen löper förbi skolan 
och vidare väster ut i planområdet. 

Figur 32 Lagnöbacken markeras 
med blå linje. 

Figur 3320 Infart till Lagnöbacken 
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Följande planbestämmelser har införts för att möjliggöra en enhetlig hantering av        

terräng och mark:  

Område med värdefull skog som ska bevaras. Naturvårdande gallring och röjning får genomföras för att bevara en 
lucker skog, gynna grova träd samt kronutveckling. Tall, ek, en och bärande och blommande buskar gynnas. Död 
ved av tall och löv med en diameter större än 30 cm ska lämnas för att gynna den biologiska mångfalden. Marklov 
krävs för fällning av tall och ädellöv med en diameter om 30 cm eller större, 1,3m ovan marken,  4 kap. 5 § 1 st 2 p. 
Byggnadsverk ska placeras friliggande, 4 kap. 16 § 1 st 1 p. 

 
        Endast 18 % av fastighetsarean får hårdgöras, om inget annat anges 4 kap. 16 § 1 st 1 p.  
 
        b1  Endast 25 % av markytan får hårdgöras, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.  
 
        b2  Endast 27 % av markytan får hårdgöras, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.  

 
Ny byggnad inklusive komplementbyggnader ska beträffande placering och gestaltning utformas på ett sätt som är 
anpassat till områdets bebyggelsekaraktär. Nybyggnad, exteriör ombyggnad och tillbyggnad ska samrådas med an-
tikvarisk expertis, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.  
 

        Ny bebyggelse ska anpassas till befintlig bebyggelsestruktur, topografi och vegetation och placeras så att mark    
        ingrepp minimeras. För byggnader med maximal nockhöjd om 7,5 meter eller lägre får nivåskillnader vid grundlägg-   
        ning tas upp genom en sockel. Sockel får anordnas utöver tillåten högsta nockhöjd till en maximal medelhöjd om   
        20% av fasadlivets lägsta höjd. Sockel får inte inredas, 4 kap. 16 § 1 st 1 p 
 

Grundläggning ska utföras som lägst +2,7 meter i underkant, enligt RH 2000, med hänsyn till Översvämningsrisk., 4 
kap. 16 § 1 st 1 p 

 
       n2  Markens höjd får inte ändras, 4 kap. 10 §  
 
        a4  Marklov krävs även för åtgärder som kan påverka spridning av allergener från närliggande hästverksam   

het. Med åtgärder avses; nedtagning av buskage, fällning av träd och förändring av marknivåer, 4 kap. 
15 § 1 st 3 p. 

 
        a5  Marklov krävs även för fällning av träd i strandskyddade områden för träd med en stamdiameter om 10  

cm eller större mått 1,3 meter ovan mark. Träd inom strandskydd får endast fällas om det utgör en sä-
kerhetsrisk. Om träd fälls ska återplantering göras med samma trädslag, 4 kap. 15 § 1 st 3 p.  

 
         Marklov krävs även för fällning av skyddsvärda träd (ädellövträd och tall som är 150 år eller äldre eller 

har en stamdiameter om 50 cm eller större mått 1,3 meter ovan mark). På kvartersmark ska skyddsvärda 
träd bevaras. Marklov får endast ges om träden utgör säkerhetsrisk. Om träd fälls ska återplantering 
göras med samma trädslag och stammen ska tas om hand för att gynna fauna,  4 kap. 15 § 1 st 3 p. 

 
        a6  Bygglov får inte ges för nybyggnation förrän marknivå har ändrats till erforderlig nivå så att byggnader 

grundläggs med underkant av grundkonstruktion ovanför 2,7 meter i höjdsystemet RH2000. Vid markut-
fyllnad ska marken ansluta följsamt mot omgivande mark och fastigheter, lutningen får ej överstiga 1:2. 
Stödmurar får ej uppföras i fastighetsgräns mot kvartersmark, 4 kap. 14 § 1 st 2 p.  
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Bebyggelse och nyttjande inom planområdet  

Permanentboende 

Förutsättningar/Förändringar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I och med att vatten och spillvatten dras ut i planområdet så skapas förutsättningar för perma-

nentboende. 

 

Planområdet består av cirka 219 fastigheter. Av dessa är 187 bostadsfastigheter. Av bostadsfas-

tigheterna bebos omkring 120 permanent. Planområdet kan kategoriseras utifrån kulturmiljö 

men också beskrivas utifrån ett nyttjandeperspektiv där permanentbosättning avspeglas i de 

befintliga byggnadernas volymer och befintliga fastighetsstorlekar.  

 

Den höga andelen permanentbostäder talar för att områdets byggnader sedan tidigare anpassats 

för permanentboende. Detta innebär att planens förslag till byggrätter utgår från att befintliga 

bebyggda arealer uppfyller de behov som permanentboende medför.  

 

 

Landskapets karaktärsdrag som är viktiga att bevara på Norra Lagnö, 

Långsunda och Panama 

• Smala och till stor del grusade vägar 

• Häckar och trädrader utmed vägarna 

• Odlingslandskap vid Norra Lagnö gård 

• Skogsklädd höjd som delar Norra Lagnös norra och 
södra bebyggelseområden 

• Stora naturtomter 

• Stora uppväxta lövträd 

• Äldre stenskodda kajkanter 

• Placering av byggnader 

• Terränganpassning 

Figur 34 Permanentbosättning 1999 illustreras med orange 
färg. Bild ur rapport: Förändringsområden, Värmdö kommun 
1999 

Figur 35  Permanentbosättning 2018, illustreras 
med grön färg. 
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Som kan utläsas av figur 34 och figur 35 så är andelen permanentbostäder i stort sett oförändrat 

sedan 1999 även om permanentningsgraden omfördelats för några fastigheter.  

 

Upplåtelseformer 

I en detaljplan fastställs inte upplåtelseformer. Fas-

tigheter med mer än tre bostäder i en byggnadskropp 

räknas som flerbostadshus. För flerbostadshus gäller 

andra egenskapskrav än för en- till tvåbostadshus. 

Det finns inga flerbostadshus i planområdet, däremot 

finns bostadsrättsförening som består av en till två-

bostadshus (figur 36), i  och med att det enligt givna 

bygglov inte finns fler än två bostäder i någon av de 

tre fristående byggnaderna. 

I planområdet finns lantbrukskomplement i form av 

lador eller båthus. Det finns även badhus. Även tjänstebostäder förekommer, som enligt upp-

gift ska ha använts för gastar som tjänstgjorde på segelskutorna. Dessa är belägna på fastig-

heterna Norra Lagnö 1:28 och 1:259. 

 

Bebyggelse och fastighetsstruktur inom planområdet 

Förutsättningar 

Bostadsfastigheterna är mycket varierade i storlek, 

från 116 kvadratmeter landarea till 19 000 kvadratme-

ter landarea. Generellt sett är tomterna stora i förhål-

lande till byggnadsvolymerna. Bebyggelsen är också 

varierande i storlek och består av friliggande bostads-

hus, mestadels i en och halv våning eller två våningar, 

ofta med inredd vind. Takarean för huvudbyggnader 

varierar mellan 30 kvadratmeter till 294 kvadratme-

ter. Flertalet huvudbyggnader har en takarea som är 

mindre än 160 kvadratmeter. Även komplementbygg 

naderna varierar i storlek och uppvisar en takarea från 

19 kvadratmeter till 128 kvadratmeter, de stora går-

darna uppvisar ännu större bostadskomplement om 

upp till 325 kvadratmeter (Ladugård). 

 

Planbestämmelser som formulerats för planområdet utgår från beskrivna karaktärsdrag ovan. 

Införda planbestämmelser  gällande gestaltning av kulturmiljön motiveras under dessa rubri-

ker och återfinns i blå rutor i planbeskrivningen; Bebyggelse och fastighetsstruktur inom plan-

området, förändringar, med underrubriker: Byggandets omfattning, Nockhöjd, Tak och takvin-

kel, Fastighetsstorlek, Placering, Utformning/Utförande, Fasader, Fönster, Sockel/källare, 

Vind, Antal bostadslägenheter, Komplementhus och K-bonus, Lovfria åtgärder, Varsamhet, 

Rivningsförbud, Skyddsbestämmelse, Utökad lovplikt, Information. 

Figur 36 Bostadsrättsförening vid Karlsruhevägen. 
Foto: Anna Fredriksson 

Figur 37 Området är varierat med stora huvudbygg-
nader på stora fastigheter och små huvudbyggnader 
på små fastigheter. Foto: Anna Fredriksson 
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Bebyggd kulturmiljö 

Planområdet ingår i det kulturhistoriskt värdefulla området, Anneberg, Norra Lagnö och 

Risholmen, som finns utpekat i kommunens kulturmiljöprogram (se figur 5). Hela det 

bebyggelseområde som planläggs är utpekat i kommunens kulturmiljöprogram och 

översiktsplan som ett område av intresse för kulturmiljövården. Hela planområdet om-

fattas av förvanskningsförbud i enlighet med 8 kapitlet 13 § plan- och bygglagen. 

 

I bilaga 3 Utredning om kulturhistoriska värden för Norra Lagnö, Panama och Långsunda 

finns en fördjupad historik samt beskrivning och värdering av respektive byggnad med ett ut-

pekat kulturhistoriskt värde. Det finns även en kompletterande utredning gällande Kulturhi-

storiska värden inom detaljplan Norra Lagnö etapp 1, Långsunda, Panama och del av Norra 

Lagnö, 2017. Byggnader med ett kulturhistoriskt värde beskrivs och värderas i en tregradig 

skala. Dessa beskrivningar ska vara vägledande i bygglovsprövning. Flertalet inventerade 

Bebyggelsens karaktärsdrag på Norra Lagnö, Långsunda och Pa-

nama 

• 1, ½ - 2 våningsvillor med panelarkitektur – utsmyck-

ningsdetaljer såsom lister som delar in stående och lig-

gande panel, lövsågeridetaljer, glasverandor. 

• Sadeltak med en taklutning mellan 40 – 45 grader. Tak-

täckningsmaterial är lertegel eller plåttak. 

• Socklar är ett viktigt karaktärsdrag, generellt utgör sock-

eln 20 % av fasadlivet, lägre eller högre beroende på hu-

sets anpassning i terrängen (sockeln jämnar ut grund-

läggning utan sprängning och schaktning) Ursprungliga 

villor har socklar av natursten. 

• Symmetri, markeras med tydlig entré, frontespis, ingla-

sad eller öppen veranda.  

• Byggnadernas fasadkulörer är röda eller milda/ brutna 

gula, gröna och vita. (ej rena vita fasadkulörer). 

• Tvåluftsfönster med tre rutor i varje luft eller fönster 

med korspost (jugendstil) eller T-post. Ej fönster ned till 

sockel. 

• Byggnadernas placering, ofta mitt på tomten och/eller 

högt placerad, dock ej på klippor eller hällar. 

• Stugor, bodar, uthus, badhytter, lekstugor och lusthus 

som finns i anslutning till bostadshusen och som tar upp 

huvudbyggnadens stildrag. 
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byggnader finns även i Riksantikvarieämbetes bebyggelseregister, www.bebyggelseregist-

ret.raa.se, Panama och Långsunda finns dock ej i databasen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Begreppet kulturhistoriskt värde definieras av Riksantikvarieämbetets plattform för värdering 

och urval. Fastigheterna har inventerats och byggnader med ett kulturhistoriskt värde finns be-

skrivna per fastighet i Kulturhistorisk bebyggelseinventering som omfattar Norra Lagnö, Lång-

sunda och Panama. Fastigheterna har liksom byggnaderna klassats med färgkoder utifrån det 

kulturhistoriska och/eller miljömässiga värdet som råder på fastigheten som ett led i planarbetet. 

Klassificering kan ske i tre nivåer/färgkoder; blått, grönt och gult. Kulturlandskap har markerats 

med gul skaffering i illustrationen ovan, figur 38. 

• Blått (Klass 1 – omistlig) motsvarar en byggnad eller fastighet med ett mycket högt, 

eller synnerligen högt kulturhistoriskt värde.  

• Grönt (Klass 2 – kulturhistoriskt värdefull) motsvarar en byggnad eller fastighet med 

ett högt kulturhistoriskt värde och betyder att bebyggelsen är särskilt värdefull från hi-

storisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.  

• Gult (Klass 3 - kulturhistoriskt intressant) motsvarar ett visst kulturhistoriskt värde el-

ler av positiv betydelse för landskapsbilden. 

 

Byggnader som är blå- eller grönklassificerade omfattas av förvanskningsförbud enligt 8 ka-

pitlet 13 § plan- och bygglagen. Dessa fastigheter har försetts med varsamhetsbestämmelse k1 

eller k2, som avser att skydda det kulturhistoriska värdet. Det finns även en byggnad och en 

fastighet i planområdet som omfattas av skyddsbestämmelse q. För byggnader med skydds- 

eller varsamhetsbestämmelse får underhåll och ändring av exteriör inte förvanska byggnadens 

kulturhistoriska värde.  

Figur 38 Kulturhistorisk klassificering av planområdet, för specifika objekt se riksantikvarieämbetets nationella 
databas eller kulturmiljöutredning. 

http://www.bebyggelseregistret.raa.se/
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/
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Befintliga gulklassificerade byggnader har ett stort miljöskapande värde och bör inte rivas, 

fastigheter med miljöskapande bebyggelse har försetts med varsamhetsbestämmelse k1. Ka-

raktärsdrag bör bibehållas och befintliga byggnader bör utgöra förlagor vid utveckling av de 

gulklassade fastigheterna. Befintliga gulklassade byggnader kan byggas till på ett anpassat 

sätt, så att den ursprungliga volymen kan avläsas. Vid renovering bör gulklassade hus i första 

hand återställas till ursprungliga material och utförande. 

 

Planområdet i sin helhet utgör intrese för kulturmiljövården. Samtliga byggnader i en kultur-

miljö utgör tillsammans ett stort allmänt intresse därför är det viktigt att var och en ansvarar för 

den del i det stora allmänna intresset som den egna enskilda byggnaden och fastigheten bidrar 

med. De byggnader som försetts med k i planbestämmelserna anses som särskilt viktiga att 

skydda. Långsunda gård utgör en särdeles välbevarad och sammanhållen gårdsmiljö. Den före-

slås skyddas genom skyddsbestämmelsen q. Det innebär att förvanskande ingrepp inte får ske. 

Beteckningen q kan indikera att det för denna fastighet kan vara aktuellt att ansöka om bygg-

nadsminne. Vem som helst kan väcka frågan om en byggnadsminnesförklaring hos Länsstyrel-

sen. Hela planområdet omfattas även av utökad bygglovsplikt gällande attefallsåtgärder och 

markförändringar. Skydd av byggnader och områden kan upplevas som begränsande för det 

enskilda intresset. För Norra Lagnö, Långsunda och Panama anses det allmänna intresset av en 

kulturmiljö väga tyngre än det enskilda exploateringsintresset. Nedan följer motiveringar för de 

bedömningar som gjorts. 

 

Långsunda 

Långsunda har sitt namn från tiden innan Norra Lagnö blev en halvö. Då avgränsades Norra 

Lagnö från Ormingelandet av ett långt sund. Långsunda gård har sina anor från åtminstone 

1500-tal. Då fanns två gårdar vid Långsunda, ett skattehemman och ett kronohemman. Enligt 

den första kartan över Långsunda, den geometriska avmätningen från 1630, är bostadshusen 

inritade på andra sidan av dagens Lagnöväg (väg 642). 

Figur 40 Utsnitt av arealavmätning, rågångsåtgärd, 1848 akt: 01-gub-18. Den östra 
flygeln är borta när gården karteras men platsen för flygeln är markerad i kartan46 

Figur 39 ångsunda, Geometrisk av-
mätning 1630. Källa Lantmäteriet, 
2019 
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På 1750-års geometriska avmätning över Långsun-

das ägor framträder den bebyggelsestruktur som än 

idag kan utläsas i landskapet. Mangårdsbyggnaden 

med flyglar har fått sin nuvarande lokalisering. 

Trädgårdsanläggningar och kvarndamm från 1700-

talets karta finns ännu kvar i miljön. Trädgård och 

omgivande natur med gamla ekar är starkt kultur-

påverkad och vittnar om en plats med lång hävd. På 

kartan från 1750, figur 42, syns avrinningen till 

kvarndammen och vägen som löper från Anneberg 

genom Långsunda till Betseda via Paradiset. Vägen 

finns än i dag och går genom kvartersmark på 

Långsunda 1:5 och Långsunda 1:12. Vägen är illu-

strerad med text på plankartan. 

 

Långsunda är ett representativt exempel på en 

mindre brukningsenhet i innerskärgården som för-

värvats av högreståndspersoner och utvecklats till 

mindre herrgårdar. Långsunda har en välbevarad 

och arkitektoniskt påkostad huvudbyggnad med 

konstnärliga och arkitekturhistoriska värden.  

 

Figur 42 Utsnitt ur Arealavmätning och rågångskarta över Långsunda gård 1750. Gården har vid denna tid fått sin nutida 
lokalisering och struktur med huvudbyggnad och flyglar. 

Figur 4121 Ålderdomlig ek vid stallet på Långsunda 
gård. Foto: Anna Fredriksson 
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Nuvarande fastighetsägare har på ett förtjänstfullt 

sätt återuppfört östra flygeln i äldre stil. 

Ekonomibyggnaderna (drängstuga och ladugård) 

låg på andra sidan av Lagnövägen. Ladugård och 

uthus är inte längre en del av Långsunda gård utan 

ingår i fastighet Långsunda 1:10. Drängstugan och 

ladugården med vällingklockan är miljöskapande 

och har ett upplevelsevärde. Byggnaderna bidrar 

till platsens lantliga karaktär. Ladugården har kul-

turhistoriska värden men kan i ett längre perspek-

tiv svåra att förvalta om den inte längre används. 

Ladugården och vällingklockan får inte rivas, men 

får byggas om och isoleras invändigt för att in-

rymma bostäder. Drängstugan ska bevaras och stå 

kvar i sitt ursprungliga läge eftersom drängstugan 

och ladugården tillsammans bildare en värdeskap-

ande miljö. 

 

  

 

 

För mer information om kulturhistoriskt värde och bevaransvärda detaljer mm, se bilagor: 

kulturmiljöinventering och kulturhistorisk utredning, etapp 1, bilaga 5. 

 

 

När detaljplanen upprättas 2017 – 2021, utgör Långsunda gård en målpunkt i planområdet, 

inte bara på grund av sin kulturmiljö men även på grund av den verksamhet som erbjuds med 

inspirationsföreläsningar, odling och utbildning. Enligt ägarna till Långsunda gård är tanken 

att skapa en plats med harmoni mellan människan, djur, natur och kultur. De lyfter fram att 

människan behöver finna ro, komma bort från stressen, utveckla sin självkänsla och må bra. 

Figur 43 Från Långsunda gård syns drängstuga och la-
dugård tydligt. Byggnaderna utgör en miljöskapande 
helhet. Fota: Anna Fredriksson 

Figur 44 Ladugård med vällingklocka, som tidigare tillhört 
Långsunda gård. Fota: Anna Fredriksson 

Figur 45 Mellan ladugård och drängstuga syns Långsunda-
gård. Fota: Anna Fredriksson 
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Hela miljön inklusive huvudbyggnad, flygel, terrasser och kvarndamm utgör ett sådant om-

råde som avses i 8 kapitlet 13 § PBL, ett område som är särskilt värdefullt från historisk, kul-

turhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt och som inte får förvanskas. Med anled-

ning av detta förses fastigheten med skyddsbestämmelse. Komplementbyggnader i form av 

till exempel växthus eller bodar får tillkomma i miljön. 

 

 

Följande skyddsbestämmelse har införts för att möjliggöra en enhetlig hantering av skydds-

värd kulturmiljö 

 
q1  Särskilt värdefull bebyggelsemiljö som avses i 3 kap. 12 § PBL ska bevaras. Inom området ska bebyg-

gelsen och gårdens ursprungsmiljö med flyglar, sten terrasser och kvarndamm inte förvanskas. Huvud-
byggnaden får inte rivas., 4 kap. 16 § 1 st 3 p. 

 
Bygglov krävs även för byggnader med q- och k- bestämmelser vid fasadändring, omfärgning och byte av 
taktäckningsmaterial, 4 kap. 15 § 1 st 1 p.  
 

 

 

Sommarvillebebyggelse 1880 – 1900-talet 

 
Figur 46 Karaktäristiska sommarvillor i planområdet. 

 

Kulturhistoriska värden inom planområdet består som tidigare nämnts, dels, av Långsunda 

gård och dels av den sommarvillabebyggelse som uppkom på Norra Lagnö och Panama under 

slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Norra Lagnös 1800- och 1900-talsbebyggelse är 

särskilt intressant då det är ett av de områden i Stockholms skärgård som tidigast bebyggdes 

med sommarvillor. Sommarvillorna speglar en tid då skärgården blev en uppskattad rekreat-

ionsmiljö för borgarklassen. Villorna med panelarkitektur har stora arkitektoniska värden och 

är viktiga för den karaktär som präglar Norra Lagnö och Panama.  

 

Sommarvillor med bevarad karaktär är spridda över ön, men återfinns främst vid den nord-

östra sidan ut mot Torsbyfjärden, kring Lagnö brygga samt vid Toivo på den västra udden (se 

bilaga 3 och 4. Kulturmiljö och kulturlandskap. Byggnader och fastigheter med kulturhisto-

riskt värden samt Kulturhistoriska värden inom detaljplan Norra Lagnö etapp 1, Långsunda, 

Panama och del av Norra Lagnö, 2017). 
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§ 

 

Värden och värdeskapande detaljer för enskilda byggnader återges i bilaga 4 och 5 benämnda: Utred-

ning, kulturhistoriska värden, etapp 1 samt Utredning om kulturhistoriska värden för Norra Lagnö, 

Panama och Långsunda. 

 

 

Bebyggelse och fastighetsstruktur inom planområdet  

Förändringar 

Norra Lagnö bebyggdes huvudsakligen under sekelskiftet 1800/1900. Vad gäller bygg-

nation av denna historiska dignintet finns en stor tydlighet i boverkets byggregler 

(BBR) 2011:6, avsnitt 1:2213; Byggnader från tiden före 1920-talets bebyggelseexpans-

ion, som har sin huvudsakliga karaktär bevarad, utgör idag en så begränsad del av 

byggnadsbeståndet att flertalet av dem kan antas uppfylla något av kriterierna för sär-

skilt värdefull byggnad. (BFS 2016:6). 

 

Boverket har ytterligare tydliggjort innebörden av ovanstående i följande skrivning; Be-

byggelsens ålder utgör i sig inget argument för att en byggnad ska anses vara särskilt 

värdefull. Byggnader tillkomna före 1920-talets bebyggelseexpansion utgör dock idag 

en mycket begränsad del av dagens byggnadsbestånd, färre än vad som har byggts un-

der 2000-talet. Av dessa har många genomgått genomgripande förändringar. Sannolik-

heten för att en till sin karaktär någorlunda välbevarad byggnad tillkommen före 1920-

talets bebyggelseexpansion uppfyller något av de ovan angivna kriterierna för en sär-

skilt värdefull byggnad är därför mycket hög. Sådana byggnader bör därför betraktas 

som särskilt värdefulla om man inte kan motivera varför de inte ska anses vara det. 

 

Stockholms läns museum lämnar bland annat följande rekommendationer vid prövning 

av förhandsbesked och bygglov i utpekade kulturmiljöer; Inför förhandsbesked för nye-

tablering av bebyggelse är anpassning till kulturvärden och landskapsbild viktig. Detta 

gäller särskilt inom riksintresseområden och områden med utpekade värden så som till 

exempel fornlämning, i kultur- och odlingslandskap samt unik stads- eller landskaps-

bild.  

 

Utredningar som kan bli aktuella inför förhandsbesked:  

• Platsanalys  

• Antikvarisk bedömning och kulturmiljöanalys  

• Konsekvensanalys 

 

Inför prövning av bygglov och vid genomförande rekommenderas följande förhållnings-

sätt; Alla byggnader omfattas av varsamhetskravet enligt 8 kapitlet 17 § PBL och bety-

der att man vid ändring av byggnad ska vara så varsam att hänsyn tas till byggandens 

karaktärsdrag och dess ”tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konst-

närliga värden”. Varsamhetskravet kan motivera anpassning av och avsteg från tekniska 
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egenskapskrav och utformningskrav. Byggnadsstilen, vardagslandskapets värden, arki-

tekturideal, teknik och material är viktiga att beakta vid renovering och ombyggnation. 

En byggnad som är ”särskilt värdefull” får inte förvanskas. 

 

Utredningar som kan bli aktuella inför bygglov och genomförande:  

• Antikvarisk förundersökning  

• Antikvariskt åtgärdsprogram  

• Arkeologisk förundersökning  

• Krav på antikvarisk sakkunnig under byggprocessen  

• Kontrollplan för kulturvärden 

 

Motiv till egenskapsbestämmelser på kvartersmark och planens avgränsning 

Planarbetets ställningstagande om principer för utnyttjandegrad, fastighetsindelning och 

tillkommande bebyggelse utgår från plan- och bygglagens grundläggande bestämmelse 

om att mark- och vattenområden ska användas på det lämpligaste sättet med hänsyn till 

dess egenskaper, läge och behov. I de gjorda bedömningarna är översiktsplanen vägle-

dande. Hänsyn har även tagits till den tidigare genomförda medborgardialogen och den 

kulturhistoriska bebyggelseinventeringen. Samverkan har skett med kommunantikva-

rien. Eftersom planområdet utgör en kommunalt utpekad kulturmiljö och är utbyggt 

med befintlig bebyggelse, samt då översiktsplanen anger att områdets karaktär ska bibe-

hållas och förtätning undvikas så har bestämmelser om tomtstorlek och byggrätt i möj-

ligaste mån anpassats till befintliga förhållanden.  

 

Obebyggda fastigheter som i sin helhet är belägna inom strandskyddat område har un-

dantagits från detaljplanen eftersom byggrätt inte kan medges på dessa enligt gällande 

lagstiftning. Även jordbruksmarken har undantagits från planläggning för att inte in-

skränka på verksamhetens eventuella kommande behov. Trafikverkets vägområde har 

också lämnats utom detaljplan liksom övriga fastigheter som ägs av trafikverket. 

 

 

Tillkommande bebyggelse och styckningar  

Översiktsplanens riktlinjer för förändringområdena är att områdets karaktär ska bevaras 

genom att avstyckningar undviks. Eftersom planområdet i sin helhet utgör kulturmiljö 

och då det även förekommer höga naturvärden samt skyddade arter är möjlighet till av-

styckningar mycket begränsat. Det finns även ett starkt uttrykt önskemål om enskilt hu-

vudmannaskap. 

 

Stora fastigheter kan anses lämpliga att avstycka för att åstadkomma avvägda tomtstor-

lekar. Det finns fastigheter i området som är stora men inte bedöms lämpliga att förtäta 

med tillkommande bebyggelse. Skälen kan vara följande:  

- Fastigheten omfattas till stor del av strandskydd. 

- Fastigheten består till stor del av område där det finns risk för översvämning  
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- Fastigheten består till stor del av mycket kuperad terräng.  

- Fastigheten är kulturhistorisk värdefull och bidrar till områdets karaktär.   

- Fastigheten bedöms känslig att avstycka med anledning av risk för att artskydd 

kan inträda. 

 

Fyra fastigheter har bedömts lämpliga för avstyckning; Norra Lagnö 1:346, del av skol-

fastighet avskiljs med infartsväg, Norra Lagnö 1:377, som avdelas av väg, Norra Lagnö 

1:276, som är en större fastighet och är närliggande till statlig väg, Panama 3:3, som är 

en mycket som fastighet till stor del belägen utom strandskydd. 

 

Fyra fastighetsindelade, men obebyggda tomter, medges byggrätt. Totalt innebär det att 

planen möjliggör sju tillkommande byggrätter för bostadshus, framför allt på obebyggda 

och fastighetsindelade tomter. Inom åtta fastigheter med kulturhistoriskt och/eller miljö-

mässigt värdefulla byggnader medges komplementbostäder. 

 

För vidare information se fastighetskonsekvenstabell, bilaga 1.  

 

Byggandets omfattning 

Kommunstyrelsens planutskott fattade den 9 februari 2021 beslut om riktlinjer för planbe-

stämmelser i PFO-områden. Med anledning av planområdets kulturmiljö föreslår detaljplane-

arbetet att avsteg görs från beslutade riktlinjer. Byggnadsarean (BYA) för huvudbyggnad bör 

enligt kulturmiljöutredningen hållas måttlig i området liksom arean för komplementbyggnad, 

planbestämmelser om största byggnadsarea införs och varieras utifrån fastigheternas storlek 

och beskaffenhet. Hänsyn tas även till strandskydd, topografi och naturvärden för att bevara 

områdets befintliga värden och karaktär.  

 

I planarbetet har samtliga takareor granskats och jämförts med givna bygglov. Vid genom-

gång av befintliga byggnadsareor blir det tydligt att det finns några genomgående principer 

som kan appliceras för att undvika planstridigt utgångsläge. Föreslagen maximal byggnads-

area utgår från bygglov, befintlig bebyggelse och platsens förutsättningar. De mest frekvent 

förekommande byggnadsareorna i området utgörs av omkring 110 kvadratmeter (cirka 30 

procent) eller omkring 160 kvadratmeter (cirka 50 procent). För huvudbyggnad med större 

area än 160 kvadratmeter har medgivna bygglov medgett en största byggnadsarea om 200 

kvadratmeter (cirka 8 procent) eller 250 kvadratmeter (cirka 4 procent). 

 

Modell 1: 110 kvadratmeter BYA. (cirka 30 procent) för byggnader på fastigheter som har 

minsta fastighetsstorlek om 2 000 kvadratmeter, om tidigare givna bygglov inte medger en 

större BYA. 

Modell 2: 160 - 180 kvadratmeter BYA. (cirka 50 procent) för byggnader belägna på fastig-

heter med minsta fastighetsstorlek som är större än 2 000 kvadratmeter. 

Modell 3: 200 kvadratmeter BYA. (cirka 8 procent) för byggnader där bygglov medgetts för 

större BYA än 160 - 180 kvadratmeter. 
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Modell 4: 250 kvadratmeter BYA. (cirka 4 procent) för byggnader där bygglov medgetts för 

större BYA än 200 kvadratmeter. 

 

Ungefär åtta procent av de befintliga byggnaderna avviker från ovanstående modeller genom 

att vara större (skolan) eller mindre med höga kulturmiljövärden. Byggrätterna för dessa 

byggnader utgår från fastighetens storlek, nivåskillnader och befintliga förutsättningar. 

 

 

Föreslagna planbestämmelser  

Utifrån ovanstående modeller har anpassningar av planbestämmelser skett utifrån byggnader-

nas och fastigheternas individuella egenskaper i form av volym, kulturmiljövärden, topografi, 

utblickar, siktlinjer fastighetsstorlek och läge. 

 

Nockhöjd 

Taknockshöjder har mätts in med en osäkerhetsgrad om +/- 50 centimeter. Planbestämmelse 

om högsta nockhöjd har införts och hänsyn har tagits till karaktärsdrag bland befintlig bebyg-

gelse i 1,5 – 2 våningshus med inredd vind. För obebyggda fastigheter har högsta nockhöjd 

satts med hänsyn till siktlinjer och toppografi. Där annat inte anges är maximal nockhöjd för 

huvudbyggnad 7,5 meter ovan medelmarknivån, för komplementbostad 4,5 meter och för 

komplementbyggnad 3 meter. För byggnader med maximal nockhöjd om 7,5 meter får sockel 

annordnas utöver högsta nockhöjd till en maximal medelhöjd om 20 procent av det lägsta fa-

sadlivets höjd. Sockel får inte inredas eftersom det finns risk för översvämning.  

 

 

 

Följande planbestämmelser gällande nockhöjd har införts för att möjliggöra en enhetlig han-

tering av områdets bebyggelsekaraktär 

 
Högsta nockhöjd i meter för huvudbyggnad är 7,5 meter om inget annat anges. Högsta nockhöjd för komplementbostad 
är 4,5 meter om inget annat anges. Högsta nockhöjd för komplementbyggnad är 3,5 meter om inget annat anges., 4 kap. 
11 § 1 st 1 p 
 
Högsta nockhöjd i meter över medelmarknivå, 4 kap. 11 § 1 st 1 p 
 
Ny bebyggelse ska anpassas till befintlig bebyggelsestruktur, topografi och vegetation och placeras så att markingrepp 
minimeras. För byggnader med maximal nockhöjd om 7,5 meter eller lägre får nivåskillnader vid grundläggning tas upp 
genom en sockel. Sockel får anordnas utöver tillåten högsta nockhöjd till en maximal medelhöjd om 20% av fasadlivets 
lägsta höjd. Sockel får inte inredas, 4 kap. 16 § 1 st 1 p 

 

Tak och Takvinkel 

Områdets bebyggelse har sadeltak eller brutna tak (mansardtak) med taktäcknings-

material i form av lertegel eller plåttak. Området består av 1,5 – 2 plansvillor. Ofta är 

vindsvåningen inredd. För att möjliggöra såväl brutna tak som sadeltak har endast en 

minsta takvinkel införts som planbestämmelse. 
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Följande planbestämmelser gällande takvinkel har införts för att möjliggöra en enhetlig han  

tering av områdets bebyggelsekaraktär 

 
    Minsta takvinkel är 27 grader, 4 kap. 11 § 1 st 1 p. 

 

 
 
Fastighetsstorlek 

Planläggningen innebär att fastighetsstorlekar, byggrätt och skydd av kulturhistoriska 

värden regleras inom området. Planbestämmelser om minsta fastighetsstorlek utgår från 

platsens förutsättningar och befintliga fastighetsstorlekar. För fastigheter uppdelade på 

två lotter utgör minsta fastighetsstorlek summan av de sammanlagda lotterna. Det finns 

även tomtplatser som består av flera fastigheter som har samma ägare och i flera fall har 

byggnader uppförts över fastighetsgräns. Dessa fastigheter har bedömts utgöra en tomt. 

Det finns även fastigheter som är belägna invid delar av en stamfastighet som splittrats upp av 

till exempel. vägområden. De delar av stamfastigheten som anses lämpliga som kvartersmark, 

men inte stora nog att utgöra egna fastigheter, föreslås utgöra tillskottsmark för intilliggande 

fastighet. I flera fall löper befintlig infart till invidliggande fastighet över föreslagen tillskotts-

mark. 

 

 

Placering 

Området utmärks av att byggnaderna ligger centralt placerade på fastigheten, oftas indragna 

från såväl gata som angränsande fastigheter. Planen anger att byggnad ska placeras frilig-

gande och minst 6 meter från allmän platsmark där marken prickats. 

 

 

Utformning/Utförande 

Ny bebyggelse får uppföras i maximalt två våningar för att bygga vidare på områdets 

karaktärsdrag och kulturhistoriska värde. Nya byggnader ska anpassas till befintlig be-

byggelse. Detta innebär att ny byggnad ska placeras och gestaltas i enlighet med den ut-

formning som karaktäriserar den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen i området. 

 

Det innebär inte att ny bebyggelse behöver kopiera den äldre bebyggelsen, men den bör 

ta upp stildrag som proportioner, volym, symmetri och materialval. Nybyggnad och ex-

teriör ombyggnad ska samrådas med antikvarisk expertis. Detta kan ske genom att re-

miss skickas till kommunantikvarien vid bygglovshantering. Byggherren har också möj-

lighet att anlita en extern antikvarie eller certifierad sakkunnig för kulturvärden.  
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Följande planbestämmelser gällande utformning har införts för att möjliggöra en enhetlig 

hantering av områdets bebyggelsekaraktär 

 
Ny byggnad inklusive komplementbyggnader ska beträffande placering och gestaltning utformas på ett sätt som är 
anpassat till områdets bebyggelsekaraktär. Nybyggnad, exteriör ombyggnad och tillbyggnad ska samrådas med antik-
varisk expertis, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.  

 
Endast en huvudbyggnad per fastighet i maximalt två våningar om inte annat anges, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.  

 

 

 
 
Fasader 

Området upplevs homogent eftersom en stor del av bebyggelsen uppfördes i slutet av 1800-

talet och början av 1900-talet. För att hålla samman upplevelsen av området är materialiteten 

en viktig beståndsdel. Trä eller reviterade fasader är utmärkande för området. 

 

 

Följande planbestämmelser för fasader har införts för att möjliggöra en enhetlig hantering 

av områdets bebyggelsekaraktär 

  
Fasader ska vara av träpanel eller ha reveterad fasad i för området karaktäristisk bruten kulör, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.  

 
 
 
 
Fönster 

Fönsterytor bör i storlek, indelning och placering vara anpassade till kulturmiljöns ka-

raktärsdrag. Det betyder att det även är viktigt hur fönstren öppnas. Fönster med mitt-

post ger till exempel ett annat gaturum än rutor som svängs upp horisontellt. Även 

materialval är av vikt i en kulturmiljö eftersom trä åldras på ett annat sätt än till exempel 

aluminium. Utanpåliggande spröjs ska helt undvikas. 

 

 

Sockel/källare 

Sockel får tillkomma utöver tillåten byggnadshöjd till en omfattning om maximalt 20 procent 

av fasadlivet. Sockeln får användas för att uppta nivåskillnader i marken för att anpassa bygg-

nadens placering i terrängen. Sockeln ska inte utgöra en egen våning. Sockelvåning ska inte 

inredas till bostad på grund av risk för översvämning och då sockelvåningens syfte är att om-

händerta marknivåer. Följande planbestämmelse har införts. 
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Följande planbestämmelser gällande markingrepp har införts för att möjliggöra en enhetlig   

hantering av områdets bebyggelsekaraktär 

 
Ny bebyggelse ska anpassas till befintlig bebyggelsestruktur, topografi och vegetation och placeras så att markingrepp 
minimeras. För byggnader med maximal nockhöjd om 7,5 meter eller lägre får nivåskillnader vid grundläggning tas upp 
genom en sockel. Sockel får anordnas utöver tillåten högsta nockhöjd till en maximal medelhöjd om 20% av fasadlivets 
lägsta höjd. Sockel får inte inredas, 4 kap. 16 § 1 st 1 p 

 

 
 
 
Vind 

Vind får inredas eftersom det finns en tradition av att inreda vindar i planområdet. 

Lämpligen uppförs endast små vindskupor som en anpassning till kulturmiljön. 

 

Antal bostadslägenheter 

Endast två bostadslägenheter får anordnas per bostadshus varav den mindre av bostäderna inte 

får ha större bruttoarea än 40 kvadratmeter. Detta fastställs med följande planbestämmelse. 

 

Följande planbestämmelser har införts för att möjliggöra en enhetlig hantering av områdets   

bebyggelsekaraktär 

 
Endast en- till två bostadshus, varav den mindre bostaden begränsas till maximalt 40 kvadratmeter, 4 kap. 16 § 1 st 1 
p.  

 
 
 
Komplementbostadshus och K-bonus  

För fastigheter med huvudbyggnad som uppvisar ett högt kulturhistoriskt värde, har så kallad 

K-bonus prövats. K-bonus, regleras med en bestämmelse om byggrätt för komplementbo-

stadshus i plankartan. Förutsättningen för K-bonus är att ett komplementbostadshus kan pla-

ceras på fastigheten på sådant sätt att kulturmiljön inte påverkas negativt. Komplementbo-

stadshus på bebyggda fastigheter bör placeras med respektavstånd från huvudbyggnad och 

bakom äldre bebyggelse där så är möjligt. Benämningen bakom äldre bebyggelse bör tolkas 

som att den äldre bebyggelsen inte bör döljas av senare tillkommen bebyggelse från den all-

männa plats där det äldre huset dominerar vyn (vatten eller väg). Beslut om K-bonus har fat-

tats utifrån förutsättningarna på platsen och befintlig byggnads klassificering. Bonusen inne-

bär att planen medger ett komplementbostadshus med en byggnadsarea om maximalt 60 

kvadratmeter och en nockhöjd om maximalt 4,5 meter. Detta regleras med bestämmelser om 
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byggnadsarea som medger ett komplementbostadshus. Komplementbostadshusen bör under-

ordnas huvudbyggnaden i ornamentik och utformning, även om de inte alltd kan underordna 

sig i storlek. 

 

Motivet till särskilda bestämmelser om byggrätt för fastigheter med byggnad som har ett högt 

kulturhistoriskt värde är att ursprunglig byggnads karaktärsdrag och kulturhistoriska värde ris-

kerar att förvanskas om byggnaden får en större utbyggnad. 

 

Det finns befintliga byggnader som redan vid planläggning utgörs av komplementbostadshus 

på fastigheter Norra Langö 1:28 och Norra Lagnö 1:259. Komplementbostadshusen var från 

början tjänstebostäder för bland annat gastarna som bemannade segelbåtarna. Komplementbo-

stadshusen utgör en viktig del av den historia som kulturmiljön förmedlar. Planen medger nya 

komplementbostadshus i form av så kallad K-bonus på ytterligare sex fastigheter. Kopmple-

mentbostadshus bedöms utgöra en enhet tillsammans med huvudbyggnaden och utgör inte skäl 

för att medge avstyckning av fastigheten. Komplementbostadshusen likställs inte med komple-

mentbyggnader. 

 

Komplementbyggnader 

Komplementbyggnader är tänkta att utgöra bostadskomplement i form av garage, växt-

hus, förråd, lusthus, badhytter eller liknande. Grundprincipen för bestämmelser om 

byggnadsarea för komplementbyggnader är en total byggnadsarea om 80 kvadratmeter, 

med enskilda komplementbyggnader om maximalt 50 kvadratmeter. I många fall finns 

dock stora båthus eller andra större volymer på fastigheten. I dessa fall har en anpass-

ning av planbestämmelserna skett utifrån befintliga byggnadsvolymer. Även komple-

mentbyggnader såsom uthus eller garage ska anpassas till områdets karaktär och huvud-

byggnadens material, form och färg. Kök får inte inredas i komplementbyggnader.  

 

 

    Följande planbestämmelser har införts gällande komplementbyggnader 

 

Komplementbyggnader får ej inredas som bostadshus (kök får ej installeras). (PBL 4 kap 11 §), 4 kap. 16 § 1 st 1 p.  

 
 
 
 
Lovfria åtgärder enligt 9 kapitlet 4 § plan- och bygglagen, Attefallsregler 

Planområdet ingår i en särskilt värdefull miljö och utökad lovplikt gäller inom området. 

Det innebär att så kallade lovfria åtgärder (attefallsregler) inte ska tillämpas i området. 

Komplementbyggnad på 25 kvadratmeter, så kallat attefallshus, omfattas av utökad lov-

plikt. Det gäller även så kallad lovfri tillbyggnad om 15 kvadratmeter.  
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Följande planbestämmelser har införts för att möjliggöra en enhetlig hantering av områdets 

kulturmiljö och bebyggelsekaraktär 

 
     Bygglov krävs även för komplementbyggnader och tillbyggnader som annars är lovbefriade enl. PBL 9 kap. 4§. 
     Fastigheten ingår i en särskilt värdefull kulturmiljö, 4 kap. 15 § 1 st 1 p.  

 

 

 

 

Varsamhet (befintlig bebyggelse)  

All bebyggelse omfattas av plan- och bygglagens varsamhetskrav, men för byggnader 

med ett utpekat kulturhistoriskt värde krävs särskild hänsyn vid ändring och underhåll. I 

detaljplanen föreslås att de byggnader som har ett kulturhistoriskt värde och utgör en 

viktig del av områdets karaktär får en varsamhetsbestämmelse (k1, k2 och k3). Dansba-

nan med tillhörande volymer omfattas också av varsamhetsbestämmelse. 

 

Karaktärsdrag bör bibehållas på samtliga klassificerade befintliga byggnader och befintliga 

byggnader bör utgöra förlagor vid utveckling av de klassificerade fastigheterna.  

 

 

 

 

Följande planbestämmelser har införts för att möjliggöra en enhetlig hantering av områdets   

kulturmiljö 

q1  Särskilt värdefull bebyggelsemiljö som avses i 3 kap. 12 § PBL ska bevaras. Inom området ska bebyg-
gelsen och gårdens ursprungsmiljö med flyglar, sten terrasser och kvarndamm inte förvanskas. Huvud-
byggnaden får inte rivas., 4 kap. 16 § 1 st 3 p. 

 
r1  Byggnad får inte rivas, 4 kap. 16 § 1 st 4 p.  
 
k1  Kulturhistorisk värdefull byggnad. Vid underhåll och ändring av exteriör ska åtgärder beträffande utse-

ende, färgsättning och kvalitet väljas i överensstämmelse med originalutförande eller i ett utförande som 
är typiskt för byggnadens tillkomsttid. Eventuell tillbyggnad underordnas byggnaden i placering, skala 
och arkitektoniskt uttryck, 4 kap. 16 § 1 st 2 p.  

 
k2  Kulturhistorisk värdefull byggnad. Underhåll och ändring av exteriör får inte förvanska byggnadens kul-

turhistoriska värde. Karaktärsdrag vad gäller exteriör ska bibehållas, 4 kap. 16 § 1 st 2 p.  
 
k3  Kulturhistorisk värdefull byggnad. Vid underhåll och ändring av exteriör ska åtgärder beträffande utse-

ende, färgsättning och kvalitet väljas i överensstämmelse med originalutförande eller i ett utförande som 
är typiskt för byggnadens tillkomsttid, 4 kap. 16 § 1 st 2 p.  

  
Ny byggnad inklusive komplementbyggnader ska beträffande placering och gestaltning utformas på ett sätt som är an-
passat till områdets bebyggelsekaraktär. Nybyggnad, exteriör ombyggnad och tillbyggnad ska samrådas med antikvarisk 
expertis, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.  

 
Bygglov krävs även för byggnader med q- och k- bestämmelser vid fasadändring, omfärgning och byte av 
taktäckningsmaterial, 4 kap. 15 § 1 st 1 p  

 
 Varsam1 Dansbanan med tillhörande volymer ska bibehållas till sin utformning, 4 kap. 16 § 1 st 2 p 
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För byggnader med ett visst kulturhistoriskt värde (k1) kan eventuella tillbyggnader gö-

ras, men dessa ska underordnas byggnaden i placering, skala och arkitektoniskt uttryck.  

 

Byggnader med ett högt kulturhistoriskt värde (k2) har bedömts som känsliga för till-

byggnader eller andra större förändringar.  

 

Varsamhetsbestämmelserna innebär inget skydd av befintliga material, men vid under-

håll och utbyte av befintliga material ska detta göras i ett utförande som är anpassat till 

omgivningens karaktär och/eller typiskt för byggnadens huvudkaraktär.  

 

 

Rivningsförbud 

För byggnader med synnerligen högt skyddsvärde har rivningsförbud införts. Detta mar-

keras i plankartan med r. 

 
r1  Byggnad får inte rivas, 4 kap. 16 § 1 st 4 p.  

 

 

Skyddsbestämmelse 

Bebyggelsen vid Långsunda gård uppvisar en särskilt värdefull bebyggelsemiljö som 

avses i 3 kapitlet 12 § PBL. Nuvarande ägare har på ett förtjänstfullt sätt återskapat 

gårdsanläggningen med flyglar och renoverat huset. Utnyttjandegrad har anpassats till 

befintlig bebyggelse (se ovan). Skyddsbestämmelsen gäller inom hela den yta som utgör 

den ursprungliga bebyggelseplatsen från omkring 1750.   

 

 

Följande skyddsbestämmelse har införts för att möjliggöra en enhetlig hantering av områ-

dets skyddsvärden 

 
q1  Särskilt värdefull bebyggelsemiljö som avses i 3 kap. 12 § PBL ska bevaras. Inom området ska bebyg-

gelsen och gårdens ursprungsmiljö med flyglar, sten terrasser och kvarndamm inte förvanskas. Huvud-
byggnaden får inte rivas., 4 kap. 16 § 1 st 3 p. 

 

 

 

Bestämmelsen bör tolkas på ett sätt som möjliggör ytterligare tillkommande komplementbygg-

nader i liknande stil och omfattning som tidigare (växthus, kvarnbyggnad, fröhus, smedja, stall). 

Återställande av västra flygeln anses positivt för de miljöskapande värdena. 

 

 

Utökad lovplikt  

Eftersom området utgör en kommunalt utpekad kulturmiljö har utökad lovplikt införts. 
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Följande planbestämmelser har införts för att möjliggöra en enhetlig hantering av områdets 

kulturmiljö och bebyggelsekaraktär 

 
Bygglov krävs även för byggnader med q- och k- bestämmelser vid fasadändring, omfärgning och byte av 
taktäckningsmaterial, 4 kap. 15 § 1 st 1 p.  
 
Bygglov krävs även för komplementbyggnader och tillbyggnader som annars är lovbefriade enl. PBL 9 kap. 4§. 
Fastigheten ingår i en särskilt värdefull kulturmiljö, 4 kap. 15 § 1 st 1 p.  

 
Marklov krävs även för fällning av skyddsvärda träd (ädellövträd och tall som är 150 år eller 
äldre eller har en stamdiameter om 50 cm eller större mått 1,3 meter ovan mark). På 
kvartersmark ska skyddsvärda träd bevaras. Marklov får endast ges om träden utgör 
säkerhetsrisk. Om träd fälls ska återplantering göras med samma trädslag och stammen ska tas 
om hand för att gynna fauna, 4 kap. 15 § 1 st 3 p 
 
a5  Marklov krävs även för fällning av träd i strandskyddade områden för träd med en stamdiameter om 10 

cm eller större mått 1,3 meter ovan mark. Träd inom strandskydd får endast fällas om det utgör en sä-
kerhetsrisk. Om träd fälls ska återplantering göras med samma trädslag, 4 kap. 15 § 1 st 3 p.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Information 

Följande informationstext har införts för att möjliggöra en enhetlig hantering av hantering    

av kulturmiljö och områdets karaktär  

 
Information:  
Byggnader med ett kulturhistoriskt värde finns beskriven per fastighet i bilagan; Kulturhistorisk byggnadsinventering, 
Norra Lagnö, 2011 – 2012 samt Utredning av kulturhistoriska värden inom detaljplan Norra Lagnö etapp 1, Långsunda, 
Panama och del av Norra Lagnö. Beskrivning och karaktärsdrag för respektive byggnad ska vara vägledande vid 
bygglovsprövning. 

 

 

 

 

Skolbyggnader 

Skolbyggnaden och idrottshallen på fastighet Norra Lagnö 1:310 medges ett mindre volym-

tillskott för att möjliggöra anpassningar av pågående verksamhet med en byggrätt om 1 200 

kvadratmeter byggnadsarea och bibehållen befintlig maximal nockhöjd om 9 meter. 

Skolfastigheten på Norra Lagnö 1:346 medges ett volymtillskott för att möjliggöra anpass-

ningar av pågående verksamhet med en byggrätt om 600 kvadratmeter byggnadsarea, uppde-

lat på två volymer. Planen möjliggör avstyckning av denna fastighet till en bostadsfastighet 

och naturmark. Detta regleras med användningsbestämmelser B och NATUR i plankartan. 
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Avstyckningsbar del avgränsas mot resterande skolfastighet av befintlig infart. Bostadsfastig-

heten medges en minsta fastighetsstorlek om 1 500 kvm och har en byggrätt om 100 kvadrat-

meter med högsta nockhöjd om 7,5 meter.  

 

Stall och gårdsmiljöer 

Stall och gårdsmiljöer har planlagts utifrån rådande förutsättningar och planen fastställer nu-

varande användning. Stallen medför behov av att införa ett säkerhetsavstånd om 200 meter. 

Stallen och jordbruksmiljöerna är ett viktigt inslag i kulturmiljön. Mark där hästar vistas ska 

avgränsas med dagvattenavskiljande åtgärder som säkerställer att recepienten inte utsätts för 

föroreningar.  

 

Följande planbestämmelser har införts för att möjliggöra en enhetlig hantering av risk till 

följd av djurhållning 

 
a4  Marklov krävs även för åtgärder som kan påverka spridning av allergener från närliggande hästverksam-

het. Med åtgärder avses; nedtagning av buskage, fällning av träd och förändring av marknivåer, 4 kap. 
15 § 1 st 3 p.  

 
 

 

 

 

 

Fornlämningar 

Förutsättningar/Förändringar 

Det finns tre kända fornlämningar inom planområdet benämnda 

Gustavsberg 93, 94 och 98. Både Gustavsberg 93 som är ett sten-

bord och Gustavsberg 94 som är en formation av stenar och ett 

stenbord, löper under kategorin övriga lämningstyper och är inte 

daterade, men uppfyller kriterier för antikvariskt värde. Gustavs-

berg 98 består av ett inristat ankare och är daterad till 1520 e.kr. 

 

Fornlämningar markeras med R i grundkartan. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 47 Fornlämningar markerade 
med röda fyrkanter. 

Figur 50 Gustavsberg 93, sten-
bord, källa RAÄ 

Figur 49 Gustavsberg 98, Ankare 
på stenhäll, Källa RAÄ 

Figur 48 Gustavsberg 94, format-
ion av stenar och stenbord, källa 
RAÄ 
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GATOR OCH TRAFIK 

Förutsättningar/Förändringar 

Vägarna på Norra Lagnö är i allmänhet smala och av låg standard. Sikten är begränsad i flera 

korsningar och vägnätet behöver kompletteras med vändplaner och fler mötesplatser. De gru-

sade vägarna, med staket, häckar och trädrader, bidrar i hög grad till områdets karaktär. Samti-

digt behöver vägarnas standard och framkomlighet förbättras eftersom trafiken förväntas öka i 

framtiden. Nedan följer en närmare beskrivning av planområdets förutsättningar, uppdelat ef-

ter infarter/utfarter, parkeringar, vägbredder, mm 

Trafikverket är väghållare för Väg 642 som leder fram till Norra Lagnö och till färjeläget mot 

Tynningö. Färjan mellan Norra Lagnö och Tynningö allmänförklarades 2013. Trafikverket har 

byggt om färjeläget och en arbetsplan som omfattar breddning av Lagnövägen samt utbygg-

nad av gångväg och belysning från Trafikverkets parkeringsplats fram till färjeläget är fast-

ställd. En ny vägplan för resterande delar av väg 642 är under framtagande.  

 

Olycksstatistik 

Endast fyra olyckor i planområdet är inrapporterade till Transportstyrelsens informationssy-

stem (STRADA) sedan 2010. Tre lindriga olyckor och en måttlig olycka. Två av olyckorna är 

singelolyckor som drabbat fotgängare, en olycka är singelolycka med moped och en olycka 

har skett i möte med motorfordon. 

 

För att skapa ett säkert vägutrymme har bestämmelse om ett bebyggelsefritt område om 6 meter 

från allmän plats införts i plankartan, marken har även försetts med prickmark som inte får 

bebyggas. Där det i dag står uthus eller garage inom 6 meter från allmän platsmark har undantag 

gjorts. Vidare har kvartersmark prickats 8 meter från Trafikverkets väg för att möjliggöra ett 

bebyggelsefritt avstånd. Där det finns byggnader med höga kulturmiljövärden har undantag från 

prickmark genomförts. 
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Figur 51 Inrapporterade olyckor. Källa: STRADA 2019 

 

Väg 642 

Förutsättningar/Förändringar 

Trafikverket är huvudman för väg 642. För del av Lagnövägen, väg 642 har vägplan 

fastställts ned till färjeläget. För resterande sträcka av väg 642 har Trafikverket initierat 

en åtgärdsvalsstudie (ÅVS).  

 

På den sträcka av Lagnövägen som korsar Norra 

Lagnö råder 30 km/h. Längs denna sträcka finns tre 

stycken farthinder. Sträckan saknar idag helt över-

gångsställen. I samband med att en gång- och cykel-

väg anläggs så kommer en passage över väg 642 att 

anordnas. 

 

Längs en begränsad sträcka på den västra sidan av väg 642 finns idag en gångbana som 

löper från busshållplatsen och längs med parkeringsplatsen. Trafikverket har i fastställt 

vägplanearbete förlängt gångbanans utbredning så att det går att gå säkert fram till färje-

läget.  

 

Figur 52 Farthinder illustreras med röda 
punkter. 
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Avgränsningarna för trafikplanen har erhållits från Trafik-

verket och planen avgränsas utifrån Trafikverkets planom-

råde enligt översända cad-filer. Det område som ingår i 

vägplanen ingår därmed inte i detaljplanen. 

 

 För resterande vägområde har anläggningsritningar för 

väg 642 utgjort underlag. Vid osäkerhet har vägområdet 

tolkats utifrån trafikverkets anvisningar, se figur 53. Den 

nuvarande väglagen (1971:948) ger Trafikverket möjlighet 

att få vägrätt till en kantremsa på upp till två meter. Enligt 

tidigare väglag, före 1972, fanns inte den möjligheten. 

 

Mellan saamråd och granskning kommer förprojektering 

av kommunan cykelväg längs med väg 642 att ske och av-

stämningsmöten med med Trafikverket kommer att bokas. 

 

 

 

 

 
 
Figur 54 Vägplan för Lagnövägen, 1934 

 
Figur 55 Vägplan för Lagnövägen, 1934 

Figur 53 Illustration av trafikverkets 
definition av vägområden. Källa: 
Trafikverket 2019  
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Flödesmätningar i planområdet  

Förutsättningar/Förändringar 

Det teoretiska medeldygnsflödet längs väg 642 uppgick år 2017 till ungefär till 1 650 fordon i 

årsdygnstrafik (ÅDT).  

 

Varje månad åker i medeltal 19 963 bilar med färjan, 

vilket är i snitt cirka 650 fordon per dygn. Ungefär 

1 000 fotgängare åker med färjan varje månad, vilket 

motsvarar cirka 34 fotgängare per dygn. 

 

Det finns 187 bostadsfastigheter i planområdet varav 

125 är permanentboende. Då det saknas trafikmät-

ningar för samtliga vägar i planområdet så har anta-

ganden gjorts för att få fram ett teoretiskt utgångsläge 

för möjlig trafikutveckling.  

 

En villa/småhus för permanentboende alstrar i genomsnitt sju rörelser med bil under ett dygn. 

Inom detta ingår även trafik för besökande, taxiresor, leveranser etc. Kortare ärenden inom 

planområdet är inte medräknat, dessa anses dock i sammanhanget som försumbara.  

 

Resor till fritidsboenden antas främst ske kring helger och då främst till fritidsboendet på fre-

dagen och från fritidsboendet på söndagen. Här är det dock stor variation på transportmönstret 

under vinter- respektive sommarperioderna. Ett antagande har gjorts att sommarbostäder gene-

rerar hälften så mycket trafik som permanentboenden. De boende i planområdet genererar sam-

mantaget omkring 1 100 fordonsrörelser per dygn. 

 

Det totala teoretiskt framräknade trafikflödet på de lokala vägarna i planområdet uppgår enligt 

ovanstående beräkning med skola, förskola och idrottshall inräknat till cirka 1 300 fordonsrö-

relser per dygn. 

 

En trafikmätning genomfördes på Toivovägen mellan den 

3 oktober 2018 och den 10 oktober 2018 för att fastställa 

hur stor andel av trafiken som går till skolan och hur 

många fordonsrörelser det är generellt till varje fastighet. 

Tre mätställen lokaliserades utifrån områdets beskaffen-

het. Punkt ett är belägen strax efter infarten från Lagnö-

vägen, punkt två är belägen strax efter skolan och punkt 

tre är belägen efter parkeringen för Alholmarna, se figur 

57. 

 

 

Antalet uppmätta fordonsrörelser till samtliga bostadsfastigheter var i snitt 2,6 perdygn utslaget 

Figur 56 Bilkö till färjeläge i oktober 2018. Foto: 
Anna Fredriksson 

Figur 57 Tre mätpunkter utmed Toivovägen 
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på både sommarbostäder och permanentbostäder. I och med att mätningarna utfördes efter som-

marsäsongen är andelen sommargäster försumbar, därför är antagandet med sju fordonsrörelser 

per fastighet realistisk. Antal faktiska fordonsrörelser till skola, förskola och idrottshall beräk-

nas till 223 per dygn, dessa förväntas vara betydligt färre under helger och lov. 

 

Beräknade fordonsrörelser per dygn 2040 

År 2040 beräknas samtliga fastigheter inrymma permanentbostäder. Om varje bostadsfastighet 

genererar sju fordonsrörelser per dygn så alstrar bostadsfastigheterna cirka 1 300 fordonsrörel-

ser per dygn i planområdet. Förutsatt att skola och förskola inte byggs ut och att idrottshallen 

inte nyttjas mer frekvent så alstras totalt omkring 1 500 fordonsrörelser per dygn inom planom-

rådet. 

 

År 2040 beräknas årsdygnstrafiken (ÅDT) ligga på 2 600 fordon. Trafiken räknas enligt Tra-

fikverket upp med en faktor 1,57 per år. 

 

Den marginellt genererade trafikökningen som beräknas att alstras inom planområdet fram till 

2040 anses inte påverka väg 642. 

 

Infarter/Utfarter 

Förutsättningar/förändringar 

Flertalet in- och utfarter utgörs av enskilda in- och utfarter. Trafikvolymerna i området är rela-

tivt små och inga olyckor har skett i anslutning till in- och utfarter, därför föreslås inga in- och 

utfarter att stängas. 

 

Ett fåtal fastigheter saknar in- och utfarter. De fastigheter som saknar infarter är obe-

byggda och är belägna invid befintliga vägar vilket möjliggör för dem att anlägga en in-

fart vid behov.  
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Parkering 

Förutsättningar/Förändringar 

Parkering för boende i området sker idag på respektive bostadsfastighet.  

 

Det finns fem parkeringar i planområdet, figur 59. Två av parkeringarna är belägna vid 

skolan (2), en vid Toivovägen (1) och en vid Skutviksvägen (4), därtill finns Trafikver-

kets parkering (3) vid Lagnövägen.  

 

Parkeringsplatser för fler än tio bilar ställer krav på anordning för rening av dagvatten. Planen 

möjliggör för fastighetsägaren att vidta nödvändiga åtgärder genom att ge utrymme för ett 

dike med fördröjning av dagvatten och uppsamling av tungmetaller med mera. Det är fastig-

hetsägaren och/eller byggherren som ansvarar för att erforderliga tillstånd och tekniska anord-

ningar finns.  

 

Samtliga befintliga parkeringsplatser kvarstår i planen. Nedan följer en närmare be-

skrivning av förutsättningarna för varje parkeringsyta. 

 

Figur 58  Översikt av infarter/utfarter 
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Figur 59 ordningställda parkeringar i planområdet, skolans båda parkeringar (2) markeras med endast en punkt. (1) Alhol-

marnas parkeringsplats, (2) Skolans båda parkeringsplatser, (3) TRV parkeringsplats, (4) Parkeringsplats för ö-bor och liten 

hamn. 

 

Parkering vid skolan 

Skolan, förskolan och idrottshallen har två parkeringsytor för medarbetare och besö-

kare. Vardera parkeringsyta erbjuder omkring 14 platser. Parkeringarna som hör till 

skolan förväntas inte förändras i antal. 

 

 

Parkering vid Skutviksvägen 

I östra delen av planområdet så finns en parke-

ring med plats för omkring 40 bilar. Parke-

ringsplatserna är insmugna i naturmarken och 

nyttjas framför allt av de som har båtplatser i 

den intilliggande lilla båthamnen. Många öbor 

hyr båtplats och parkeringsplats här, eftersom 

parkeringen fungerar som infartsparkering för 

öborna. Parkeringen fastställs i planarbetet. 

 

 

 

2 3 

4 

1 

Figur 60 Parkering för ca 40 bilar vid hamnen. Foto: 
Anna Fredriksson 
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Parkering vid Toivovägen 

På Toivovägen finns plats avsatt för tre parke-

ringsplatser för de boende på Alholmarna, som 

har båtplatser strax nedanför parkeringen. Planen 

möjliggör en utökning av antalet platser till fem 

parkeringsplatser, baserat på att varje hushåll be-

räknas ha tillgång till 1,5 bil och det finns tre hus 

på Alholmarna. Parkeringen föreslås flyttas ett 

tiotal meter, för att ge plats för en vändplan. 

 

 

 

 

Vägarnas utformning 

Förutsättningar 

Körbanornas vägbredd varierar  mellan 2,5 – 5 meter i planområdet. Flertalet vägar är grusbe-

lagda, med undantag för Karlsruhevägen som är belagd med asfalt. Vägrummen är ömtåliga för 

förändringar ur ett kulturmiljöperspektiv. Flera vägar kan dock behöva kompletteras med diken 

för att undvika svallis. Se de delar i planbeskrivningen som handlar om dagvatten. 

 

 

 
Figur 62  Befintliga vägbredder inom planområdet 

 

 

Figur 61 Toivovägen och tre parkeringsplatser för 
Alholmarna. Foto: Anna Fredriksson 
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Vägarnas utformning 

Förändringar 

För samtliga vägar som inte utgörs av statlig väg föreslås fortsatt befintligt enskilt hu-

vudmannaskap. 

 

Det finns flera sätt att åstadkomma en säker skolväg, det bästa sättet för att höja säker-

heten är att minimera biltrafiken. Ett sätt att minska biltrafiken är att anordna en avläm-

ningsplats en bit från skolan. Ytterligare ett sätt för att åstadkomma en säker skolväg är 

att bygga gång- och cykelvägar till skolan. Skolan kan även hjälpa till att arrangera så 

kallade gåbussar.  

 

Kommunal gång- och cykelväg planläggs utmed statlig väg (väg 642). Planförslaget ger 

möjlighet till ombyggnad av det befintliga vägnätet och utbyggnad av gång- och cykel-

väg (gc-väg), från Långsunda 1:7 fram till Toivovägens början. Utrymme avsätts på To-

ivovägen så att väghållaren kan bygga gång- och cykelväg till Antistilla skola och för-

skola. Gång och cykelväg ryms inom användningsområde GATA2. 

 

För övriga vägar i planområdet utgår vägområdet från befintligt vägområde utom på de platser 

där vändplaner behöver anordnas. Vid åtgärder i vägrummet ska hänsyn tas till den omgivande 

kultur- och naturmiljön.  

 

Det är huvudmannen som initierar, projekterar och bekostar utbyggnad och upprustning 

av det enskilda vägnätet. Vid åtgärder på vägnätet ska bärighetsklass (BK) 2 uppnås. 

 

Gångfartsområden har föreslagits för de infarter eller vägar som leder till allmänna platser 

såsom grönområden eller vatten. Gångfartsområden innebär att trafiken sker på de gåendes vill-

kor. 

 

Avlämningsplats för barn till förskolan och skolan kan 

möjligtvis anordnas vid infarten till Toivovägen där det 

idag finns en större grusad yta med bokbytarhållplats och 

anslagstavla. En sådan åtgärd kräver en överenskom-

melse mellan den enskilda väghållaren och Trafikverket. 

 
 
 Figur 63 Grusad yta med plats för bli-

vande avlämningsplats för barn. På 
bilden: grusupplag, bokbytarhållplats 
och anslagstavla. Foto: Anna Fredriks-
son 
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Vändplaner 

Förutsättningar/Förändringar 

 

I och med att en detaljplan upprättas avsätts mark för att möjliggöra 

säkra vändplaner för sopbil, brandbil och andra nyttofordon. Plan-

förslaget har möjliggjort vändplatser (t-vändning eller vändplan) 

på de platser som markerats med röd punkt i figur 66. 

 

I planområdet finns idag bara en vändplats, i slutet av Karlsruhe-

vägen. Lagnösundsvägen har möjlighet att anlägga vändplats i en-

lighet med tidigare anläggningsbeslut (se avsnitt Fastighetsrätts-

liga frågor), men har ännu inte verkställt detta. 

 

På Toivovägen möjliggörs totalt tre vändplatser; en invid skolan, en 

vid parkeringen för Alholmarna för att möjliggöra transporter till 

båtarna samt en i slutet av Toivovägen för att möjliggöra vändning 

av nyttofordon och räddningstjänst. 

 

För Lagnöbacken föreslås en vändplan förläggas utanför fastigheten 

Norra Lagnö 1:335 av topografiska skäl. En vändplan i slutet av för-

längningen av Lagnöbacken är mer kostsam att få till eftersom det 

är brantare där.  

 

Skeviksvägen föreslås utrustas med möjlighet till två vändplaner. 

En vid båthamnen och parkeringen och en i slutet av Skeviksvägen.  

 

Placering av vändplaner har samråtts med kommunens trafikingen-

jör, renhållningsenheten och vägföreningarna. 

 

 

 

Figur 64 T-vändning. Källa: Tek-
nisk handbok, Värmdö kommun, 
2017 

Figur 65  Vändplan Källa: Teknisk 
handbok, Värmdö kommun, 
2017. 
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KOLLEKTIVTRAFIK 

Förutsättningar/Förändringar 

Storstockholms Lokaltrafik (SL) trafikerar området med Busslinje 424 H (Gustavsbergs C – 

Skeviksstrand – Norra Lagnö – Gustavsbergs C). Under vardagar går bussen från Norra 

Lagnö sju turer per dygn och på lördagar, söndagar och helgdagar går bussen med fem turer 

per dygn. Bussen vänder på parkeringsplatsen (norr om planområdet) och stannar i riktning 

mot Gustavsberg, vilket gör att barn som ska till skolan inte behöver korsa Lagnövägen. Nära 

busshållplatsen, figur 67, finns även en parkeringsplats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 66 Vändplatser är markerade med röda punkter. 

Figur 68 Hållplatslägen, Norra Lagnö Figur 67 Hällplatsläge ändhållplats med 
vändzon på parkering i bakgrunden. 
Foto: Anna Fredriksson 
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BELYSNING 

Förutsättningar/Förändringar 

När området ursprungligen bebyggdes fanns ingen belysning. I 

dagsläget finns två belysningsstolpar i planområdet, invid väg 642. 

Den ena stolpen tillhör en av öns vägföreningar och den andra stol-

pen ägs av kommunen. Båda dessa stolpar är utrustade med den så 

kallade Stockholmslyktan.  

 

Det finns även belysningsarmatur vid dansbanan. Belysningen vid 

dansbanan ombesörjs av lokalt engagemang och är ett viktigt in-

slag för att skapa en platsbildning vid dansbanan. 

 

Den befintliga belysningen har i planarbetet fått utgöra förlaga till 

vald belysning - Stockholmslyktan. Ett samarbete med Trafikver-

ket pågår för att möjliggöra att samma typ av belysning projekte-

ras för vägområdet som omfattas av vägplan. Färjeläget kommer 

att förses med an annan typ av armatur med anledning av säkerhet 

och arbetsmiljöskäl. 

 

 

 

 

 

GÅNG- OCH CYKELTRAFIK 

Förutsättningar/förändringar 

 

 

 

Figur 71 Kustlinjens utbredning. Källa: 
Swedwn by bike 

Figur 72 Kustlinjens sträckning från Stockholm och ut i skärgården.  Källa: 
Swedwn by bike 

Figur 69 Stockholmslyktan. Källa: 
Belysningsstrategi 

Figur 70 Belysningen vid dansbanan 
är en viktig del av miljön. Foto: 
Anna Fredriksson 
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Cykelleden Kustlinjen passerar genom planområdet på Lagnövägen. Leden skapades år 1990 

av Svenska cykelsällskapet. Kustlinjen utgörs av en sträcka mellan Öregrund i norr till Väster-

vik i söder och flera alternativa sträckor och vägar till skärgårdsbryggor som möjliggör en kom-

bination av cykel- och båtresor. Huvudsträckningen är 560 kilometer lång och det finns en al-

ternativ rutt om cirka 460 kilometer. 

 

I samband med vatten- och spillvattenutbyggnaden anläggs en kommunal gång- och cykelväg 

från Skeviksvägen, utmed Lagnövägen, väg 642, fram till Toivovägen. Detta är en del i att 

möjliggöra en säker skolväg. Gång och cykelvägen anläggs till största delen med GC-standard 

enligt Kommunens tekniska handbok och förses med belysning.  

 

Gång- och cykelvägens sträckning har utretts med två alternativ: norr och söder om väg 642. 

Efter att ha utvärderat de båda alternativen har planarbetet landat i att möjliggöra en gång- och 

cykelväg på södra sidan om väg 642 

 

Nedan visas förslag på sektioner för väg och gång- och cykelväg för Lagnövägen. 

 

Gång- och cykelväg är ännu ej förprojekterad men antas förläggas med en bredd om 2,5 

meter. Skiljeremsan mellan Lagnövägen och framtida gång- och cykelväg föreslås vara 

cirka 2 meter.  

 

 

Figur 73 Förslag på sektion för väg och gång- och cykelväg samt belysning för Lagnövägen. Gång- och cykelväg. Källa: Tek-

nisk handbok. 
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Trafikverket planerar inom beslutad 

vägplan en gångväg från infartsparke-

ringen fram till färjeläget inom befint-

ligt vägområde. I dagsläget finns en 

trottoar inom Trafikverkets vägområde, 

som löper från Toivovägen till strax ef-

ter parkeringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stigar och gångvägar 

Förutsättningar/Förändriungar 

Figur 75 Illustrerat nätverk av stigar, i gult,  som löper genom grönområdet. 

Figur 74  Föreslagen utbredning för gång- och cykelväg 
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Genom det stora grönområdet i den nordvästra delen av 

planområdet löper ett nätverk av stigar, vilka illustreras i 

gult, figur 75. Stigarna har varierande framkomlighet och 

nyttjas såväl som förbindelsevägar mellan Toivovägen 

och Karlsruhevägen som motionsslingor. Med anledning 

av stigarnas höga nyttjandegrad och förekommande höga 

naturvärden finner planarbetet det lämpligt att planlägga 

naturmarken nom NATUR. 

 

En av stigarna som löper mellan Karlsruhevägen och To-

ivovägen har karaktär av en gångväg. Denna stig plan-

läggs som gångväg. 

 

Körsbärsstigen (Figur 76) är en del av den ursprungliga 

stamfastigheten och utgör en viktig länk mellan Karlsru-

hevägen, Lagnöbacken och skolan. Tidigare var den även 

tillgänglig från trafikverkets parkering. Den sträckan är 

nu igenväxt. Körsbärsstigen är i vissa delar en stig, i 

andra delar är den mer som en gångväg och i delar löper 

den på vägar som utgör infarter till enskilda fastigheter. 

Körsbärsstigen planläggs som allmänplatsmark för att bi-

behålla kopplingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 76 Körsbärsstigen och dess kopp-
ling till Antistilla skola, parkering, 
Lagnöbacken och vidare till Karlsruhe-
vägn 



Samrådshandling 
Planbeskrivning 
Dnr: 15KS/173 
Sida 56 (163) 

 

 
 

Entréer och kopplingar  

Förutsättningar/Förändringar 

 
Figur 77 Viktiga kopplingar mot grönområden och vatten markeras med röda pilar. 

En analys av kopplingar till grönområden och vattenområden har genomförts och illu-

streras i figur 77 och 80. Entreérna mot grönytor och vattenområden är av varierande 

kvalitet. Några entréer har privatiserats, andra entréer kräver god lokalkännedom, samti-

digt är flera av kopplingarna tillgängliga och väl synliga så som den entré som leder in 

mot skogen från Toivovägen, figur 78. 

 

 

Det finns också en ålderdomlig timmerväg och en stig som leder upp mot dansbaneber-

get, figur 79. En träspång leder över diket och markerar timmervägens början. Vägen 

har anor från tiden då timmer avverkades lokalt och transporterades ner från skogen. 

 

Det finns även entréer mot planens grönområden och vattenområden som i det närmaste 

Figur 78 Entré mot skogen från Toivovägen. Foto: Anna Fredriks-
son 

Figur 79 Gammal timmerväg mot dansbaneberget. 
Foto: Anna Fredriksson 
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privatiserats genom byggnation. Entrér och/eller passager som kan behöva förtydligas 

har markerats med blå pilar nedan, figur 80. 

 

 
Figur 80 Blå pilar visar kopplingar som kan förtydligas.  

Entrén som leder från Karlsruhevägen till grönområdet 

ovan Lagnöbacken, figur 81 och 82, har i det närmaste 

privatiserats av att en infart har förlagts på sådant sätt 

att entrén osynliggjorts. Just denna entré kallas Körs-

bärsstigen och den utgör en alternativ skolväg mellan 

Karlsruhevägen via skogen till Lagnöbacken, och fram 

till skolan, förskolan och idrottshallen eller parke-

ringen. Stigen utgörs av en del av stamfastigheten.  

 

 

 

 

Figur 81 Entré till Körsbärsstigen 
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En annan entré som i det närmaste privatiserats är en-

trén från Toivovägen till stigen som går tvärs genom 

skogen och leder fram till Karlsruhevägen, figur 84 och 

85. Det står en villa på var sida om infarten och det är 

lätt att få uppfattningen om att man går på en privat in-

fart när vägen i själva verket leder till en stig genom 

skogen. 

     

De befintliga vägsamfälligheterna har möjlighet att an-

söka om förrättning för att inrymma entréer till grön-

områden och vattenytor. 

 

Samfälligheterna kan dessutom inbördes samverka med 

varandra för att synliggöra entréerna och märka ut de 

osynliggjorda entréerna på översiktskartor eller med 

skyltar eller dylikt. För att förtydliga en entré så är det 

ofta lämpligt att röja buskskiktet runt just entrén. Om 

ett dike avgränsar entrén från vägområdet så kan sam-

fälligheten sätta ut spänger på det sätt som gjorts mot 

timmervägen på dansbaneberget eller leda vattnet via 

en trumma. Ett annat sätt att tydliggöra en entré är att 

anlägga ett staket vid fastighetsgränsen som är närmast 

entrén. På så sätt tydliggörs vad som är offentligt ut-

rymme och vad som utgör kvartersmark. Det är dock 

viktigt att avgränsande staket upplevs som genomsikt-

liga och luftiga. Om de upplevs som plank eller utgörs 

av höga spaljéer kan entrén upplevas som otrygg. 

 

Smala entréer kan upplevas som privatiserade. Det 

krävs god lokalkännedom för att en privatperson ska 

känna sig bekväm med att nyttja en smal eller otydlig 

passage. 

 

Om hela området vårdar sina entréer mot de gröna om-

rådena samt mot vattnet på ett enhetligt sätt så ökar 

tryggheten genom att orienterbarheten ökar. Om det 

sker ett förtydligande gällande vad som är enskild och 

allmän mark så gynnas också trygghet och orienterbar-

het. Planen har markerat ut Körsbärsstigen och stigen 

genom skogen mellan Toivovägen och Karlsruhevägen 

som GÅNG för att stödja pågående nyttjandeform.  

 

Figur 82 Närstudie av entré som halvt om 
halvt ianspråktagits som uppfart. Foto: 
Anna Fredriksson 

Figur 83 Toivovägen leder en trä spång 
ner mot vattnet och en liten badstrand. 
Foto: Bodil Johansson 

Figur 84 Entré mot stig genom skogen 
mellan Toivovägen och Karlsruhevägen. 
Foto: Anna Fredriksson 
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Gemensamma entreer som samtidigt betjänar enskilda fastig-

heter genom att utgöra infarter och samtidigt vetter mot grön-

området eller vattnet har i flera fall planlagts som GATA – 

Gångfartsområde. Dessa passager eller släpp som finns till 

vatten och grönområden bedöms som viktiga att säkerställa 

och den allmänna platsmarken motiveras av att det är av all-

männt intresse att nå natur och vatten. Flertalet gångfartsom-

råden utgörs innan planläggningen av industrifastigheter.  

 

 

NATUR OCH REKREATION 

Målpunkter 

Förutsättningar/Förändringar 

Planområdet inrymmer flera målpunkter så som skola, förskola och idrottshall (lila 

prick). Skolan används även för konferenser och dess bollplan utgör plats för midsom-

marfirande. Skolområdets lekredskap är tillgängliga för de boende på kvällar och hel-

ger. Långsundagård med sin verksamhet är också en målpunkt. Även busshållplatserna 

Figur 85 Närstudie entré mot stig genom 
skogen mellan Toivovägen och Karlsru-
hevägen. Foto: Anna Fredriksson 

Figur 86 Målpunkter i planområdet 
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utgör målpunkter (markeras i kapitlet om trafik). Naturområdena i planområdet nyttjas 

främst av de boende. Även skolan uppger att naturen i närområdet utgör ett frekvent be-

söksmål. Framförallt är det de markerade områdena i figur 88 som skolan besöker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platser för lek och rekrataion 

Förutsättningar/Förändringar 

Det finns plats för lek i såväl trädgårdar som i skogen. Även 

om dessa platser för lek redan finns så utgör lekplatser och 

badplatser värdefulla mötesplatser. Ytterligare en plats som 

skulle kunna utgöra en värdefull plats för lek har identifierats 

av planarbetet. Det är ängen som är belägen i slutet av Skut-

viksvägen. Den stora mängden parkeringsplatser invid ängen 

vittnar om att platsen är välbesökt. Platsen anläggs som 

PARK vilket möjliggör anläggande av allt som hör en park 

till så som lekredskap, glasskiosk med mera. 

 

Inom planområdet finns en väl etablerad dansbana (grön 

prick, figur 86) som är uppförd runt en gammal tall. Det 

finns ett litet kapell där musiker och orkestrar spelat och 

spelar. Även dansbanan nyttjas för midsommarfirande.  

Runt dansbanan finns bänkar utplacerade i naturmarken. 

Dansbanan med omgivande områd planläggs som PARK för 

att möjliggöra fortsatt drift och underhåll. 

 

Det finns också ett utsiktsberg (gul prick, figur 86 och figur 

87) där bland annat vårdkasar har tänts på forneldars natt, 

som inträffar sista lördagen i augusti. Elden tänds för att fira 

sommarsäsongens slut och för att uppmärksamma bevarandet 

av Östersjön. Utsiktsberget planläggs med NATUR. 

Figur 90  Dansbana. Foto: Anna Fredriks-
son 

Figur 89 Skolområdet är tillgängligt för lek 
på kvällar och helger. Foto: Anna Fredriks-
son 

Figur 88 Skolans målpunkter i naturen är inringade 
ovan. 

Figur 87 Utsiktsberget. Foto: Anna Fredriksson 
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Färjeläget är markerat med en stjärna och pendlarparkeringen är markerad med en mörkröd 

prick, se figur 86. Färjeläget ingår inte i planområdet eftersom det omfattas av Trafikverkets 

vägplan. 

 

Badplatser av lokal karaktär 

Det finns flera platser som kan användas för bad i planområ-

det (mörkblå prickar i figur 86). Badplatserna utgörs bland 

annat av klippbad, stränder, båtplats och två bryggor varav 

en även utgör småbåtshamn. 

 

Platser som i planen utpekas som lämpliga för bad om-

fattas av strandskydd vilket innebär att allemansrätten 

råder. Badplatser är belägna på fastigheten; Norra 

Lagnö 1:346, i småbåtshamnen och vid klippbadet i 

planområdets norra del på fastigheten Norra Lagnö 

1:333, på Panama S:2, Långsunda 1:11 och 1:12 kan 

också nyttjas för bad och rekreation med anledning av 

rådande strandskydd och allemansrätt.. På de senast 

nämnda fastigheterna finns en bivack och två bryggor. 

Även ångbåtsbryggan på fastigheten Norra Lagnö 

1:133 kan nyttjas för bad.  

 

Badplatser av lokal karaktär omfattas av enskilt huvudmannaskap. På dessa platser sker 

inte regelrätta badvattenprover, det finns inte heller kommunal sophämtning eller till-

gång till offentliga toaletter. 

 

Ljusblå prickar (figur 86) markerar småbåtshamnar för de som åker till omgivande öar. 

Invid dessa småbåtshamnar finns förhyrda parkeringar Marken där bryggor anläggs i 

småbåtshamnar planläggs som hamn (V). Strandskyddet hävs dock inte vilket innebär 

att de även fortsättningsvis är allmännt tillgängliga enligt strandskyddslagstiftningen 

och allemansrätten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 92 Plats för bad och båtar, (Norra 
Lagnö 1:333). Foto: Anna Fredriksson 

Figur 91 Badplats nedan Antistilla skola. 
Foto: Anna Fredriksson 
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Rekreationsområden inom och i anslutning till planområdet. 

Förutsättingar/Förändringar 

Grönområdet bidrar till att ge utblickar och 

möjliggör rekreation. Grönområdet utgör 

även skolbarnens närnatur. Nätverket av sti-

gar i skogsområdena på Norra Lagnö bidrar 

till att platsen utgör ett värdefullt rekreations-

område. Boverket rekommenderar att bo-

stadsnära natur ska finnas inom 300 meter 

från bebyggelsen. Rekommendationen upp-

fylls inom planområdet. 

 

Vägen från Anneberg, genom Långsunda till 

Betsede, via Paradiset syns i kartorna, figur 

94, och i landskapet finns resten av vägen 

kvar som en stig. Vägen är ett viktigt kultur-

historiskt element i landskapet. Stråket är 

markerat med blå linje.  

 

De delar av detta stråk som löper inom plan-

området är beläget på kvartersmark. Det är 

svårt att värna denna streckning i planlägg-

ningen eftersom den löper tätt inpå bebyggel-

sen. Fastighetsägarna har möjlighet att sam-

verka för bevarandet av denna led. Själva 

vägen förses med prickmark och vid marklov 

är det viktigt att värna läsbarheten av vägens 

utbredning och inramning av träd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 93 Ett nätverk av stigar löper genom skogen i planområ-
det 

Figur 95 Den gamla vägen som löpte mellan Långsunda och 
Anneberg är ännu tydlig i landskapet. 

Figur 94  Förbindelse mellan Anneberg och Betsede är marke-
rat med blå linje, Värmdöleden är markerad med röd linje 
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Det närmaste iordningställda rekreationsområdet utanför planområdet ligger cirka fem kilo-

meter bort om man mäter bilvägen, bredvid/ovan Nyhem. Detta rekreationsområde inrymmer 

iordningsställda motionsslingor, Värmdöleden samt gula och röda spåret.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturvärden 

Förutsättningar 

Regionplanen för Stockholmsområdet, (RUFS), pekar bland annat ut stockholmsregionens 

värdekärnor, varav en utgörs av de så kallade gröna kilarna som anses viktiga att bevara. Ett 

av de formulerade målen i RUFS anger att:”[…] Ekosystemen är livskraftiga och den biolo-

giska mångfalden rik tack vare grönstrukturen och omställningen i de gröna näringarna. De 

bidrar med luft och vattenrening, jordbildning, grödor och naturupplevelser. Det ger männi-

skor välbefinnande och utvecklar näringslivet. Regionen har en väl utvecklad förmåga att fö-

rebygga och hantera både okända och kända störningar i form av klimatförändringar, kriser, 

katastrofer eller resursknapphet.” 

Figur 96 Röda och gula spåren Figur 97 Värmdöleden 
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Figur 98  Grönkilarna i stockholmsområdet. Källa RUFS 2050, tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns lands-

ting 

 

. 

Nacka-Värmdökilen tangerar planområdets södra del. 

Eftersom Norra Lagnö omges av barriärer i form av vat-

ten är spridningssambanden till Nacka-Värmdökilen 

viktiga att bevara för att skapa förutsättningar för ro-

busta ekosystem och en rik biologisk mångfald. Vatten-

barriären som omger Norra Lagnö medför att träden i 

strandzonen är avgörande för att möjliggöra artspridning 

över vattenområden mot Tynningö och andra omgivande 

öar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 99 Del av Nacka-Värmdökilen 



Samrådshandling 
Planbeskrivning 
Dnr: 15KS/173 
Sida 65 (163) 

 

 
 

Barrskogssamband 

Barrskogen på Norra Lagnö är viktig viktig för att upprätthålla den regionala spridningssam-

banden för barrskog norrut via Tynningö. Spridningssambanden för barrskog illustreras i figur 

100. 

 

 
Figur  100 Planområdet inom röd cirkel. Barrskogssamband i grönt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samrådshandling 
Planbeskrivning 
Dnr: 15KS/173 
Sida 66 (163) 

 

 
 

Ekmiljöer 

En kommunövergripande kartläggning visar att Långsunda ingår i en Nyckelbiotop i form av 

en lövskogslund (orange markering, figur 101) med gamla, grova och senvuxna ekar. Ekarna 

ekarna ingår inom en regionalt viktig spridningskorridor för ädellöv. Inom planområdet finns 

flera ädellövträd och träden i planens centrala delar ingår i ett större nätverk som sprider sig 

väster ut. Ekarna som markeras med gula cirklar ingår i ett övergripande spridningsstråk och 

ekarna med gröna markeringar utgör enskilda lokala samband. 

 

 
Figur 10122 Ekar markerade med gult. Lövskogslund markerad med orange polygon. 
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Mindre hackspett 

Delar av planområdet ligger inom ett värdeområde för mindre hackspett (figur 102) och plan-

området innehåller enligt genomförd kommunövergripande inventering lämpliga livsmiljöer 

(Ekologigruppen 2021). Mindre hackspett har även rapporteras från planområdet, se vidare un-

der rubriken naturvärdesinventering.  

 

Figur 102 Illustration över värdeområden för mindre hackspett 
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Spillkråka 

Planområdet innehåller även lämpliga livmiljöer för spillkråka (figur 113) och både ett bohål 

samt frekvent förekommande födosöksspår av spillkråka observerades på flera stående döda 

tallar i flera av naturvärdesobjekten inom inventeringsområdet. Se vidare under rubriken Na-

turvärdesinventering. 

 

I och med att planarbetet håller ett restriktivt förhållningssätt till byggnadsvolymer och av-

styckningar samt då planen bekräftar områdets rådande struktur och förutsättningar anses art-

skyddet inte utlösas. 

 

Figur 103 Kartering av miljöer som gynnar spillkråka 
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Hasselsnok 

Enligt en kommunövergripande spridningsanalys som Calluna har genomfört 2020 finns flera 

lämpliga livsmiljöer för hasselsnok inom planområdet (figur 104). Enligt analysen är livsmil-

jöer del av lite större nätverk som sträcker sig till Anneberg, Långsunda och Aspvik. Från 

planområdet har dock ingen hasselsnok rapporters. Inom planområdet bedöms det dock finnas 

förutsättningar för starka ekologiska samband för hasselsnok. Inför granskning kommer en 

Hasselsnoksutredning att företas. 

 

I och med att planarbetet håller ett restriktivt förhållningssätt till byggnadsvolymer avstyck-

ningar samt då planen bekräftar områdets rådande struktur och förutsättningar anses artskyd-

det inte utlösas. 

 

 
Figur 104 23 Lämpliga livsmiljöer för hasselsnok 
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Faktaruta om hasselsnok – Art Databanken (2020)  

Hasselsnoken är en värmekrävande art med förhållandevis bred biotoppreferens. Arten anträf-

fas nästan bara i trakter med stor andel block eller berg i dagen. Biotoperna karakteriseras av 

tät markvegetation eller stenig mark i solexponerat läge. Exempel på biotoper är lövskogs-

bryn, ljunghedar och hagmarker samt hällar med gles tallskog. Påträffas inte sällan i eller i an-

slutning till byggnader i vars grund den också kan övervintra.  

 
Hasselsnok (Coronella austriaca) är fridlyst i hela landet enligt 4, 5 § artskyddsförordningen. Det innebär bland annat att det 

är förbjudet att:   

1. avsiktligt fånga eller döda djur,  

2. avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder,  

3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, och  

4. skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser.  

Förbudet gäller alla levnadsstadier hos djuren. Hasselsnoken är hotad av biotopförändringar till följd av ändrad markanvänd-

ning, framförallt genom igenväxning och igenplantering av öppna och halvöppna blockmarker och hedbiotoper. 

 

 

 

 

Att strandskyddet bibehålls i strandkanten anses gynna hasselsnoken liksom restriktivitet med 

avstyckning. Avstyckning i sig innebär inte någon påverkan utan det är först när man bebyg-

ger marken som påverkan kan ske. Detta gäller även vid uppförande av hus på obebyggda fas-

tigheter. Om man ser till vilken storleksordning själva exploateringarna utgör ytmässigt (den 

yta som omfattas av byggnader tillfartsväg mm) i förhållande till den totala ytan lämpliga 

livsmiljöer som finns inom utredningsområdet bedöms den ytmässiga påverkan bli mycket li-

ten. Detaljplanen medger måttliga byggnadsareor och bekräftar befintlig bebyggelsestruktur. 

Ett fåtal fastigheter medges större byggrätter med anledning av att de redan bebyggts med 

stora hus.  

 

I och med att planarbetet håller ett restriktivt förhållningssätt till byggnadsvolymer avstyck-

ningar samt då planen bekräftar områdets rådande struktur och förutsättningar anses artskyd-

det inte utlösas.. Om området inte planläggs bedöms risken för omfattande exploatering relativt 

hög. 

 

Ett flertal planbestämmelser införts för att begränsa inverkan på mark och natur. Däribland 

bestämmelse om att markingrepp ska minimeras. Även trädfällningsbestämmelser och krav på 

marklov vid större förändringar och hårdgörande av ytor anses gynna bevarandet av naturmar-

ken och själva biotopen. 
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Följande planbestämmelser har införts för att värna skyddsvärda arter 

 

Område med värdefull skog som ska bevaras. Naturvårdande gallring får genomföras för att gynna kronutveckling och 

för att skapa äldre grova träd. Åtgärder måste stämmas av med kommunen i förväg. Området ska ha en skogskaraktär 

där trädens kronor täcker markskiktet. Död ved med en diameter större än 30 cm ska lämnas för att gynna faunan, 4 

kap. 5 § 1 st 2 p. 

 

Värdefulla träd ska bevaras. Markov krävs för fällning av ädellövträd och tall med en stamdiameter större än 50 cm mätt 

1,3 m ovan marknivå. Inom strandskyddat område krävs även marklov för fällning av lövträd med stamdiameter 30 cm 

eller större, mätt 1,3 m ovan marknivå. Gäller all kvartersmark,  4 kap. 10 § 

 
 
 
a4  Marklov krävs även för åtgärder som kan påverka spridning av allergener från närliggande hästverksam-

het. Med åtgärder avses; nedtagning av buskage, fällning av träd och förändring av marknivåer, 4 kap. 
15 § 1 st 3 p.  

 
a5  Marklov krävs även för fällning av träd i strandskyddade områden för träd med en stamdiameter om 10 

cm eller större mått 1,3 meter ovan mark. Träd inom strandskydd får endast fällas om det utgör en sä-
kerhetsrisk. Om träd fälls ska återplantering göras med samma trädslag, 4 kap. 15 § 1 st 3 p.  

 
Ny bebyggelse ska anpassas till befintlig bebyggelsestruktur, topografi och vegetation och placeras så att markingrepp 
minimeras. För byggnader med maximal nockhöjd om 7,5 meter eller lägre får nivåskillnader vid grundläggning tas upp 
genom en sockel. Sockel får anordnas utöver tillåten högsta nockhöjd till en maximal medelhöjd om 20% av fasadlivets 
lägsta höjd. Sockel får inte inredas, 4 kap. 16 § 1 st 1 p 
 
Marklov krävs även för fällning av skyddsvärda träd (ädellövträd och tall som är 150 år eller äldre eller har en stamdia-

meter om 50 cm eller större mått 1,3 meter ovan mark). På kvartersmark ska skyddsvärda träd bevaras. Marklov får 

endast ges om träden utgör säkerhetsrisk. Om träd fälls ska återplantering göras med samma trädslag och stammen 

ska tas om hand för att gynna fauna,  4 kap. 15 § 1 st 3 p. 

Marklov krävs för schaktning, fyllning och sprängning som påverkar tomtens höjdläge med 
mer än 0,5 meter. Vid nivåförändringar ska marken ansluta följsamt mot angränsande 
fastighet, lutningen får inte överstiga 1:2, 4 kap. 10 §  
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Naturvärdesinventering 

En naturinventering har genomförts i två omgångar. I samband med planarbetet genomfördes 

en begränsad naturvärdesinventering 2017 för några mindre och huvudsakligen redan fastig-

hetsindelade områden (lila polygoner, figur 105), och/eller områden i anslutning till befintlig 

infrastruktur, i syfte att identifiera eventuella möjliga tillkommande byggrätter. I och med att 

planarbetet fortskred identifierades behov av en sammanhållen naturvärdesinventering för 

hela planområdets grönområden och åkermarker (röda polygoner, figur 105). Denna genom-

fördes 2018. Inventeringen har utförts enligt SIS standard SS 199000:2014 ”Naturvärdesin-

ventering avseende biologisk mångfald (NVI) – genomförande, naturvärdesbedömning och 

redovisning” på fältnivå med detaljeringsgrad medel samt med tilläggen naturvärdesklass 4, 

detaljerad redovisning av artförekomst, värdeelement (inmätning av skyddsvärda träd i delar 

av inventeringsområdet) samt generellt biotopskydd. 

 
Figur 105 24 Kartan visar områdena som inventerats under 2017 och 2018 samt hur de förhåller sig till det omgivande land-
skapet 

 

Naturen inom de inventerade områdena på Norra Lagnö består till största delen av 

skogsmark, men några områden med jordbruksmark finns också. Skogsområdena består 

främst av hällmarkstallskog med inslag av ljusöppna berghällar med renlavar och ljung 

och finns både på den västra och östra delen av ön. På den västra delen av ön finns även 

tallskog på bördigare mark, barrblandskog med både tall och gran samt blandskog som 

förutom barrträd även har inslag av lövträd såsom björk, asp och ek samt två mindre 

områden med sumpskog liksom ett hygge med sparade tallöverståndare. På den östra 

sidan av ön finns förutom hällmarkstallskog även ett område med ädellövträd samt en 
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strandskog med klibbal. 

 

Jordbruksmarken på Norra Lagnö består av både brukad och igenväxande åkermark 

med åkerholmar, diken och brynmiljöer. Dessutom finns två alléer samt ett område med 

tomtmark och ett område med igenväxningsmark. 

 
Figur 106 Kartan visar kända naturvärden och skyddad natur på Norra Lagnö med omnejd. Källa: naturvärdesutredning 

 

Norra Lagnö omfattas av 100 meter strandskydd enligt länsstyrelsens GIS-skikt strandskydd, 

vilket innebär att delar av inventeringsområdena omfattas av strandskyddsbestämmelser. 

Dessutom förekommer generella biotopskyddsområden som är skyddade enligt 7 kapitlet 11 § 

miljöbalken.  

 

Större delen av Norra Lagnö, Panama och Långsundas stränder utgörs av bebyggda fastig-

heter, vilket gör att de oexploaterade stränderna är viktiga att bevara ur ett strandskydds- och 

rekreationsperspektiv. Även de gröna kilarna mot skogen är viktiga att bevara för att säker-

ställa allmän tillgång till de rekreativa värden som skogen erbjuder.  

 

Naturvärdesklasser 

Vid inventeringarna avgränsades totalt 40 områden med klassning som naturvärdesobjekt, 

fördelade enligt: 

 

• 9 objekt med naturvärdesklass 2 högt naturvärde (röd markering, figur 107) 
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• 15 objekt med naturvärdesklass 3 påtagligt naturvärde (orange markering, figur 107) 

• 16 objekt med naturvärdesklass 4 visst naturvärde (gul markering, figur 107) 

 

 

 

 
Figur 107 Kartan visar naturvärdesklass. Källa: naturvärdesutredning 

 

De identifierade naturvärdesobjekten i området består främst av skogsområden med lång kon-

tinuitet och förekomst av äldre träd, viss mängd död ved, naturvårdsarter och ett till stora de-

lar naturligt fält- och bottenskikt. Dessutom finns naturvärdesobjekt bestående av biotoper 

kopplade till jordbruksmark och igenväxningsmark. 

 

Naturvärdesobjekt med högt naturvärde  (naturvärdesklass 2). 

Inventerade områden bestod av flera områden med hällmarkstallskogar samt ett objekt med 

tallskog och ett objekt med barrblandskog där alla har förekomst av ett stort antal äldre/gamla 

träd, viss till allmän mängd död ved samt flera naturvårdsarter inklusive rödlistade arter. 

 

Naturvärdesobjekt med påtagligt naturvärde  (naturvärdesklass 3).  

Inventerade områden bestod av områden med hällmarkstallskog, tallskog, barrblandskog, 

blandskog, sumpskog, strandskog med klibbal samt brynmiljöer och en tomtmark och alla 

hade mindre mängd äldre träd, död ved och naturvårdsarter och tydligare spår av påver-

kan/skogsbruk samt igenväxning av brynmiljöerna. 
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Naturvärdesobjekt med visst naturvärde  (naturvärdesklass 4). 

Inventerade områden består dels av en lövsumpskog/blandskog med stor andel unga träd, ett 

hygge med sparade tallöverståndare, hällmarkstallskog med enbart unga träd, ett område med 

medelålders blandskog, igenväxningsmark samt brukad åkermark, diken och åkerholmar lik-

som två alléer med unga träd. 

 

Naturvårdsarter och skyddsvärda träd 

Identifierade naturvårdsarter är fördelade enligt följande: 

• Rödlistade arter; tallticka, ekticka, motaggsvamp, vintertagging, knärot, relikt-

bock, spillkråka, mindre hackspett. 

• Nära hotade arter (NT), samt stare och kungsfågel som båda är rödlistade i kate-

gorin sårbar (VU). 

• Övriga naturvårdsarter; tofsmes, valkticka, blåmossa, aspvedgnagare, myskbock, 

brudbröd, svartkämpar och gulmåra. 

 

 

Från Artportalen finns en mängd observationer av kärlväxter, varav några rödlistade arter. 

 

 
Figur 108 Naturvärdesobjekt i det västra rekreationsområdet. Källa: naturvärdesutredning  
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Figur 109 Naturvärdesobjekt vid dansbaneberget och odlingsmarkerna. Källa: naturvärdesutredning 

Naturvärdesinventeringen har efter genomförande kompletterats med platsspecifika ob-

servationer av fridlysta signal- och rödlistade arter bestående av: 

• Vintertagging 

• Knärot 

• Tallticka 

• Ädelguldbagge 

• Större vattenödla 

• Vanlig groda 

• Garnlav 

• Mindre hackspett 

 

 

Skyddsvärda träd:  

I den västra delen av inventeringsområdet (väster om Lagnövägen) mättes skyddsvärda 

träd in i enlighet med uppdraget 2017, det vill säga i naturvärdesobjekt 1-10. Det finns 

fler skyddsvärda träd inom planområdet såväl i naturpartierna som på kvartersmarken.  

 

29 enskilda träd i åtta områden identifierades. Generellt sett sammanföll trädområdena 

med stor förekomst av skyddsvärda träd med naturvärdesobjekt med högt naturvärde 

(naturvärdesklass 2) och ibland också helt eller delvis med naturvärdesobjekt med på-

tagligt naturvärde (naturvärdesklass 3).  
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De skyddsvärda träden utgörs av både naturvärdesträd och efterträdare och fördelar sig 

sex olika trädslag. 
 

Tabell 1 Sammanställning av resultatet av inmätningen av skyddsvärda träd i den västra delen av 

 
 

 

Figur 110  Skyddsvärda träd. Källa: naturvärdesutredning 

2021 inleddes en inmätning av träd på kvartersmark, främst i Panama och Långsunda samt i en 

buffertzon om 10 meter på var sida om vägarna inom planområdet, för att identifiera möjliga 

konflikter mellan naturvärden och projektering inför indragning av vatten- och spillvattenled-

ningar. Inför granskning kommer en konsekvensutredning genomföras som hanterar indragning 

av vatten- och spillvattenledningar, kulturmiljö och naturvärden.  
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Naturvärden 

Förändringar 

De bedömningar som gjorts i naturinventeringen har resulterat i att befintliga grönområden och 

grönkilar mot vattnet till största delen har bevarats. Den plats som identifierats som 

lämplig för lek och dylikt planläggs som PARK. Naturområdena planläggs med NA-

TUR på plankartan. De intrång i naturmark som gjorts utgörs av anläggning av väg eller 

vändplan. Intrången redovisas i markintrångskartan som utgör bilaga till planbeskriv-

ningen, se bilaga 1.  

 

Träden är värdefulla på grund av att de gynnar spridningsvägar och utgör en naturre-

surs. De är också miljöskapande och bidrar till platsens karaktär. En rik förekomst av 

träd är dessutom mycket viktig ur ett dagvattenperspektiv. Återplantering ska ske för att 

säkerställa ekosystemtjänster, kulturmiljövärden, fördröjning av dagvatten samt bibehål-

lande av biologisk mångfald.  

 

Område med värdefulla träd och skyddsvärda träd ska bevaras. Skyddsvärda träd avser främst 

ädellövträd och tall. I strandsskyddszonen är all fällning av träd lovpliktigt eftersom srtandzo-

nen anses särskilt sårbar vad gällaer spridningskorridorer över vatten. Lovgivning på kvarters-

mark ska stämmas av med kommunekologen.  

 

Planarbetet kommer inför gransning, i samarbete med kommunekologen, att ta ställning till om 

fler träd på kvartersmark ska mätas in eller om allmänna trädfällningsbestämmelser för hela 

planområdet ska gälla. Värdefulla inmätta träd på kvartersmark markeras i plankartan och om-

fattas av skyddsbestämmelse (n) 
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Följande planbestämmelser har införts för att möjliggöra en enhetlig hantering av områdets 

naturvärden och den kulturmiljö de utgör 

 
Område med värdefull skog som ska bevaras. Naturvårdande gallring och röjning får genomföras för att bevara en 

lucker skog, gynna grova träd samt kronutveckling. Tall, ek, en och bärande och blommande buskar gynnas. Död ved 

av tall och löv med en diameter större än 30 cm ska lämnas för att gynna den biologiska mångfalden. Marklov krävs för 

fällning av tall och ädellöv med en diameter om 30 cm eller större, 1,3m ovan marken,  4 kap. 5 § 1 st 2 p. 

 
Ny bebyggelse ska anpassas till befintlig bebyggelsestruktur, topografi och vegetation och placeras så att markingrepp 
minimeras. För byggnader med maximal nockhöjd om 7,5 meter eller lägre får nivåskillnader vid grundläggning tas upp 
genom en sockel. Sockel får anordnas utöver tillåten högsta nockhöjd till en maximal medelhöjd om 20% av fasadlivets 
lägsta höjd. Sockel får inte inredas, 4 kap. 16 § 1 st 1 p 
 
Värdefulla träd ska bevaras. Markov krävs för fällning av ädellövträd och tall med en stamdiameter större än 50 cm 
mätt 1,3 m ovan marknivå. Inom strandskyddat område krävs även marklov för fällning av lövträd med stamdiameter 
30 cm eller större, mätt 1,3 m ovan marknivå. Gäller all kvartersmark,  4 kap. 10 § 

 

 
 
a4  Marklov krävs även för åtgärder som kan påverka spridning av allergener från närliggande hästverksam-

het. Med åtgärder avses; nedtagning av buskage, fällning av träd och förändring av marknivåer, 4 kap. 
15 § 1 st 3 p.  

 
a5  Marklov krävs även för fällning av träd i strandskyddade områden för träd med en stamdiameter om 10 

cm eller större mått 1,3 meter ovan mark. Träd inom strandskydd får endast fällas om det utgör en sä-
kerhetsrisk. Om träd fälls ska återplantering göras med samma trädslag, 4 kap. 15 § 1 st 3 p.  

 
Marklov krävs även för fällning av skyddsvärda träd (ädellövträd och tall som är 150 år eller äldre eller har en stamdiameter  
om 50 cm eller större mått 1,3 meter ovan mark). På kvartersmark ska skyddsvärda träd bevaras. Marklov får endast ges  
om träden utgör säkerhetsrisk. Om träd fälls ska återplantering göras med samma trädslag och stammen ska tas om hand  
för att gynna fauna,  4 kap. 15 § 1 st 3 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information: Det är skogsvårdsstyrelsen som ska kontaktas vid fällning av träd i natur-

områden och skog. 
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Generellt biotopskydd 

Förutsättningar/förändringar 

I planområdet har två åkerholmar identifierats. 

Åkerholmar omfattas normalt av biotopskydd. End-

ast en av planområdets två åkerholmar har bedömts 

uppfylla definitionen för generellt biotopskydd. 

Den åkerholme som ligger invid Karlsruhevägen 

anses inte uppfylla krav för generellt biotopskydd 

eftersom den inte omges av åkermark på samtliga 

sidor. 

 

Samtliga diken har bedömts uppfylla definitionen 

för generella biotopskydd. 

 

Två trädrader (allér) har dessutom bedömts upp-

fylla definitionen för generella biotopskydd. 

 

Miljöer som omfattas av biotopskydd har märkts ut 

på plankartan med illustrationstext. 

 

 

Vattenområden 

Förutsättningar/Förändringar 

Vattenområden som omger Norra Lagnö utmärks av öppna vattenområden. 

 

Orörda strandsträckor ska undantas från exploatering och strandskyddet kvarstår närmast vat-

tenlinjen och befintliga grönområden, badplatser och kilar in mot grönområden eller vatten 

bevaras. Allt strandskydd kvarstår i vattenområden. 

 

På platser för gemensamma bryggor har särskilda planbestämmelser angetts i vattenområdet, 

se vidare under rubriken bryggor. 

 

 

 

Den blå infrastrukturen 

Förutsättningar/Förändringar 

Utmed norra delen av planområdet löper en av de 

huvudsakliga trafiklederna för sjötrafik mot Stock-

holm, figur 112.  

 

 

 

Figur 111 Illustration av ytor som omfattas av 
generellt biotopskydd. Källa: naturvärdesut-
redning 

Figur 112 Sjötrafikleder markerade med blått 
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Waxholmsbolaget angör färjeläget med linje 3 som går mellan Strömkajen i centrala 

Stockholm och Norra Lagnö. Restiden är 40 minuter. På rutten (figur 113) Strömkajen – 

Norra Lagnö, finns 30 stationer.  

 

Majoritet för Värmdö har enats om att satsa på båtpendling under mandatperioden. Även ma-

joriteten i Stockholms läns landsting har enats om att satsa ytterligare på båtpendling. I lands-

tingets budgetförslag beskrivs en utbyggnad av kollektivtrafik till sjöss för att skapa smarta 

resvägar som kortar restid och avstånden samtidigt som landvägarna avlastats och framkom-

ligheten ökar. Region Stockholm har under se senaste mandatperioden påbörjat arbetet med 

att göra Stockholmsregionen till en pendelbåtsregion i framkant. Två nya linjer ska genomfö-

ras. 

Vid möte med trafikförvaltningen 2019-05-15 fick kommunen besked att förvaltningen ska 

utreda om en av linjerna kan trafikera Värmdö. 

I tjänsteutlåtande 2019-09-29, Trafikförvaltningen, två försök med pendelbåtstrafik relaterat 

till budget 2019 för Region Stockholm, LS 2017–1455, redovisas att ett försök med pendelbåt 

ska genomföras med trafikstart 2022. 

Linjen ska utgå från Ålstäket/Östra Mörtnäs och ha mellanliggande stopp vid Norra Lagnö, 

Koviksudde, Riset och gå till Slussen och Strömkajen. Linjen beräknas ge stora restidsvinster 

främst Norra Lagnö, Koviksudde och Riset. Restiden för färja mellan Norra Lagnö och 

Strömkajen beräkans uppgå till mellan 46 – 70 minuter beroende på om fartdispens kan erhål-

las och om is-läge råder. 

När det blir aktuellt med sjöpendling är Trafikverkets befintliga parkering en tillgång.  

 

En bilfärja kör mellan Norra Lagnö och Tynningö (figur 113). Färjeläget förbinder Värmdö 

med Vaxholms kommun. Tynningöborna åker via färja till Värmdö för att handla och för att 

Figur 113 Utsnitt ur Waxholmsbolagets rutter. Källa: Waxholmsbolaget. 
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gå i skola och förskola.  

Inom planområdet finns tre platser som utgör angöringspunkter för vattenvägarna ut mot skär-

gården, se figur 114. Angöringsplatser för boende på Kungsborg (1) är belägen längst in i Lång-

sundaviken, angörinsplats för Alholmarna (2) ligger i anslutning till Toivovägen och angöring 

för övriga ö-bor finns vid Skeviksvägen (3). 

 

 
Figur 114 Angöringsplatser för boende på öarna utanför Norra Lagnö 

 

Bryggor 

Förutsättningar 

Det finns framför allt fyra typer av bryggor i området: badbrygga med liten sandstrand (Norra 

Lagnö 1:346), enskilda båtbryggor förlagda mot natur (Panama S:2, Norra Lagnö S:6, Lång-

sunda 1:12) , och småbåtshamn med åtta bryggor (Norra Lagnö 1:333) och småbåtshamn för 

båtar till Alholmarna (Norra Lagnö 1:199) samt en tidigare ångbåtsbrygga (Norra Lagnö 

1:199) som finns i slutet av Lagnösundsvägen. Därutöver finns bryggor som angörs mot bo-

stadsfastigheter på kvartersmark. Många av de nu befintliga bryggorna syns på flygfoto från 

1958. Det innebär att de funnits på platsen innan den nuvarande strandskyddslagstiftningen 

inträdde 1975. 
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Figur 115 Bryggor och badstrand nedan Karlsruhevägen. Foto: Anna Fredriksson 

 

Ångbåtsbryggor (figur 116) var vanliga på ön vid slutet av 1880-talet då det gick en ångbåts-

förbindelse mellan Stockholm och Norra Lagnö. Ångbåtstrafiken var avgörande för den om-

fattande etableringen av sommarvillor i skärgården. Kartbilden, figur 116, är ett utsnitt över 

Norra Lagnö från Euréns ångbåtskarta från 1887. Den visar var ångbåtsbryggorna på Norra 

Lagnö var belägna. Av dessa ångbåtsbryggor är det bara ångbåtsbryggan vid Ekbacken som är 

taxerad som lantbruksenhet och tillgänglig för allmänheten. Det är viktigt att bevara denna 

brygga eftersom den berättar om hur platsen tidigare nyttjades. 

 

 
Figur 116 Ångbåtsbryggornas placering i slutet av 1880-talet. Källa: Euréns ångbåtskarta, 1887. 
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Bryggor 

Förändringar 

Planen definierar särskilda platser för bryggor 

som är befintliga och förlagda i anslutning till 

mark som planläggs som allmän platsmark. Jäm-

förelser har gjorts med flygfoton från 1958. Inga 

nya bryggor tillåts. Eftersom strandskydd inte 

lyfts i vattenområden eller i hamnområden så 

krävs strandskyddsdispens vid åtgärder inom 

strandskyddat område. Det är fastighetsäga-

ren/byggherren som ansvarar för att ansöka om 

nödvändiga beslut och dispenser med mera vid 

eventuella åtgärder. Strandskyddet innebär att 

ingen får avhållas från att vistas på till exempel 

bryggor vid allmän platsmark.  

 

Befintligt regelverk innebär att bryggor inte kan anläggas direkt mot natur eller park, därför 

planläggs området närmast dessa bryggor som kvartersmark i form av hamn (V). I hamnområ-

det finns bestämmelse som anger att marken inte får hårdgöras, eftersom det är viktigt att bi-

behålla såväl genomsläpplighet som platsens karaktär av naturmark. Planbestämmelser för 

bryggor och hamnar fastställer rådande användning. 

 

Den största delen av vattenrummet beskrivs med (W1) öppet vattenområde där karaktären av 

öppet vatten avses bibehållas. Det är förennligt med bestämmelsen att anlägga bryggor för en-

skilt ändamål mot kvartersmark. Anläggning av brygga mot kvartersmark kräver strandskydds-

dispens. Om bryggan rivs återinträder strandskyddet. Det är fastighetsägarens/byggherrens an-

svar att tillse att nödvändiga tillstånd finns. 

 

 

Följande planbestämmelser har införts för att möjliggöra en enhetlig hantering av områdets    

karaktär i vattenområden 

 
Vattenområde, 4 kap. 5 § 1 st 3 p. 
W1 Öppet vattenområde där karaktären av öppet vatten avses bibehållas 
 
W2 Öppet vatten där båtramp får anläggas 
 
W3 Öppet vatten där maximalt sex bryggor får anläggas. Varje brygga får uppta maximalt 30 kvadratmeter 

och får uppföras med en maximal bredd om 2,5 meter och en maximal längd ut i vattnet om 12 meter 
 
W4 Öppet vatten där maximalt en brygga och en båtramp får anläggas. Bryggan får uppta maximalt 30 

kvadratmeter och får uppföras med en maximal bredd om 2,5 meter och en maximal längd ut i vattnet 
om 12 meter 

 
W5 Öppet vatten där maximalt en brygga får anläggas. Bryggan får uppta maximalt 30 kvadratmeter och får 

uppföras med en maximal bredd om 2,5 meter och en maximal längd ut i vattnet om 12 meter 
 

 

Figur 117 småbåtshamn (Norra Lagnö 1:333). Foto: 
Anna Fredriksson 
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Panamakanalen 

FörutsättFöruningar/Förändringar 

Panamakanalen är en grävd kanal som löper un-

der väg 642, mellan Långsundaviken och 

Lagnöviken. Kanalen grävdes i samband med att 

en sommarvilla uppfördes på näset mellan Lång-

sunda och Lagnö. Villan fick namnet Panama ef-

tersom den byggdes samtidigt som Panamapro-

jektet återupptogs i Amerika under omkring 

1880. 

 

Kanalen markeras i detaljplanen som vattenom-

råde. Att hålla kanalen öppen kan anses som ett 

angeläget allmänt intresse eftersom ett ökat flöde 

kan bidra till en bättre vattenkvalitet. 

 

Om det blir aktuellt att muddra eller underhålla kanalen är det fastighetsägarens/bygg-

herrens ansvar att tillse att erfoderliga tillstånd finns. 

 

 

MILJÖKVALITETSNORMER 

Enligt 2 kapitlet 10 § plan- och bygglagen ska miljökvalitetsnormer (MKN) för luft- och vat-

tenkvalitet samt omgivningsbuller iakttas vid planering och planläggning i enlighet med 5 ka-

pitlet i miljöbalken. Dessa frågor behandlas under stycken nedan.  

 

 

Recipienter 

Förutsättningar/förändringar 

Recipienter är Askrikefjärden och Torsbyfjärden. 

 

Enligt statusklassning för Askrikefjär-

den daterad den 20 juni 2019 

(www.viss.lst.se) är den ekologiska sta-

tusen otillfredsställande där miljökonse-

kvenstypen övergödning är styrande. 

Den kemiska ytvattenstatusen för Askri-

kefjärden (figur 119) klassades den 16 

juni 2017 till uppnår ej god. Då viken 

mellan Norra Lagnö och fastlandet för-

modat har mindre vattenomsättning i 

jämförelse med resten av fjärden anses 

denna del vara extra känslig.  

Figur 118 Panamakanalen. Foto: Bodil Johans-
son 

Figur 119 En av utredningsområdets recipienter, Askrikefjärden 
(markerat med mörkblått). Källa: Kompletterande dagvattenutred-
ning 2019. 
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Den ekologiska statusen för Torsbyfjär-

den (figur 120) klassades den 23 febru-

ari 2017 till måttlig, vilket baserats på 

miljökonsekvenstyperna övergödning, 

miljögifter och flödesförändringar som 

alla har måttlig status. Den kemiska yt-

vattenstatusen för recipienten klassades 

den 16 juni 2017 till uppnår ej god sta-

tus. Förutom de överallt överskridande 

ämnena uppnår den kemiska statusen ej 

god avseende PFOS och tributyltenn 

(TBT). 

 

I planområdet förekommer markbaserad rening för svart- och gråvatten. Det är markägarnas 

ansvar att se till att erforderlig rening erhålls. 

 

Omedelbart utanför planområdet finns tre stall/hästgårdar. I kommunens topografiska karta 

framgår att Askrikefjärden och Torsbyfjärden utgör recipienter även för det dagvatten som av-

rinner från dessa områden. Det är oklart om hästverksamheterna har skyddszoner och svackdi-

ken som fångar upp och binder fosfor innan det når Askrikefjärden och Torsbyfjärden. För be-

tesmarker och hagar som inte ingår i planområdet har planarbetet inte genomfört utredning av 

hur stora föroreningsmängder som tillförs recipienterna från betesmarkerna. Planen möjliggör 

att befintliga verksamheter fortgår i befintlig omfattning. Det är markägarnas ansvar att se till 

att erforderlig rening erhålls. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 120 En av utredningsområdets recipienter, Torsbyfjärden (mar-
kerat med mörkblått). Källa: Kompletterande dagvattenutredning 
2019. 
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YT- OCH GRUNDVATTEN (inkl. MKN) 

Förutsättningar 

Norra Lagnö är utpekat som ett vattenbristområde med stor risk för saltvatteninträngning. An-

delen hårdgjorda ytor har en direkt påverkan på möjlighet till förnyelse av grundvatten. 

Infiltration i området är försvårad i de delar som utgörs av leror och hällmark. Det innebär att 

vatten främst återförs till grundvattnet via instängda områden och diken. Generellt kan sägas 

att de instängda områdena är få till antalet och inte särskilt utbredda. 

 
Figur 122 Lågpunkter med stående vatten, effekt av 100-års regn. Källa Dagvattenutredning, Atkins, 2016 

Figur 121 Illustration av risk för saltvatteninträngning vid hög andel hårdgjorda ytor. Källa: dagvattenutredning för 
planområde Strömma S5 
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Det krävs tillstånd för att anlägga ny vattentäkt. I den befintliga bebyggelsen finns idag bara 

enskilda anläggningar för vatten och spillvatten på den egna fastigheten. De enskilda spillvat-

tenanläggningarna innefattar till exempel infiltrationsanläggningar, slutna tankar, stenkistor 

eller i vissa fall spillvattenledningar rakt ut på marken.  

 

För vattenförsörjning finns borrade och grävda brunnar samt avsaltningsanläggningar. Flera 

av brunnarna har problem med saltvatteninträngning och otillräcklig kapacitet. Det finns inte 

några av länsstyrelsen klassade grundvattenförekomster som har uppsatta miljökvalitetsnor-

mer inom området. 

 

 

YT- OCH GRUNDVATTEN (inkl. MKN) 

Förändringar 

Miljökvalitetsnormen är att god ekologisk status ska uppnås till 2027. Anledningen till 

tidsfristen (annars gäller att miljökvalitetsnormen ska uppnås 2021) är att över 60 pro-

cent av den totala tillförseln av näringsämnen kommer från utsjön. Åtgärder behöver 

dock genomföras till 2021 för att miljökvalitetsnormen ska kunna nås till 2027. 

 

Enligt föroreningsberäkningar i genomförd dagvattenutredning sker en kraftig minskning för 

halterna och mängderna av fosfor och kväve, detta då tidigare enskilda avlopp förses med 

kommunalt avlopp. Detta medför en förbättring för recipienterna då Askrikefjärden har en 

otillfredsställande ekologisk status och Torsbyfjärden har en måttlig ekologisk status där total-

halterna av fosfor och kväve är en bidragande orsak.  

 

För de resterande ämnena sker en marginell ökning för halterna av koppar, zink, kadmium, 

suspenderad substans och PAH16 efter exploatering. Ökningen i halterna beror på en ökning i 

hårdgjord yta samt att en ökad exploatering kan leda till en ökad biltrafik. Återstående ämnen 

har samma föroreningshalt före som efter exploatering. Föroreningsmängderna för bly, zink, 

nickel, suspenderad substans och olja ökar något efter exploatering. Återstående ämnen har 

samma föroreningsmängd före som efter exploatering.  

 

Ökningarna är generellt sett små, vilket främst beror på en i simuleringen ökad hårdgör-

ningsgrad. Den största procentuella ökningen i föroreningsmängd är sex procent för 

zink. Det som bör tas i beaktande vid analyserande av resultatet är att området består till 

cirka 40 procent av skogsmark och blandat grönområde. Detta tillsammans med dikena 

möjliggör för infiltration vid mindre regn varvid en del av dagvattnet inte kommer nå 

fram till recipienterna, något som inte tagits hänsyn till i genomförda beräkningar. De 

mindre och mer frekventa regnen är dessutom av större intresse ur dagvattenkvalitets-

synpunkt. Flertalet fastigheter är direkt anslutna till recipienterna något som innebär en 

avrinning direkt till recipienterna. Fastigheterna har dock en låg hårdgörningsgrad vilket 

underlättar för infiltration, dock består området till stora delar av berg och glacial lera 

vilket begränsar infiltrationsmöjligheterna. Dagvatten som avrinner mot recipient och 
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inte infiltrerar översilas dock över gräsmatta vilket sannolikt medför fastläggning av 

föroreningar. Ökningarna i föroreningshalter och mängder ska även sättas i relation till 

osäkerheterna i beräkningarna. 

 

Lågpunkter förses med prickmark i plankartan jämte bestämmelse om att marknivån 

inte får förändras för att möjliggöra att de fortsättningsvis ska kunna tjäna som över-

svämningsområden och leda vidare vatten ner till grundvattnet. För dagvattnets påver-

kan på yt- och grundvatten, se vidare under rubriken Hydrologi och dagvatten.  

 

 

HYDROLOGI OCH DAGVATTEN 

Förutsättningar 

 
Figur 123 Avrinningsområden och rinnstråk. Källa: Dagvattenutredning, 2016 

 

Dagvatten är vatten från regn och snösmältning som rinner av tillfälligt från mark, grön-

ytor och tak. Detaljplaneområdet ligger, till största delen, utanför det kommunala verk-

samhetsområdet för dagvatten.  

 

En dagvattenutredning genomfördes 2016 och fördjupades 2019. Utredningarna för om-

rådet visar på en till största delen diffus avrinning med ett mindre ett antal problem där 

avrinning inte fungerar, bland annat på grund av för smala och grunda diken samt 

igensatta trummor.  
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Figur 124  Rinnstråk korsar väg, befintliga diken och plats för eventuella kulverteringar. Källa: Dagvattenutredning, Atkins, 

2016 

 

Två problemområden vad gäller avrinningen har identifierats tidigare på Norra Lagnö, 

det ena är fastighet Norra Lagnö 1:380 presenterad i figur 125 nedan och det andra är 

vid en trappa mellan fastigheten Norra Lagnö 1:287 och fastigheten Norra Lagnö 1:314, 

presenterad i figur 126 nedan. 

       
 

HYDROLOGI OCH DAGVATTEN 

Förändringar 

Den viktigaste åtgärden för att reducera problem med dagvatten är att bevara den hydro-

logiska cykeln i så stor utsträckning som möjligt. Med det menas att man behåller gröna 

ytor och träd. Om dagvattnet tas om hand om på den egna tomten så nybildas grundvat-

ten, dessutom minskar risk för problem nedströms, även risk för erosion minskas ef-

tersom flöden hålls låga.  

 

Andelen hårdgjorda ytor bör hållas så låg som möjligt och göras permeabel (genom-

släpplig) där det går. Planbestämmelse införs om att maximal 18 % av markarean får 

hårdgöras på kvartersmark. 

 

Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) är viktigt för att undvika översvämningar 

längre nedströms. LOD är enligt Värmdö kommuns dagvattenpolicy ett krav.  
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Då ytorna för att anlägga dagvattenanlägg-

ningar är begränsade är det viktigt att bevara 

områden där vatten naturligt kan fördröjas och 

infiltreras  och se till att de diken som finns 

har tillräcklig kapacitet. Väghållaren ansvarar 

för att det finns fungerande dagvattenlös-

ningar i vägområdet. Samtal förs med Trafik-

verket för att finna lösningar som tillser att 

dagvatten från parkeringen och väg 642 inte 

belastar omgivande fastigheter. 

 

För problemområdet med diket bredvid fastigheten 

Norra Lagnö 1:380 visar beräkningarna i dagvatten-

utredningen att flödet från parkeringen längre upp-

ströms utgör nio procent av det totala flödet från 

avrinningsområdet. Vidare analys visar att det an-

samlas vatten strax innan diket varvid det är av vikt 

att diket är rätt dimensionerat och utformat så att 

avrinning sker på ett lämpligt sätt. Lämpligt är 

även att Trafikverket fördröjer det vatten som av-

rinner från deras parkering.  

 

Flödet till trappan mellan fastigheten Norra Lagnö 

1:287 och fastigheten Norra Lagnö 1:314 vid ett 

10-årsregn är 310 l/s. Rekommenderad dagvatten-

lösning för att förhindra att vatten kommer in på 

fastigheten Norra Lagnö 1:287 är att anlägga ett 

dämme samt att säkerställa att lågstråket fortsätter 

utmed trappen till recipienten. Vad gäller vattnet 

som avrinner under trappen och bidrar till erosion 

bör det undersökas om erosionen påverkar trapp-

konstruktionen. Vid eventuell påverkan på trapp-

konstruktion kan erosionsskydd anläggas i form av 

stenbeläggning.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 125  SCALGO analys av lågpunkter i närområdet 
till fastighet Norra Lagnö 1:380. Källa: Uppdaterad 
dagvattenutredning 2019 

Figur 126 Avrinningsområde (markerat med grönt) till 
trappan (markerat med rött) mellan. Källa: Uppdate-
rad dagvattenutredning 2019 
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Aktuella dagvattenlösningar är:  

• Bevarande av områden där dagvatten naturligt kan fördröjas, sådana områden har mar-

kerats med prick- eller plussmark i planområdet. Illustrerande text anger var mark av-

satts för att möjliggöra översvämning. Markens höjdninvåer får inte förändras på dessa 

platser eftersom förändring av höjdnivåer kan leda till olägenheter på andra ytor. 

• Anläggande av diken utmed vägar där det inte finns och se till att befintliga diken har 

tillräcklig kapacitet. Utrymme för anläggande av diken har avsatts i plankartan. 

• Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) på fastighet.  

 

 

Särskilda bestämmelser om dagvatten som regleras i plankartan  

Områden som i dagvattenutredningen är utpekade som lågpunkter med risk för över-

svämning får i plankartan en bestämmelse om att marken inte får förses med byggnad 

(se under nästa rubrik Risk och säkerhet). Översvämningsområden inom kvartersmark 

och grönområden fungerar som utjämningsmagasin vid stora regn. Dessa områden är 

viktiga att bevara utan uppfyllnader eller bebyggelse. De områden på kvartersmark som 

är utpekade som lågpunkter med risk för översvämning är markerade i plankartan. Mar-

ken är prickad med bestämmelse om att marken inte får förses med byggnad.  

 

Utökad lovplikt föreslås för fällning av träd med en större stamdiameter än 70 centime-

ter, mätt 1,3 meter över mark. Detta motiveras med att sparade träd är värdefulla för 

omhändertagande av dagvatten. Dessutom är sparade stora träd värdefulla för land-

skapsbilden/kulturmiljön samt för den biologiska mångfalden.   

 

Maximal andel hårdgjord yta begränsas till 18 procent av fastighetsarealen på kvarters-

mark. 

 

Planbestämmelse införs om att dagvatten ska omhändertas lokalt på den egna fastig-

heten och avledas till stenkista/stenkistor eller motsvarande dagvattenfördröjande an-

läggningar inom fastigheten, med en lämplig fördröjningsvolym specifikt beräknad uti-

från takytornas storlek. Avrinningskoefficienten får inte öka. 

 

På ytor som planläggs som parkering eller hamn där det i dagsläget finns  

naturmark har planbestämmelse införts för att säkerställa permerabla ytor.  
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Följande planbestämmelser har införts för att möjliggöra en enhetlig hantering av hantering 

av dagvatten som är förenligt med områdets karaktärsdrag  

 
Endast 18 % av fastighetsarean får hårdgöras, om inte annat anges, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.  

 
b1  Endast 25 % av markytan får hårdgöras, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.  
 
b2  Endast 27 % av markytan får hårdgöras, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.  
 
Marken får inte förses med byggnad, 4 kap. 11 § 1 st 1 p.  
 
Endast komplementbyggnad får placeras, 4 kap. 11 § 1 st 1 p 

 
n2  Markens höjd får inte ändras, 4 kap. 10 §  
 
 
Dagvatten ska avledas till stenkista/stenkistor eller motsvarande dagvattenfördröjande anläggningar inom fastigheten, 
med en lämplig fördröjningsvolym specifikt beräknad utifrån takytornas storlek. Avrinningskoefficienten får inte öka., 4 kap. 
16 § 1 st 1 p.  
 
 
Dagvatten ska omhändertas lokalt (LOD) på egen fastighet i enlighet med kommunens dagvattenpolicy, 4 kap. § 
 

 

 

 

 

 

En riklig förekomst av växtlighet påverkar omhändertagande av dagvatten. Planbestäm-

melser införts som reglerar fällning av träd motiveras med vikten av hantering av dag-

vatten liksom behov av biologisk mångfald samt bevarande av kulturmiljö. Planbestäm-

melser gällande träd lyder som följer. Kommunekologen ska alltid remitteras vid hante-

ring av marklov för trädfällning. 
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Följande planbestämmelser har införts för att möjliggöra en enhetlig hantering av hantering av 

dagvatten som är förenligt med områdets karaktärsdrag och naturvärden  
 

Område med värdefull skog som ska bevaras. Naturvårdande gallring och röjning får genomföras för att bevara 

en lucker skog, gynna grova träd samt kronutveckling. Tall, ek, en och bärande och blommande buskar gynnas. 

Död ved av tall och löv med en diameter större än 30 cm ska lämnas för att gynna den biologiska mångfalden. 

Marklov krävs för fällning av tall och ädellöv med en diameter om 30 cm eller större, 1,3m ovan marken,  4 kap. 5 

§ 1 st 2 p. 

 

Värdefulla träd ska bevaras. Markov krävs för fällning av ädellövträd och tall med en stamdiameter större än 50 

cm mätt 1,3 m ovan marknivå. Inom strandskyddat område krävs även marklov för fällning av lövträd med stam-

diameter 30 cm eller större, mätt 1,3 m ovan marknivå. Gäller all kvartersmark,  4 kap. 10 § 

 
 

a5  Marklov krävs även för fällning av träd i strandskyddade områden för träd med en stamdiameter om 10 
cm eller större mått 1,3 meter ovan mark. Träd inom strandskydd får endast fällas om det utgör en sä-
kerhetsrisk. Om träd fälls ska återplantering göras med samma trädslag, 4 kap. 15 § 1 st 3 p.  

  
Marklov krävs även för fällning av skyddsvärda träd (ädellövträd och tall som är 150 år eller äldre eller har en stamdiameter 

om 50 cm eller större mått 1,3 meter ovan mark). På kvartersmark ska skyddsvärda träd bevaras. Marklov får endast ges 

om träden utgör säkerhetsrisk. Om träd fälls ska återplantering göras med samma trädslag och stammen ska tas om hand 

för att gynna fauna,  4 kap. 15 § 1 st 3 p. 

 

 

 

  

   

 

 
Figur 127. Exempel på lösning för omhändertagande av dagvatten på tomten och permeabel beläggning med exempelvis 

betong med hål som kan fyllas med material som tillåter infiltration av dagvatten.  
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RISK OCH SÄKERHET 

Översvämning  

Förutsättningar/Förändringar 

Länsstyrelsen anser att ny bebyggelse och samhällsfunktioner av betydande vikt längs länets 

kust behöver placeras med en lägsta grundläggningsnivå på 2,7 meter ovanför medelhavsni-

vån, räknat i höjdssystem RH2000 (Länsstyrelsen Stockholm, 2015).  

 

Eftersom en stor del av befintlig bebyggelse är från 1800-talet och det finns byggnader som är 

belägna lägre än 2,7 meter nedanför medelhavsnivån finns risk för översvämning av källare. 

Krav kan inte ställas på befintlig bebyggelse om inte sådana åtgärder genomförs att nybygg-

nadskrav inträder. Upplysningsvis meddelas därför att tekniska anläggningar inte bör placeras 

i källarvåningen och källare inte bör inredas i befintliga byggnader som är belägna lägre än 

2,7 meter över medelhavsnivån. 

 

För ny byggnation eller för ombyggnation som är så omfattande att nybyggnadskrav infaller 

gäller en allmän bestämmelse om att bostadsbyggnad ska placeras eller grundläggas så att un-

derkanten på grundkonstruktionen ligger 2,7 meter ovan medelhavsnivån.  

 

Det finns fastigheter som i delar eller i sin helhet är belägna nedan 2,7 meter ovan medel-

havsnivån. På dessa fastigheter behöver marknivåerna justeras innan byggnation kan ske. Om 

marken höjs ska marken ansluta följsamt mot anslutande bebyggelse och lutningen får inte 

överstiga 1:2. Hänsyn ska alltid tas till kulturmiljö och naturvärden.  

 
Figur 128  Områden med risk att översvämmas till följd av ökad havsnivå.  

Översvämmade områden ligger under 2,7 meter utifrån medelvattennivån.  
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Det förekommer även risk för översvämning i instängda områden. Med instängt område avses 

områden där dagvatten inte kan avrinna på markytan med självfall. De instängda områdena 

som har identifierats i dagvattenutredningen beror främst på att vägar skär av rinnstråk. De är 

inte instängda i egentlig mening så länge vattnet kan avledas via trumma med självfall. Kart-

bilden nedan, figur 129, visar de områden där vattenansamlingen blir störst en timme efter ett 

100-årsregn, det vill säga tillrinning sker till de mest drabbade områdena under en period av 

en timme efter att nederbörden fallit, därefter sjunker nivåerna igen. Exempelvis visar simule-

ringen ett antal instängda områden längs Lagnövägen. Huruvida områdena kommer att över-

svämmas eller ej beror på trummornas kapacitet vid stora flöden. Generellt kan sägas att de 

instängda områdena är få till antalet och inte särskilt utbredda. Eftersom tillfälligt stående vat-

ten är en tillgång för grundvattenbildning är den befintliga långsamma avrinningen att föredra 

och de översvämningsbara ytorna värdefulla. För områden där det finns risk för översvämning 

vid 100-års regn, som är belägna ovan tremeterskurvan, har bestämmelser införts om att 

byggnad inte får uppföras (prickmark). Befintliga byggnader har vid tiden för byggnation prö-

vats mot då gällande lagar, regler och standarder. Prickmarken innebär inte att krav kan ställas 

på befintliga byggnader om byggnader inte byggs om så omfattande att nybyggnadskrav kan 

ställas i enlighet med boverkets byggregler. 

 

Det finns även två våtmarker i naturområdet väster om Lagnövägen. Dessa våtmarker ska 

översvämmas och är av avgörande betydelse för återförande av grundvatten. 

 

De pågående globala klimatförändringarna medför såväl ökade havsnivåer (figur 128) som 

extremare väder med kraftigare skyfall och perioder av torka. Med anledning av detta är det 

särskilt viktigt att gynna de existerande naturliga förutsättningarna som är unika för varje 

plats. Träd och växtlighet är viktiga för att fördröja dagvattenavrinningen. Träd och växtlighet 

är även viktiga för att minska risk för ras och stabiliserar marken med sina rotsystem. När det 

gäller nederbördens påverkan och risk för ras är även markens lutning avgörande och vid mar-

knivåförändringar ska marken ansluta följsamt mot angränsande fastigheter och lutningen inte 

överstiga 1:2. Murar bör undvikas eftersom de inte är förenliga med kulturmiljön. Om mur el-

ler terrasering uppförs ska gestaltningen vara avgörande i lämplighetsbedömningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samrådshandling 
Planbeskrivning 
Dnr: 15KS/173 
Sida 97 (163) 

 

 
 

 

 

 

Följande planbestämmelser har införts för att möjliggöra en enhetlig hantering av dagvat-

ten som är förenligt med områdets karaktärsdrag och naturvärden samt risk och säkerhet 

 
Område med värdefull skog som ska bevaras. Naturvårdande gallring och röjning får genomföras för att bevara 

en lucker skog, gynna grova träd samt kronutveckling. Tall, ek, en och bärande och blommande buskar gynnas. 

Död ved av tall och löv med en diameter större än 30 cm ska lämnas för att gynna den biologiska mångfalden. 

Marklov krävs för fällning av tall och ädellöv med en diameter om 30 cm eller större, 1,3m ovan marken,  4 kap. 5 

§ 1 st 2 p. 

 
Grundläggning ska utföras som lägst +2,7 meter i underkant, enligt RH 2000, med hänsyn till Översvämningsrisk., 4 kap. 
16 § 1 st 1 p 
 
a6  Bygglov får inte ges för nybyggnation förrän marknivå har ändrats till erforderlig nivå så att byggnader 

grundläggs med underkant av grundkonstruktion ovanför 2,7 meter i höjdsystemet RH2000. Vid markut-
fyllnad ska marken ansluta följsamt mot omgivande mark och fastigheter, lutningen får ej överstiga 1:2. 
Stödmurar får ej uppföras i fastighetsgräns mot kvartersmark, 4 kap. 14 § 1 st 2 p.  

 
Endast 18 % av fastighetsarean får hårdgöras, om inte annat anges, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.  

 
b1  Endast 25 % av markytan får hårdgöras, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.  
 
 
b2  Endast 27 % av markytan får hårdgöras, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.  

 
 
Värdefulla träd ska bevaras. Markov krävs för fällning av ädellövträd och tall med en stamdiameter större än 50 

cm mätt 1,3 m ovan marknivå. Inom strandskyddat område krävs även marklov för fällning av lövträd med stam-

diameter 30 cm eller större, mätt 1,3 m ovan marknivå. Gäller all kvartersmark,  4 kap. 10 § 

 
 

a5  Marklov krävs även för fällning av träd i strandskyddade områden för träd med en stamdiameter om 10 
cm eller större mått 1,3 meter ovan mark. Träd inom strandskydd får endast fällas om det utgör en sä-
kerhetsrisk. Om träd fälls ska återplantering göras med samma trädslag, 4 kap. 15 § 1 st 3 p.  

  
Marklov krävs även för fällning av skyddsvärda träd (ädellövträd och tall som är 150 år eller äldre eller har en stamdiameter 

om 50 cm eller större mått 1,3 meter ovan mark). På kvartersmark ska skyddsvärda träd bevaras. Marklov får endast ges 

om träden utgör säkerhetsrisk. Om träd fälls ska återplantering göras med samma trädslag och stammen ska tas om hand 

för att gynna fauna,  4 kap. 15 § 1 st 3 p. 
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Figur 129 Områden med risk att översvämmas enligt dagvattenutredningen, områden där vattenansamlingen blir störst en 

timme efter ett 100-årsregn 

 

 

UTOMHUSLUFT (inkl. MKN) 

Förutsättningar 

Enligt Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund riskerar inte miljökvalitetsnormer 

(MKN) för utomhusluft att överskridas någonstans i Värmdö. Enligt en kartläggning 2010 vi-

sade mätningar/beräkningar, ett dygnsmedelvärde långt under gällande MKN dygnsmedel-

värde för kvävedioxid (60 μg/m³). Mätningar av luftföroreningshalter visar regelmässigt att 

kvävedioxid (i vissa fall tillsammans med partikelhalterna) är de som ligger närmast att över-

skrida motsvarande miljökvalitetsnormer. Miljökvalitetsnormerna för övriga ämnen bedöms 

klaras med god marginal.  
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MILJÖFÖRHÅLLANDEN OCH STÖRNINGAR 

Buller (inkl. MKN) 

Förutsättningar 

Den främsta bullerkällan är väg 642, Lagnövägen, och det är buller från denna väg som har 

studerats i den bullerutredning som redogörs för nedan (för mer information se bullerutred-

ning, trafik, Trivector, 2019). Buller från färjetrafiken har studerats i separat rapport (för mer 

information se bullerutredning, färjetrafik, ÅF, 2016) och redogörs för senare i planbeskriv-

ningen. 

 

Befintliga bostäder  

Vid alla fasader i riktning bort från väg 642 klaras samtliga riktvärden idag.  

 

Båtbuller 

Båtbuller beskrivs i dag med dBA för maximal ljudnivå men Naturvårdsverket anger att det 

inte finns några särskilda riktvärden för vare sig bostäder, natur- och kulturmiljöer eller rekre-

ationsområden när det gäller buller från fritidsbåtar, men man skulle kunna tänka sig att sträva 

efter att nå det riktvärde som gäller för maximal ljudnivå från vägtrafik, det vill säga högst 70 

dBA. Vid bostäder som ligger längre bort än 45 meter från vatten där fritidsbåtar kör bör man 

därmed klara att ha högst 70 dBA i maximal ljudnivå. 

 

Figur 130 Ekvivalenta ljudniåer i dag, två meter ovan 
mark. Källa: Bullerutredning, Trivector, 2019 

Figur 131 Maximala ljudnivåer i dag, två meter ovan 
mark. Källa: Bullerutredning, Trivector, 2019 
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För större fartyg och vid hamnar där lossning och lasting sker finns dock riktvärden för låg-

frekvent ljud respektive industribuller. Buller från Tynningöfärjan omfattas därmed av rikt-

värden för lågfrekvent buller och industribuller eftersom den generar lågfrekvent buller när 

den ligger i hamn. Buller från vägfärja kan jämföras med riktvärden för externt industribuller 

enligt Naturvårdsverkets publikation Rapport 6538 från april 2015 "Vägledning om industri- 

och annat verksamhetsbuller". 

 

Det finns ett pågående ärende hos bygg- och miljöavdelningen inom Värmdö kommun gäl-

lande störande buller från färjan. Ärendet har varit uppe i mark och miljödomstolen den 13 

april 2016, i mål med ärendenummer M 5452-15. Domstolen har dömt att ärendet ska återgå 

till nämnden för fortsatt handläggning. Domstolen kritiserar den av Trafikverket framtagna 

bullerutredningen och menar att bygg- och miljönämnden i och med den återupptagna hand-

läggningen bör se till att bullersituationen på Norra Lagnö blir tillfredsställande utredd innan 

nämnden tar ställning till om ytterligare bullerreducerande åtgärder kan krävas av Trafikver-

ket. 

 

Den av Trafikverket framtagna bullerutredningen redovisar att externt industribuller från väg-

färjan Linnéa på Tynningöleden beräknats vid närliggande fastigheter (för mer information se 

bullerutredning, färjetrafik, ÅF, 2016). 

 

Riktvärden för ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostadsfasad erhålles dagtid. Kvällstid 

överskrids gällande riktvärde med 1-2 dBA vid två fastigheter. Nattetid överskrids gäl-

lande riktvärde med 1-5 dBA vid nio fastigheter. 

 

Riktvärden för maximal ljudnivå utomhus överskrids med 1-7 dBA vid fyra fastigheter 

vid högst fyra färjeturer som trafikerar leden natt mellan klockan 22.00-06.00. 

 

Ljudnivåer inomhus har beräknats i huvudbyggnad på tre fastigheter. Folkhälsomyndig-

hetens allmänna råd om buller inomhus innehålls för ekvivalent och maximal ljudnivå. 

Avseende lågfrekvent buller inomhus överskrids gällande riktvärden med 2-4 dB i två 

av fastigheterna. 

 

Utförda bullerskyddsåtgärder har reducerat maximal ljudnivå från landgång med 22 

dBA, ekvivalent ljudnivå från motorbuller med mera med cirka 2-3 dBA och lågfre-

kvent buller inomhus med cirka 5-7 dB i mest bullrande tersband. 
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Figur 132 Ekvivalent ljudnivå från vägfärja, två meter över mark. Källa: Bullerutredning, ÅF, 2016 

 

 

 

 
Figur 133  Maximal ljudnivå från landgång, två meter över mark samt frifältsnivåer. Källa: Bullerutredning, ÅF, 2016 
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Figur 134 Maximal ljudnivå från bilpassage, två meter över mark samt frifältsnivåer. Källa: Bullerutredning, ÅF, 2016 
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Buller (inkl. MKN) 

Förändringar 

Befintlig bebyggelse 

Vid alla fasader i riktning bort från vägen klaras samtliga riktvärden 

såväl idag som med framtida förväntad trafikökning. Nästan alla be-

fintliga bostäder bedöms klara riktvärdet på 55 dBA i ekvivalent 

ljudnivå vid fasad såväl idag som med framtida förväntade trafikök-

ningar, med undantag från fastigheten Norra Lagnö 1:112. Bostaden 

inom fastigheten Norra Lagnö 1:112 är dock byggd före 1997, och 

har inte så höga ljudnivåer (>65 dBA i ekvivalent ljudnivå) att det 

enligt Naturvårdsverket bör övervägas bullerskyddande åtgärder. 

För denna fastigheter föreslås därför inga åtgärder. 

 

Finns uteplats anlagd i riktning mot vägen, utan möjlighet att an-

ordna uteplats i skydd av huset i riktning bort från vägen, kan den 

skyddas genom anläggande av bullerplank i direkt anslutning till 

uteplatsen. För att vara effektivt bör planket vara så högt att man 

inte kan se vägen över det. Exakt höjd på sådant bullerplank måste 

beräknas från fall till fall och beror på exakt var det kan placeras i 

förhållande till uteplatsen.  

 

Bullerplank vid gata bör undvikas i området eftersom plank får ne-

gativ inverkan på kulturmiljön och landskapsbilden. Plank som är 

högre än 120 centimeter är bygglovspliktigt och kräver bygglovs-

prövning. Plank och murar i en kulturmiljö behöver prövas i varje 

enskilt fall och särskilda utformningskrav kan bli aktuella. Murar 

och plank som avskärmar fastigheten mot gatan kan skapa en otrygg 

miljö.  

Figur 135 Vy över infart till Norra Lagnö  från Tynningöfärjan, bebyggelsen i fonden är miljöskapande och bullerplank bör 
undvikas. Foto: Anna Fredriksson 

Figur 136 Ekvivalenta ljudnivåer 
två meter ovan mark år 2047. 
Källa: Bullerutredning, Trivector, 
2019. 

Figur 137 Maximala ljudnivåer 
två meter ovan mark år 2047. 
Källa: Bullerutredning, Tri-
vector, 2019. 
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Nya bostäder  

Om ny bebyggelse i området byggs där de ekvivalenta ljudnivåerna år 2047 beräknas bli högst 

50 dBA och de maximala ljudnivåerna högst 70 dBA klaras de riktvärden som gäller vid ny-

byggnad av bostäder för såväl uteplats som vid fasad. Detsamma gäller för om- eller tillbyggnad 

inom området. I den inom planarbetet genomförda bullerutredningen är ljudutbredningskar-

torna framtagna för beräkningshöjden två meter ovan mark, vilket i de flesta fall motsvarar 

höjden på första våningsplanet. Byggs husen upphöjda med höga källarplan eller i flera vå-

ningsplan bör ljudnivåerna högre upp i byggnaderna också studeras så att riktvärdet om högst 

60 dBA i ekvivalent ljudnivå utanför fasad, vid nybyggnad av bostäder, klaras vid hela bygg-

naden. Om byggnader uppförs i två våningar eller närmare vägen kan åtgärder behöva vidtas 

för att riktvärdena ska klaras. Det kan handla om att bostäderna görs genomgående och att sov-

rum och uteplatser orienteras mot den bullerskyddade sidan av huset. 

 

 

 

    Följande planbestämmelser har införts för att möjliggöra en enhetlig hantering av buller  

 

 
m1  Om ekvivalent ljudnivå utanför bostadens fasad överskrider fastställda riktvärden ska minst hälften av 

bostadsrummen vara vända mot ljuddämpad sida. Fasad mot ljuddämpad sida ska ha 
ekvivalent ljudnivå som motsvarar fastställda riktvärden,  4 kap. 12 § 1 st 3 p. 

 

 

 

 

Djurhållning  

Förutsättningar/Förändringar 

En riskbedömning avseende konsekvenserna av djurhållning i planområdet har genomförts för 

att utreda förutsättningarna för planläggning i närhet av djurhållning avseende påverkan på 

människors hälsa och säkerhet. Utredningen har undersökt lämpligheten gällande befintliga 

byggnaders placering samt om åtgärder behöver vidtas för att säkerställa att nybyggnation el-

ler förändringar i befintlig bebyggelse, som innebär nybyggnadskrav enligt plan- och byggla-

gen och Boverkets byggregler, går att utföra på platsen. Utredningen har även identifierat föl-

jande olägneheter och risker: lukt, flugor, ljud, ljus, djur på strandlinje och risk för spridning 

av allergener. 

 

Det finns två fastigheter inom planområdet där hästhållning förekommer, Långsunda 1:5 

och Långsunda 1:7. Det finns även jordbruksmark/betesmark inom planområdet. Jord-

bruksmarken är belägen på fastigheterna Norra Lagnö 1:349, Norra Lagnö 1:333 och 

Norra Lagnö 1:2. Berörda fastigheter beskrivs separat nedan. 

 

Uppförandet av nya bostäder närmare än 20 meter från stallbyggnad bedöms olämpligt. 
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Ett avstånd på 200 meter som utgångspunkt för vidare utredning i varje enskilt fall vid planä-

renden eller placering av bebyggelse invid djurhållning, samt klagomålsärenden bedöms villkor 

för bygglov vara lämpligt att införa 20 - 200 meter från stall. 

 

 

 

Följande planbestämmelser har införts för att möjliggöra en enhetlig hantering av risk 

  
 
a4  Marklov krävs även för åtgärder som kan påverka spridning av allergener från närliggande hästverksam-

het. Med åtgärder avses; nedtagning av buskage, fällning av träd och förändring av marknivåer, 4 kap. 
15 § 1 st 3 p.  

 

 

 

 

Det är fastighetsägarens ansvar att tillse att samtliga erfoderliga tillstånd finns för respektive 

verksamhet. Fastighetsägare ansvarar även för att olägenhet inte ska drabba omgivande fastig-

heter. 

 

 

Åtgärder mot spridning av hästallergener:  

• Skyddande vegetation och/eller topografi (kulle, höjd, berg) mellan hästverksamheter 

och bebyggelse.  

• Om möjligt undvika att placera bostäder i den förhärskande vindriktningen från häst-

verksamheter.  

• Om stallbyggnaden har mekanisk ventilation kan frånluften filtreras och allergen av-

skiljas.  

• Se till att det finns möjligheter till dusch och förvaring av ridkläder i ridskolor/stall för 

att minska risken att allergen förs ut till allmänna lokaler och kollektivtrafik.  

• Se till att ridvägar och hästhagar i möjligaste mån är åtskilda från annan bostadsbebyg-

gelse.  

 

Lukt från gödsel och problem med flugor kan minskas genom att:  

• Gödselstaden placeras under tak eller inomhus.  

• Att regelbundet samla in gödsel i hästhagen och förvara i övertäckt gödselstad, över-

täckning med spån.  

• Ventilation/frånluftdon från stall placeras i riktning där människor inte vistas eller bo-

städer inte finns.  

• Separera hästhagar och ridvägar från bostäder.  

• Lukt binds även i damm, varpå dammfilter eller biofilter i frånluften på ventilationsan-

läggningar i djurstallar kan minska lukten.  
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Långsunda 1:5 

 

Fastigheten Långsunda 1:5 är belägen i planområdets sydvästra del direkt väster om Lagnövä-

gen och är, enligt den Kulturhistoriska bebyggelseinventeringen, en fastighet med särskilt kul-

turhistoriskvärde. Enligt uppgift från fastighetsägaren finns idag två hästar på gården. Hästar-

nas hagar sträcker sig över hela fastigheten och en stallbyggnad finns på fastighetens nord-

västra del. Avståndet mellan stallbyggnad på fastigheten Långsunda 1:5 och närmsta bostad på 

annan fastighet, Långsunda 1:11, uppgår till cirka 120 meter. Avståndet till fastighetsgräns 

mot fastighet innehållande bostadshus uppgår till cirka 85 meter. Norra delen av fastigheten 

angränsar till en strandlinje mot Långsundaviken.  

 

För fastigheten Långsunda 1:5 beviljades 2007 tillstånd, av Värmdö kommuns miljö och 

byggnadsnämnd, att upplåta upp till fem hästar.  

 

Vid en helhetsbedömning utifrån identifierade krav, riktlinjer och praxis av verk-

samheten på fastigheten Långsunda 1:5 konstateras följande:  

Området har en lantlig karaktär  

• Stallet rymmer endast ett fåtal hästar (upp till fem stycken) och är ej tillståndspliktigt 

hos länsstyrelsen.  

• Avstånden till bostäder på annan fastighet är relativt långa.  

• Stallet är lokaliserat på en höjd bakom annan byggnad.  

• Stallet är vänt bort från grannfastigheter med bostäder och vegetation i mellan.  

• Senare tids forskning visar på att allergener i huvudsak sprids kontaktvägen och inte 

någon längre sträcka via luft.  

Utifrån identifierade krav, riktlinjer och praxis görs bedömningen att inga oacceptabla olägen-

heter, hälso- och säkerhetsrisker för människor i befintlig bebyggelse samt på platser för pla-

Figur 139 Stallbyggnad på fastighet Lång-
sunda 1:5. Källa Riskbedömning djurhåll-
ning, Norra Lagnö, Strucktor, 2019 

Figur 138 stallbyggnad och närmaste bostadsbyggnad på annan 
fastighet markerad. Källa Riskbedömning djurhållning, Norra Lagnö, 
Strucktor, 2019 
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nerade nya byggrätter, till följd av befintlig hästverksamhet på fastigheten Långsunda 1:5, fö-

religger. Inga krav på ytterligare åtgärder för att säkerställa lämpligheten i befintlig bebyg-

gelse och förändringar eller åtgärder i befintlig bebyggelse som ställer nybyggnadskrav be-

döms rimliga. 

 

Långsunda 1:7 

 

 

 

 

Jordbruksfastigheten Långsunda 1:7 är belägen utanför planområdet och sträcker sig längs 

med planområdets sydvästra delar, se figur 140. På fastigheten finns idag ekonomibyggnader, 

bland annat ett stall med plats för upp till sex hästar samt beteshagar som sträcker sig över i 

princip hela fastigheten. Beteshagarna angränsar till flertalet fastigheter. Fastigheten inrym-

mer inte något bostadshus. Avståndet mellan stallbyggnaden på fastigheten Långsunda 1:7 

och äldre ladugård belägen på en höjd på fastigheten Långsunda 1:10 uppgår till cirka 20 me-

ter. Avståndet från stallbyggnad till bostadshuset på fastigheten Långsunda 1:10 uppgår till 

cirka 65 meter. Norra delen av fastigheten angränsar med en strandlinje mot Lagnöviken.  

 

Bygglov för uppförandet av ny ekonomibyggnad och tillstånd att inrymma cirka 25 får vinter-

tid beviljades 1991 för fastigheten.  

 

Vidare beviljades 2007 ett tillstånd av Värmdö kommuns miljö och byggnadsnämnd att upp-

låta upp till sex hästar på fastigheten Långsunda 1:7. 

 

Vid en helhetsbedömning av befintlig verksamhet och utifrån identifierade krav, rikt-

linjer och praxis av verksamheten på fastigheten Långsunda 1:7 konstateras följande:  

• Området har en lantlig karaktär. 

• Fastigheten befinner sig utanför planlagt område, men i direkt anslutning till fastig-

heter med bostäder. 

• Stallet rymmer endast ett fåtal hästar (upp till sex stycken). 

• Avstånden från stallbyggnad till närmsta bostad uppgår till 65 meter.  

Figur 140 Fastighet Långsunda 1:7 markerat i gult. 
Källa Riskbedömning djurhållning, Norra Lagnö, 
Strucktor, 2019 

Figur 141 Stallbyggnad Långsunda 1:7 till höger, äldre la-
dugård av kulturhistoriskt värde skymtas på en höjd. Källa 
Riskbedömning djurhållning, Norra Lagnö, Strucktor, 2019 
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• Stallet är vänt bort från grannfastigheter innehållandes bostäder och vegetation och 

höjdskillnader finns i mellan.  

• Gödselhantering sker i tätslutande container.  

• Senare tids forskning visar på att allergener i huvudsak sprids kontaktvägen och inte 

någon längre sträcka via luft.  

 

Utifrån identifierade krav, riktlinjer och praxis görs bedömningen att inga oacceptabla olägen-

heter, hälso- och säkerhetsrisker för människor i befintlig bebyggelse eller på platser för pla-

nerade nya byggrätter, till följd av befintlig hästverksamhet på fastigheten Långsunda 1:7, fö-

religger. Inga krav på ytterligare åtgärder för att säkerställa lämpligheten i befintlig bebyg-

gelse och förändringar eller åtgärder i befintlig bebyggelse som ställer nybyggnadskrav be-

döms rimliga. 

 

Jordbruksmark/betesmark, Norra Lagnö 1:349, Norra Lagnö 1:333 och Norra Lagnö 1:2 

 

 
Figur 142 Odlingslandskap markerat i orange 

  

 

 

Det kvarvarande odlingslandskapet på Norra Lagnö som löper över fastigheterna Norra Lagnö 

1:349, 1:333 och 1:2 på den sydöstra delen av ön utgörs idag av åkermark. Marken bidrar till 

områdets karaktär och är viktig att bevara ur ett hållbarhetsperspektiv, enligt Kulturhistorisk 

bebyggelseinventering Norra Lagnö. 

 

Enligt uppgift har det tidigare betat kor på platsen och därför har riskbedömningen beaktat en 

eventuell framtida markanvändning innehållandes djurhållning på odlingsmarken. 

 

 

 

 

 

 

Vid en helhetsbedömning av lämpligheten i djurhållning på fastigheterna Norra Lagnö 

Figur 143 Odlingsmarken som sträcker sig 
över fastigheterna Norra Lagnö 1:349, 1:333, 
1:2. Källa Riskbedömning djurhållning, Norra 
Lagnö, Strucktor, 2019 
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1:349, Norra Lagnö 1:333 och Norra Lagnö 1:2, konstateras utifrån identifierade krav, 

riktlinjer och praxis, följande:  

• Området har en lantlig karaktär.  

• Marken är utanför planlagt område med angränsar till planlagt område.  

• Det har, enligt uppgift, tidigare förekommit djurhållning på platsen.  

• Senare tids forskning visar att allergener i huvudsak sprids kontaktvägen och inte nå-

gon längre sträcka via luft.  

• Betesmark tillåtits ofta, enligt praxis, angränsa direkt mot tomtgräns. 

• Det finns vegetation i stort sett mellan marken och befintliga bostäder söder om områ-

det.  

• Vilket djurslag som hålls har betydelse för upplevda störningar, olägenheter och risker.  

 

Inga oacceptabla olägenheter, hälso- och säkerhetsrisker för människa bedöms föreligga om 

odlingsmarken nyttjas som bete till en mindre mängd djur under sommarhalvåret. Inga krav 

på ytterligare åtgärder, för att säkerställa lämpligheten i befintlig bebyggelse och förändringar 

eller åtgärder i befintligbebyggelse som ställer nybyggnadskrav, bedöms rimliga om marken 

nyttjas som betesmark för djur under sommarhalvåret. 

 

Odlingsmark är generellt skyddad från exploatering enligt översiktsplanens riktlinjer 

och kommer inte att planläggas i pågående planarbete för Norra Lagnö. 

 

 

ÖVRIGA FRÅGOR OM RISK FÖR SÄKERHET 

Skredrisk 

Förutsättningar/Förändringar 

 

Enligt Statens geologiska institut (SGI) utgör planområdet inte ett sådant område där det finns 

risk för skred eller att det inte kan säkerställas att stabiliteten är tillfredställande utan att mer 

detaljerade utredningar behöver genomföras. 

 

Planområdet består av sedan tidigare bebyggda fastigheter och kommer inte att förtätas med 

omfattande ytterligare avstyckningar. Med anledning av detta har ytterligare geotekniska ut-

redningar inte utförts. 

 

Växtlighet har stor betydelse vad gäller att stabilisera marken vad. 
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Följande planbestämmelser har införts för att möjliggöra en enhetlig hantering av hantering 

av ras och skredrisk 

 
Område med värdefull skog som ska bevaras. Naturvårdande gallring och röjning får genomföras för att bevara 

en lucker skog, gynna grova träd samt kronutveckling. Tall, ek, en och bärande och blommande buskar gynnas. 

Död ved av tall och löv med en diameter större än 30 cm ska lämnas för att gynna den biologiska mångfalden. 

Marklov krävs för fällning av tall och ädellöv med en diameter om 30 cm eller större, 1,3m ovan marken,  4 kap. 5 

§ 1 st 2 p. 

 

 
Värdefulla träd ska bevaras. Markov krävs för fällning av ädellövträd och tall med en stamdiameter större än 50 

cm mätt 1,3 m ovan marknivå. Inom strandskyddat område krävs även marklov för fällning av lövträd med stam-

diameter 30 cm eller större, mätt 1,3 m ovan marknivå. Gäller all kvartersmark,  4 kap. 10 § 

 
 

a5  Marklov krävs även för fällning av träd i strandskyddade områden för träd med en stamdiameter om 10 
cm eller större mått 1,3 meter ovan mark. Träd inom strandskydd får endast fällas om det utgör en sä-
kerhetsrisk. Om träd fälls ska återplantering göras med samma trädslag, 4 kap. 15 § 1 st 3 p.  

  
Marklov krävs även för fällning av skyddsvärda träd (ädellövträd och tall som är 150 år eller äldre eller har en stamdiameter 

om 50 cm eller större mått 1,3 meter ovan mark). På kvartersmark ska skyddsvärda träd bevaras. Marklov får endast ges 

om träden utgör säkerhetsrisk. Om träd fälls ska återplantering göras med samma trädslag och stammen ska tas om hand 

för att gynna fauna,  4 kap. 15 § 1 st 3 p. 

  

 

 

 

 

 
 

Radon 

Förutsättningar/Förändringar 

Planområdet är klassat som ett låg- till normalriskområde för radon. 

 

Trotts att området generellt sett är utpekat som ett normal- till lågriskområde så kan radon fö-

rekomma lokalt.  

 

I samband med bygglovsprövning och i samband med byggsamrådet kan en mer utförlig ra-

donundersökning krävas för att klarlägga behov av eventuella skyddsåtgärder. Radonsäkert 

byggande med täta rörgenomföringar och radonslang under grunden rekommenderas vid all 

nybyggnation. Riktvärden för inomhusluft, fastställda i bland annat boverkets byggregler 

(BBR) ska följas. 
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Markföroreningar 

Förutsättningar/Förändringar 

På fastigheten Norra Lagnö 1:310 finns en markering (röd stjärna, figur 144) om misstänkt 

förorenad mark. Platsen har markerats av kommunens miljöenhet då det finns ett avloppsre-

ningsverk på fastigheten. Föroreing har ej konstaterats.  

 

Även fastigheten Norra Lagnö 1:380 har markerats med röd stjärna (figur 144) som indikerar 

misstänkt förorenad mark, det finns dock inga dokument som visar på förorenad mark och/el-

ler varför marken har markerats. Kontakt har tagits med fastighetsägaren som uppger att fas-

tigheten bebyggdes 1987 och innan dess var fastigheten, enligt uppgift, obebyggd naturmark. 

Enligt fastighetsägaren har ingen förorenande verksamhet förekommit på fastigheten. Kontakt 

har även tagit med kommunens miljöenheten som saknar information om varför marken mar-

kerats som förorenad.  

 

Planarbetet har bedömt att inga markprover behöver företas. 

 
Figur 144  Förorenad mark är markerad med stjärna. 
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OFFENTLIG OCH KOMMERSIELL SERVICE 

Antistilla skola och förskola 

Förutsättningar 

 

 

Figur 145 Kojbygge vid Antistila skola. Foto: Anna Fredriksson 

I planområdet finns två verksamhetsutövare. Den ena är Långsundagård som bedriver en 

konstnärlig verksamhet med inspirationsföreläsningar, odling och utbildning. Den andra verk-

samheten utgörs av Antistilla skola och förskola samt Lagnövallen som är en idrottsanlägg-

ning inom skolans område. Skolan och Lagnövallen drivs av stiftelsen Lagnövallen som, föru-

tom skol- och förskoleverksamhet, även håller externa utbildningar och upplåter lokalerna för 

evenemang och gymnastikträning.  

 

Antistilla skola har funnits på platsen sedan slutet av 1800-talet. På 1960-talet förvärvade 

KFUK/KFUM:s (Kristliga Föreningen av Unga Kvinnor och Kristliga Föreningen av Unga 

Män) gymnastikavdelning fastigheterna Norra Lagnö 1:346 och Norra Lagnö 1:310. Området 

för fastigheterna kallas för Lagnövallen. Skolan drivs idag av Antistilla och är en privat skola 

som både har förskoleverksamhet och skola för elever fram till årskurs 3 (6-10 år). Det går 

omkring 130 barn i förskolan och skolan. Enligt kommunens uppgifter från 2018 så pendlade 

cirka 40 procent av skolbarnen in till skolan och ungefär 35 procent av förskolebarnen till för-

skolan från andra delar av Värmdö. 

 

Kommunal skola 

Grundplaceringsskola för elever i förskoleklass upp till och med årskurs 3 är Munk-

mora, årskurs 4-5: Farstavikens skola (Ekedal), årskurs 6-9: Farstavikens skola (Kvarn-

berget). På grund av det relativt långa avståndet till grundplaceringsskolorna kan SL-

kort beviljas av kommunens även för andra skolor, enligt skolval. 

 

Elever som går ur Antistilla skola och inte gör ett aktivt skolval hänvisas enligt följande, 

årskurs 4-5: Farstavikens skola (Ekedal), årskurs 6-9: Farstavikens skola (Kvarnberget). 

Skolskjuts 
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År 2018 har 24 hushåll på Norra Lagnö beviljats skolskjuts för barn i klass 1-9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upptagningsområden Förskolor: 

Det finns inga regelrätta upptagningsområden till förskolor på Värmdö. Kartbilden visar 

kommunala förskolor i rött och privat drivna förskolor i grönt.  

Figur 146 Kommunala och fristående skolor markerade i blått. Kommunala upptagningsområden marke-
ras med pollygon. 
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Figur 147 Kommunala förskolor markerade med rött. Privata förskolor markerade med grönt. 

 

Lagnövallen 

Lagnövallen är Antistilla skolas idrottshall på dagtid. Idrottshallen hyrs ut till privata 

föreningar och/eller sällskap på kvällar och helger. Främst är det gymnastik, akrobatik 

och cheerleading som hyr in sig i hallen 1 – 2 vardagskvällar per vecka och på helger 

med upp till 30 aktiva per tillfälle. Planläggningen medger fortsatt verksamhet i samma 

utsträckning som i dag.  

 

Långsunda gård 

Med Bildskolan och Långsunda stall som verktyg arbetar Långsunda gård för att skapa 

en plats med harmoni mellan människan, djur, natur och kultur genom kursverksamhet 

så som bild-, djur- och trädgårdskurser. Gården arbetar även med föreläsningar, utställ-

ningar, konserter, temadagar och konferenser. På gården förekommer även ekologisk 

odling i liten skala. Gården som är förtjänstfullt renoverad tar emot studiebesök från när 

och fjärran. Planläggningen medger fortsatt verksamhet i samma utsträckning som i 

dag. 
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TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och spillvatten 

Förutsättningar/ Förändringar 

I den befintliga bebyggelsen finns idag bara enskilda vatten- och spillvattenanlägg-

ningar på den egna fastigheten. De enskilda spillvattenanläggningarna innefattar till ex-

empel infiltrationsanläggningar, slutna tankar, stenkistor eller i vissa fall spillvattenled-

ningar rakt ut på marken. För vattenförsörjning finns avsaltningsanläggningar samt bor-

rade och grävda brunnar. Flera av brunnarna har problem med saltvatteninträngning och 

otillräcklig kapacitet. 

 

Planering för det framtida kommunala vatten- och spillvattennätet på Norra Lagnö på-

går parallellt med detaljplanearbetet. När detaljplanen och ledningsrätt fått laga kraft 

kan utbyggnaden av vatten- och spillvattennätet påbörjas. 

 

Inom området byggs ett ledningssystem ut som innebär att fastigheter inom det framtida 

verksamhetsområdet kommer att få en LTA-anslutning (Lätt Tryck Avlopp). En LTA-

anslutning innebär att en pump placeras inom varje fastighet.  

 

För ledningsdragning behövs ett utrymme om sex meter. Där gaturummet inte är sex 

meter brett har U-områden avsatts för ledningsdragning. Utredning avseende kultur-

miljö och påverkan på värdefulla träd kommer att fördjupas mellan samråd och gransk-

ning. Det innebär att u-områden delvis kan få en annan utbredning. Inför samråd har 

samverkan skett med VA-avdelningen och kommunekolog. I kommande arbete kommer 

samverkan även ske med kommunantikvarien. 

 

Värme 

Förutsättningar/Förändringar 

Uppvärmning av bostäder i området sker vanligen med el i kombination med bergvärme 

eller luftvärmepump. Inga gemensamma uppvärmningssystem föreslås inom planområ-

det.  

 

El, bredband och tele-ledningar 

Förutsättningar/Förändringar 

Vattenfall Eldistribution AB är elnätsägare inom området och svarar för områdets elför-

sörjning. Befintliga luftledningar kommer att markförläggas i samband med att vatten- 

och spillvattenledningar dras in i området. Befintliga transformator/nätstationer för el 

finns inom markerat E-område i plankartan. En transformatorstation tillkommer på fas-

tigheten Norra Lagnö 1:333, vid Toivovägen.  

 

Skanova har fiberledningar i området. Skanova har sedan tidigare markförlagda teleled-

ningar samt några få luftledningar på stolpe. Skanova har erbjudits att samförlägga led-

ningarna i samband med att VS-nätet byggs ut. Skanova har inte varit intresserade av att 
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markförlägga ledningar. 

     

Sopuppsamlingsplatser 

Förutsättningar/Förändringar 

Sophämtning sker i dagsläget invid varje fastighet i planområdet. Sopbilen vänder på kvarters-

mark eller backar på lokalgatorna. Vid planläggningen har sophämtarna uppmärksammat kom-

munen på att det inte anses säkert att vända sopbilen i slutet av Toivovägen och Skutviksvägen.

  

Det är väghållaren som ansvarar för att bygga ut vägarna, planen möjliggör bara trafiksäkra 

lösningar. I och med att vändplaner planeras in så möjliggörs en trafiksäker sophämtning vid i 

stort sett samtliga fastigheter. Det finns några få undantag, där de boende hänvisas till närbe-

lägna sopuppsamlingsplatser. Sopuppsamlingsplats anordnas av väghållaren på gatumark och 

kan utgöras av en anvisad plats att ställa sopkärl på. De fastigheter som behöver flytta sitt sop-

kärl till en uppsamlingsplats är: 

Norra Lagnö 1:28, 1:78, 1:80, 1:259, 1:132, 1:136, 1:162, 1:396, 1:289, 1:360, 1:359, 1:289, 

1:288, 1:349, 1:370, 1:388, 1:88, 1:269, 1:53, 1:328, 1:77, 1:180, 1:64, 1:149, 1:66, 1:148, 

1:284, 1:283, 1:59, 1:203, 1:401, 1:109, 1:255, 1:60, 1:63, 1:391, 1:392, 1:393, 1:385, 1:52, 

1:366, 1:266, 1:340, 1:364, 1:363, 1:399, 1:251, Panama 3:5, 3:6, 3:7 och Långsunda 1:8. 

  

På Skutviksvägen finns också en kommunalt anlagd sopuppsamling för ö-borna i anslutning till 

parkeringen och båthamnen. De boende på Alholmarna har ett av kommunen anvisat sopupp-

hämtningskärl vid Toivovägen 43. 

 

De boende på Kungsborg har i dagsläget ingen utpekad och annordnad sopuppsamlingsplats. 

En lämplig plats för uppsamling av avfall har identifierats längst in i Långsundaviken där bo-

ende på Kungsborg enligt uppgift redan har båtplats. Två sopkärl kan ställas på föreslagen ga-

tumark/vändplan, figur 150.  

Figur 148 Föreslagna sopuppsamlingsplatser är markerade 
med blå prick. Figur 149 Kommunal sopuppsamlingsplats vid småbåts-

hamn. Foto: Anna Fredriksson 
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Figur 150 Föreslagen plats för sophämtning och landstigning för boende på Kungsborg 

 

Återvinningsstation (ÅVS) 

Förutsättningar/Förändringar 

Närmaste återvinningsstation (ÅVS) finns i Gustavsbergs 

centrum. Frågan om ÅVS kan inrymmas på den stora par-

keringen har lyfts till ansvarig för färjeverksamheten inom 

Trafikverket som ställer sig positiva till en ÅVS på Trafik-

verkets parkering eller nere vid färjeläget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 151 ÅVS vid parkering i cen-
trala Gustavsberg, markeras med 
stjärna. 
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Brandvatten 

Förutsättningar/Förändringar 

Ett så kallat alternativt brandvattensystem kommer att tillämpas inom planområdet. Det 

innebär att relativt få brandposter kommer att anläggas. Kontakt kommer att tas med re-

presentant för Stockholms Brandförsvarsförbund i samband med VS-projekteringen för 

ställningstagande till den slutgiltiga placeringen av brandposter. 

 

Släckvatten 

Förutsättningar/Förändringar 

Vid nyanläggning och planering av områden kan särskilda anläggningar för uppsamling 

och hantering av släckvatten efter eventuell brand vara nödvändiga. Med hänsyn till 

områdets karaktär med gles bebyggelse och stor yta behövs ett stort antal anläggningar 

för att fylla behovet och därmed bedöms det inte vara rimligt. 

 

BARNPERSPEKTIVET 

 
Figur 152 Antistilla förskola. Foto: Anna Fredriksson 

Förutsättningar 

I samband med planläggning av Norra Lagnö ombads barnen i klasserna 1-3 på An-

tistilla skola att berätta om vilka hjärteplatser de har och vilka platser som kan bli bättre. 

En karta över området presenterades för barnen och de satte en grön prick på de platser 

de tycker om och en röd prick på de platser de tycker mindre bra om. 
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Figur 153 Bra platser, gröna prickar och mindre bra platser, röda prickar 

Hjärteplatser 

Skolan med skolgården och bollplanen är en viktig plats för barnen. De uppskattar grä-

set, träden, kojorna och alla buskar. När snön kommer är det roligt att göra snögubbar. 

Kojbygge och leken i och vid kojorna och snåren är en stor och viktig del av barnens 

vardag. Närheten till naturen skapar en förståelse för naturen och barnen tycker mycket 

om bävrarna som finns i området. Vattnet som omger Norra Lagnö är omtyckt. Även 

busshållplatsen och bokhållplatsen där man byter böcker med varandra är trevliga plat-

ser tycker några av barnen. 

 
Figur 154, Hjärteplats 1 Bra platser utgörs av dansbanan, bävrar, busshållplatsen, bokhållplatsen hemmet, husen, snögubbar, 

skolan, naturen med träd och nyponsnår, och vännerna 
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Figur 155, Hjärteplats 2 Bra platser finns också där det går att bygga kojor, på skolgården och bollplanen, i skolan och vid 

vattnet, även ängen/åkern är en bra plats. 

Platser som kan bli bättre 

Det finns också platser som barnen tycker mindre bra om. Vägen och trafiken är enligt 

barnen farliga och otrygga platser. Barnen tycker mycket illa om skräpiga platser och 

gillar inte heller platsen vid anslagstavlan. Barn tycker olika och det finns barn som inte 

tycker om fotbollsplanen och bävrarna. Det finns barn som inte tycker om skogen och 

det finns barn som inte tycker om när skogen fälls. Några av barnen tyckte om busshåll-

platsen, men det fanns också många barn som inte tycker om busshållplatsen. Några 

barn ogillar läskiga hus. 

 
Figur 156 Mindre bra platser utgörs av fotbollsplanen, bävrarna, busshållplatsen, vägen, där träden tagits ner, biltrafiken, 
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havet, skogen, anslagstavlan, skräpiga platser och läskiga hus 

Platser för lek 

Lekytor för barn finns i första hand på den egna tomten. Inga anlagda lekplatser finns 

inom området idag. Kring Norra Lagnö skola finns stora ytor för lek och en fotbolls-

plan. Skolan är positivt inställda till att allmänheten använder skolans lekytor på kvällar 

och helger. Fotbollsplanen används även vid midsommarfirande. Planen föreslår att 

ännu en plats för lek anläggs på fastigheten Norra Lagnö 1:333, i anslutning till parke-

ringsplats och småbåtshamn. 

 
Figur 157 Antistila skolgård. Foto: Anna Fredriksson 

I skogen vid skolan och vid dansbanan finns spår av kojbyggen. Barnen har själva ut-

tryckt hur viktigt kojbygget är för dem och spåren av koj-lek syns över hela planområ-

det. 

 

 
Figur 158 Spår av kojbygge på dansbaneberget. Foto: Anna Fredriksson 
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Platser för bad 

Lekplatser och badplatser utgör viktiga platser för lek och är mötesplatser för alla män-

niskor. Det är genom möten som det sociala kittet skapas. 

 

Platser som utpekas som lämpliga för bad omfattas av strandskydd vilket innebär att al-

lemansrätten råder. På alla fastigheter planlagda som hamn bedöms att det är möjligt att 

bada från land eller brygga. Längst ut på den västra sidan av Norra Lagnö finns möjlig-

het till klippbad. Platser som är lämpliga för bad märks ut med texten bad i plankartan. 

 
Figur 159 Badplatser av lokal karaktär 
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Barnens skolväg 

Förutsättningar/Förändringar 

 

 

 

 

 

 

 

Trafikverket har i samband med att de tar fram en arbetsplan för färjeläget, tagit fram en 

barnkonsekvensanalys. För analysen intervjuades barn och personal i Norra Lagnö 

skola. Enligt analysen framkom att de allra flesta föräldrar skjutsar sina barn hela vägen 

fram till skolan när de ska lämna och hämta. Vid särskilda tillfällen (skolavslutningar, 

lucia och dylikt) brukar skolan vädja till föräldrarna att parkera på parkeringen intill 

Lagnövägen.  

 

Ett fåtal av barnen cyklar till skolan. Barnen får inte vistas själva vid Lagnövägen och 

lärarna går inte längs vägen med barngruppen om det inte är nödvändigt. Barnen gör 

ofta utflykter till omgivande naturområden som den stora skogen mellan Toivovägen 

och Karlsruhevägen eller till Dansbanberget vid Skutviksvägen. Toivovägen är smal 

och saknar gångbana. Lärarna påpekar även problem med för få bussturer, särskilt när 

de större barnen åker till Gustavsberg för att till exempel ha slöjd.  

 

Körsbärsstigen leder mellan skolan och Lagnöbacken. Skolbarnen kan ta sig från grön-

kilen på Karlsruhevägen hela vägen till skolan via skogen och Körsbärsstigen. Körs-

bärsstigen leder även från parkeringen till skolan, men på senare år har den delen av sti-

gen växt igen. Körsbärsstigen och grönsläppen utgör viktiga alternativa skolvägar. 

Figur 160 Körsbärsstigen. Foto: Anna Fredriksson 
Figur 161 Mörkgrön linje illustrerar gångväg (Körsbärs-
stigen) från Karlsruhvägen, via grön kil, skog och 
Lagnöbacken till Körsbärsstigen. Blå linje illustrerar stig 
från Lagnöbacken till parkering och skola. 
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Planförslaget fastställer läget för Körsbärsstigen och ger utrymme för en utbyggnad av 

en gång- och cykelväg utmed Lagnövägen och Toivovägen fram till skolan. Från Ske-

viks gård fram till Gustavsberg finns befintlig gång- och cykelväg. Gång- och cykelvä-

gens sträckning föreslås utmed Lagnövägen.  

 

 

SOCIALA FRÅGOR 

 
Figur 162 Dansbanan med sittplatser. Foto: Anna Fredriksson 

Sociala frågor i planering omfattar bland annat såväl barnperspektiv som trygghet, iden-

titet och hälsa och säkerhet. För att uppnå goda förutsättningar för socialt samspel så 

krävs platser för möten som är tillgängliga och upplevs som trygga och jämlika. De so-

ciala frågorna handlar också om hur planområdet samspelar med omgivande områden 

och hur kopplingar mot kärnområden och samhällsservice ser ut och upplevs.  

 

Indragning av vatten- och spillvatten samt brandvatten i 

området ökar incitament för permanentbosättning. Det 

skapar också förutsättningar för en hälsosam och säker 

livsmiljö eftersom kommunalt vatten och spillvatten bidrar 

till att minska utsläppen i Östersjön.  

 

Bibehållna fastighetsstorlekar tillsammans med för platsen 

avvägda byggrätter och bibehållen grönska skapar förut-

sättningar för läsbarhet av den ursprungliga platsens identi-

tet samtidigt som möjlighet ges för att skapa nya, tidsty-

piska avtryck. 

 

Kulturmiljön i planområdet står för en kontinuitet och är 

identitetsskapande, vilket i sin tur ger en känsla av trygg-

het. Kulturmiljön med dess avläsbara årsringar ger också 

en orientering och igenkännbarhet i tid och rum. Spåren av tidigare livsmönster ger en 

historisk anknytning och borgar därmed för en övergripande social hållbarhet. Särskilt 

Figur 163 Spår av möten (Becca, Ca-
mero och/från Dallas) på dansbane-
tallen. Foto: Anna Fredriksson 
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viktigt är det att bevara de områdesspecifika uttrycken i bebyggelsen samt naturmarken 

på såväl fastigheter som i skogen. Även odlingen av åkermarken samt äppelodlingarna 

är en viktig del av områdets karaktär.  

 

För att möjliggöra möten mellan olika befolkningsgrupper har offentliga miljöer och sam-

hällsservice viktiga funktioner. Därmed är det positivt för planområdet att det finns ett flertal 

badplatser, lekparker samt skola, förskola och idrottshall.  

Planområdets badplatser skapar tillsammans med intilliggande grönområden platser för 

möten och umgänge på lika villkor. Även dansbanan bidrar till områdets livfulla karak-

tär och identitet. Gemensamma platser skapar förutsättningar för ett tryggt område med 

möjlighet till möten och gemenskap. Allmänna mötesplatser skapar ett socialt kitt och 

möjligheter att mötas oavsett kulturell bakgrund, könstillhörighet, ålder eller social sta-

tus. Konst och kultur kan också vara ett sätt att överbrygga socioekonomiska skillnader 

mellan människor och skapa mötesplatser. Om konst etableras i området så kan ytterli-

gare målpunkter tillgängliggöras. 

 

Planområdet har goda kopplingar till kommunens kärnområden genom såväl färjetrafik 

som busstrafik, vägnät och gång- och cykelbana. Planområdet erbjuder dessutom sam-

hällsservice i form av skola, förskola och idrottshall. 
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AVVÄGNING MELLAN ALLMÄNNA OCH ENSKILDA IN-

TRESSEN 

 

PÅGÅENDE MARKANVÄNDNING 

 

De skogs- och grönområden som finns inom planområdet nyttjas för rekreation och ak-

tiviteter av skolan och förskolans pedagoger och elever. Detta gäller till exempel den 

skogsbevuxna höjdryggen och badplatsen i anslutning till skolan. Dansbanan ingår i den 

verksamhet som Norra Lagnös skeppslag bedriver, men ägare till anläggningen är fas-

tighetsägaren. Många av de boende på Norra Lagnö värnar om de grön- och skogsområ-

den som finns på ön. 

 

Det finns några fastigheter på Norra Lagnö med landarealer på över 45 000 kvadratme-

ter. Dessa är Norra Lagnö 1:2, 1:332, 1:333 och 1:349. Det är från dessa fastigheter som 

många andra fastigheter har sitt ursprung. Idag taxeras de som industrienhet (Norra 

Lagnö 1:332) och lantbruksenheter (Norra Lagnö 1:2, Norra Lagnö 1:333 och Norra 

Lagnö 1:349). Ekonomibyggnaden intill Lagnö gård är belägen på fastigheten Norra 

Lagnö 1:2. Samtliga fastighetsägare till dessa markområden har under arbetet med de-

taljplanen, framfört önskemål om att detaljplanen ska medge fler avstyckningar för bo-

stadsändamål på denna mark.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figur 164 Ägoförhållandena av de stora obebyggda fastigheterna illustraras med färgerna 
blå, grön, rosa och orange. Varje färg står för en fastighetsägare. 
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Utsiktsberget och dansbanan är traditionsbärande platser som är av stort allmänt in-

tresse. Utsiktsberget omfattas av strandskydd i sin helhet och en exploatering på denna 

plats är inte möjlig. Delar av dansbaneberget omfattas också av strandskydd. Dansbanan 

anses ha så stort allmännt intresse att den skyddats i detaljplanen med en varsamhetsbe-

stämmelse. Det innebär att renovering av densamma ska ske varsamt och att förvansk-

ning inte får ske.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVÄGNING MELLAN MOTSTÅENDE INTRESSEN 

 

Under detaljplanläggningen ska kommunen göra en avvägning mellan olika intressen 

och finna lösningar så att planens syfte kan uppnås på ett ändamålsenligt sätt. Mark- och 

vattenområden ska användas till de ändamål som de är mest lämpade för utifrån beskaf-

fenhet, läge och behov.  

 

Som stöd för planarbetet finns de tidigare avvägningar som gjorts i övergripande plane-

ring inom ramen för regionplanen för stockholmsområdet och kommunens översikts-

plan. Under detaljplanearbetet har även kompletterande utredningsarbete gjorts för att 

klarlägga kulturmiljövärden, naturvärden med mera. 

 

Figur 165 Dansbanan utgör en traditionsbärande plats. 
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Figur 166  Den skogsbevuxna höjdryggen utgör en av öns huvudsakliga karaktärsdrag. 

När det gäller de ännu obebyggda markområdena på Norra Lagnö behöver en avväg-

ning göras mellan olika intressen. Inom dessa områden finns viktiga naturvärden att be-

akta, de har betydelse för ekosystemtjänster, dagvattenhantering, kulturmiljö, lek och 

lärande, friluftsliv och rekreation, samtidigt som flera markägare ser möjligheter att här 

avstycka en eller flera bostadsfastigheter. De obebyggda områdena har även stor bety-

delse för hur landskapsbilden upplevs från land och hav. 

 

Planläggning ska ske med utgångspunkt i de värden som finns i den byggda miljön och i 

landskapet. Hänsyn ska också tas till de enskilda intressen som berörs. Det ska finnas en 

rimlig balans mellan nyttan av ett beslut i en fråga och de konsekvenser som beslutet får 

för motstående enskilda intressen.  

 

Uppdraget inför planläggningen av Norra Lagnö utgår från 

översiktsplanens intentioner som anger att förtätning genom av-

styckning ska undvikas och karaktären bibehållas. Eftersom 

flera fastighetsägare har inkommit med önskemål om avstyck-

ningar och byggnation har lämpligheten för byggnation på före-

slagna platser prövats. För att få fram ett bra beslutsunderlag har 

kommunen genomfört en naturvärdesinventering (utförd av 

Calluna 2017 och 2018) och en dagvattenutredning (utförd av 

Atkins 2016 och fördjupad av Ramböll 2019). Naturvärdesin-

venteringen visar att det i den inventerade skogs- och barrbland-

skog finns ett stort antal äldre träd samt flera naturvårdsarter in-

klusive rödlistade arter. Därutöver har kommunövergripande ut-

redningar inom ekologi påvisat lämpliga habitatområden för 

spillkråka, mindre hackspett och hasselsnok i befintliga natur-

områden. 

Figur 167 Ett system av stigar 
löper genom det stora natur-
området i nordväst. 
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Enligt genomförd dagvattenutredning fyller naturen och växtligheten en viktig funktion 

vad gäller fördröjning och omhändertagande av dagvatten samt återföring av grundvat-

ten. Om naturen skulle gå förlorad eller avverkning sker riskerar lägre belägna fastig-

heter att översvämmas.  

 

Naturområdet på öns västra del genomkorsas av stigar som många använder för rekreat-

ion. Översiktsplanen pekar särskilt ut värdet av rekreationsområden inom 300 meter 

från bostaden. Naturen utgör även plats för skolans lärande utomhus.  

Inom ramen för planarbetet har möjligheten att låta exploatera områdena 1-5 i figur 169 

utretts.  

 

Figur 168 Skolans uteklassrum utgörs av naturen. 
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Figur 169. Av fastighetsägarna föreslagna platser för förtätning. 

 

Fastighetsägare har lämnat förslag på en exploatering av ett strandskyddat område mel-

lan Karlsruhevägen och Toivovägen (område 1). Förslag om byggnation på strandskyd-

dat område är dock inte förenligt med gällande strandskyddslagstiftning. 

 

Området närmast Toivovägen (område 2) kan ses som en mycket utsträckt lucktomt. 

Området närmast vägen är dock mycket brant och vid en exploatering skulle randzonen 

med svagare naturvärden förflyttas längre in i området. Påverkan på landskapsbilden 

blir också stor genom det behov av sprängning som föreligger. Sammantaget innebär 

detta att en exploatering på denna plats inte är lämplig.  

 

Fastighetsägare har även inkommit med önskemål om att bebygga en liten skogsmark 

söder om Toivovägen (område 3), invid parkeringen mot Alholmarna. Den del av före-

slagen fastighet som är belägen utom strandskyddat område anses ej lämpad att be-

bygga, då den utgör sumpskog. Markens förutsättningar anses ej lämpliga för byggnat-

ion. 

 

Skolan har inlämnat önskemål att få möjlighet att avstycka en del av skolfastigheten 

(område 4). Bedömningen är att det är möjligt att planlägga en del av nuvarande skol-

fastighet som kvartersmark, eftersom denna del redan idag avskärmas från skolgården 

genom en infartsväg. Skolan har inte möjlighet att avhysa icke önskvärda personer från 

allmän platsmark (GATA) och det är därför inte motiverat att skolans gård ska sträckas 

ut på båda sidorna om en infartsväg till en enskild fastighet. Det är inte heller lämpligt 

att trafik förs in över skolfastighetens område av säkerhetsskäl. Delar av det område 
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skolan föreslagit som kvartersmark har planerats som NATUR för att säkerställa de 

gröna sambanden, spridningszoner och entrén mot skogen samt för att värna fungerande 

diken och dagvattenhantering. 

 

Fastighetsägare har vidare lämnat önskemål om byggnation söder om dansbanan (om-

råde 5). De delar som inte omfattas av strandskydd är mycket branta och har höga natur-

värden. En exploatering av de branta bergssidorna är inte förenlig med de naturvärden 

och  kulturmiljövärden som ska beaktas. Med anledning av terrängens beskaffenhet är 

marken inte heller lämplig för bebyggelse med hänsyn till omgivande natur och områ-

dets karaktär. En byggnation på föreslagen yta kräver också omfattande sprängningsar-

beten, vilket i sin tur påverkar möjligheten att hantera dagvattenfrågorna. 

 

För andra hittills obebyggda fastigheter görs bedömningen att exploateringsintresset 

väger tyngre. Planförslaget möjliggör kompletterande bebyggelse i området på fastig-

heterna Norra Lagnö 1:43, 1:202, 1:222, 1:293, 1:294, 1:295, 1:317, 1:402, 1:406 och 

1:407.  

 

Tomter som består av flera fastigheter har utretts avseende möjligheten att bebygga och genom-

föra förrättning för att förskjuta befintliga gränser och bilda två lika stora fastigheter. Detta har 

ansetts lämpligt på tre fastigheter; Norra Lagnö 1:23/1:184, 1:166/1:165 och 1:284/1:148 ef-

tersom fastigheterna är stora till ytan och befintliga värden inte bedöms påverkas negativt.  

 

Fyra fastigheter har bedömts lämpliga för avstyckning; Norra Lagnö 1:346, del av skol-

fastighet avskiljs med infartsväg, Norra Lagnö 1:377, som avdelas av väg, Norra Lagnö 

1:276, som är en större fastighet och är närliggande till statlig väg, Panama 3:3, som är 

en mycket som fastighet till stor del belägen utom strandskydd. 

 

Kommunen ska i planprocessen bevaka att behovet av bland annat grönområden för re-

kreation, lek och utevistelse är tillgodosett. Detaljplanen får dock inte omfatta ett större 

område än vad som behövs med hänsyn till planens syfte. 

 

Kommunen gör, utifrån det som hittills framkommit under planarbetet, bedömningen att 

det finns skogs- och grönområden med höga kulturmiljö-, natur- och rekreationsvärden 

där det allmänna intresset får anses väga tyngre än de enskilda exploateringsintressen 

som finns. Naturen utgör även en viktig tillgång avseende möjlighetena att fördröja och 

infiltrera dagvatten. Kommunen gör också bedömningen att det inte är motiverat att 

dessa områden ska ha kommunalt huvudmannaskap, särskilt som de boende tydligt gett 

uttryck för att de inte önskar ett kommunalt huvudmannaskap för dessa ytor. Det är 

samtidigt oklart hur en framtida förvaltning med enskilt huvudmannaskap kan organise-

ras, se under rubriken Markupplåtelse av natur- och parkområden med enskilt huvud-

mannaskap. 
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GENOMFÖRANDE  
I detta avsnitt beskrivs de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgär-
der som behövs för att planen ska kunna genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt 
sätt, samt vilka konsekvenser dessa åtgärder får för fastighetsägare och andra berörda. 
  

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

 

Tidplan 

 

Planarbete 

Samråd    Kvartal 2 2021 

Granskning    Kvartal 1 2022 

Antagande    Kvartal 2 2022 

Tidigast laga kraft   Kvartal 2 2022 

  

Genomförande, utbyggnad av gång- och cykelväg  

Utbyggnad av gång- och cykelväg 

från Skevik till Norra Lagnö     Kvartal 3 2022 - 2023 

 

Utbyggnad av ledningsnät för vatten och spillvatten 

Utbyggnad av ledningsnätet för vatten och spillvatten  

från Skeviks gård till Norra Lagnö  Kvartal 3 2022 – 2023  

Utbyggnad av ledningsnätet för vatten och spillvatten 

inom Långsunda, Panama och Norra Lagnö  Kvartal 3 2022 – 2025 

 

Samtliga tidplaner är preliminära. Tidplanen för utbyggnad av ledningsnät för vatten och spill-

vatten inom detaljplaneområdet och utbyggnad av gång- och cykelväg kommer tidigast påbörjas 

när planen har fått laga kraft. 

 

Genomförandetid 

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

förandetiden har fastighetsägarna en garanterad byggrätt i enlighet med planen. Efter genomfö-

randetidens slut fortsätter detaljplanen att gälla till den ändras, ersätts eller upphävs.  Genomfö-

randetiden för denna detaljplan är femton år. För allmän platsmark och kvartersmark för tek-

niska anläggningar (E-områden) börjar genomförandetiden att löpa så snart planen fått laga 

kraft. För övrig kvartersmark samt vattenområden är genomförandetiden tretton år, då den bör-

jar gälla två år efter den dag planen fått laga kraft. Detta kallas förskjuten genomförandetid.  

 

Bygglov inom kvartersmark kan dock, efter det att detaljplanen har fått laga kraft, medges tidi-

gare under förutsättning att utbyggnaden av det kommunala nätet för vatten och spillvatten är 

genomförd samt att åtgärden i övrigt överensstämmer med planbestämmelserna.  

 

Huvudmannaskap för allmän platsmark 

Inom en detaljplan skiljer man på kvartersmark, allmän platsmark och vattenområden. Vad som 
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i detaljplanen är allmän platsmark framgår av plankartan. Alla allmänna platser ska ha en hu-

vudman. Huvudmannaskapet för allmän platsmark kan vara kommunalt, enskilt eller delat. Hu-

vudmannaskapet innebär ett ansvar för utförande (byggande och iordningställande) samt drift 

och underhåll. I denna detaljplan föreslås huvudmannaskapet vara delat.  

 

Trafikverket är väghållare för Lagnövägen som löper genom planområdet.  

 

Kommunala riktlinjer  

Värmdö kommun är en utpräglad landsbygdskommun med stora fritidshusområden, som byggts 

ut med stöd av äldre byggnadsplaner. I dessa områden finns det ofta en vägförening som ansva-

rar för vägarna. Enskilt huvudmannaskap råder mycket konsekvent i hela kommunen förutom i 

vissa områden, till exempel i Gustavsberg. 

 

 
Figur 170. Huvudmannaskap för vägar och gator inm Värmdö kommun.  

I Värmdö kommuns översiktsplan förordas att huvudmannaskapet för vägar och övrig allmän 

platsmark ska vara enskilt inom de områden som utpekats som förändringsområden. Norra 

Lagnö, Långsunda och Panama är ett sådant område.  

 

Värmdö kommun har tagit fram riktlinjer för kommunalt huvudmannaskap för vägar vid detalj-

planeläggning, beslutade av kommunstyrelsen den 13 mars 2019, § 39. Riktlinjerna ska ligga till 

grund för och vara ett stöd vid bedömning av huvudmannaskap i kommunens detaljplaneproces-

ser. Kommunens målsättning är att behålla enskilt huvudmannaskap där det är lämpligt och där 

det går att motivera.  
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Enligt riktlinjerna föreslås kommunalt huvudmannaskap vid förtätning av kommunens centrum-

områden där detaljplanering sker och i prioriterade förändringsområden för vägar som leder till 

allmänna besöksmål, såsom förskolor och skolor. Det är inom dessa områden som kommunalt 

huvudmannaskap för allmän plats i första hand föreslås. I de fall allmänna vägar med kommu-

nalt huvudmannaskap föreslås i detaljplaner för prioriterade förändringsområden, ska kommu-

nen enligt riktlinjerna ta ut gatukostnadsersättning av berörda fastighetsägare. 

 

 
Figur 171. Avgränsning av kommunens centrumområden. 

Kommunalt huvudmannaskap 

I områden med kommunalt huvudmannaskap bestämmer kommunen vilken standard och ut-

formning som gator, park- och naturområden ska ha. Kommunen ansvarar sedan för den ut-

byggnad och upprustning som ska ske. Om kommunen tar över ett befintligt vägnät är det van-

ligt att vägarna behöver breddas och rustas upp. Utbyggnad och upprustning av vägar och an-

läggningar som kommunen är huvudman för kan finansieras genom skattemedel eller genom en 

så kallad gatukostnadsersättning. Kostnader för framtida drift och underhåll av anläggningarna 

finansieras sedan av kommunen med skattemedel.  

 

Enskilt huvudmannaskap 

Plan- och bygglagen anger inte vem som kan vara huvudman för allmän platsmark (gator, park- 

och naturmark) med enskilt huvudmannaskap. Det vanliga är att en så kallad gemensamhetsan-

läggning inrättas genom en anläggningsförrättning hos Lantmäteriet. Gemensamhetsanlägg-

ningen förvaltas sedan av en samfällighetsförening eller med, så kallad, delägarförvaltning. 

 

Det finns inga lagregler i plan- och bygglagen vad gäller utbyggnadstakten av vägar med enskilt 

huvudmannaskap. Vägarna behöver dock ha en standard som uppfyller de krav som kan ställas 
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vad avser framkomlighet för större fordon och god arbetsmiljö för de som arbetar med till ex-

empel renhållning. Om det ska anläggas kommunala vatten- och spillvattenledningar i en väg 

med enskilt huvudmannaskap ställer kommunen också krav på att vägen ska ha tillräcklig väg-

bredd och bärighet. 

 

Vid enskilt huvudmannaskap är det fastighetsägarna, som är ansvariga för den utbyggnad av 

vägarna som ska ske och kostnaderna fördelas mellan fastighetsägarna. När det finns en gemen-

samhetsanläggning är det andelstalen som reglerar hur kostnaderna för anläggande, drift och un-

derhåll ska fördelas.   

 

Vid enskilt huvudmannaskap kan den fastighetsägare som berörs av mark som är planlagd som 

allmän plats, begära att marken löses in av huvudmannen (samfällighetsförening/vägförening). 

Inlösen av mark kan ske antingen genom förvärv eller upplåtelse av marken. Huvudmannen har 

rätt att välja hur markåtkomsten ska ske. Om någon gemensamhetsanläggning inte initieras och 

bildas på initiativ av någon som ska delta i anläggningen, har markägaren rätt att begära en för-

rättning enligt anläggningslagen. 

 

Val av huvudmannaskap 

Huvudregeln enligt plan- och bygglagen är att kommunen ska vara huvudman för allmän plats-

mark. Om det finns särskilda skäl får kommunen besluta om att huvudmannaskapet för allmän 

plats ska vara enskilt. Av förarbetena till gällande lagstiftning framgår att avsikten är att ansva-

ret för väghållningen i allt väsentligt ska fördelas enligt samma principer som gällde enligt tidi-

gare lagstiftning. Det innebär att kommunen ska kunna avsäga sig ansvaret i sådana områden 

där man tidigare använde byggnadsplan, till exempel inom områden med fritidsbebyggelse (se 

prop. 1985/86:1 s. 656 f.).  
 

Norra Lagnö har aldrig planlagts. Flertalet av fastigheterna har tillkommit genom ägostyckning 

eller avsöndring med stöd av då gällande lagstiftning. Byggnadsplaner började användas efter 

tillkomsten av 1947 års byggnadslag och 1931 års stadsplanelag. Avstyckningsplaner som inför-

des 1926 och upphörde 1947 likställs med byggnadsplaner. Avstyckningsplanerna redovisade 

hur marken skulle indelas i fastigheter utanför stadsplanelagt område. Inom områden som om-

fattas av byggnadsplan eller avstyckningsplan råder enskilt huvudmannaskap. Den fastighetsin-

delning och bebyggelsestruktur som än idag präglar Norra Lagnö, Panama och Långsunda här-

rör från tiden innan byggnadsplaner och avstyckningsplaner användes som planeringsinstru-

ment.  

 

Inom denna detaljplan föreslås delat huvudmannaskap. Kommunen ska vara huvudman för  

gång- och cykelvägen utmed Lagnövägen (CYKEL) som utgör del av det regionala cykelledet 

Kustlinjen. Enskilt huvudmannaskap ska gälla för all övrig mark planlagd som allmän plats. 

Den föreslagna indelningen mellan kommunalt och enskilt huvudmannaskap avviker från kom-

munens riktlinjer, i fråga om den del av Toivovägen som leder till förskola och skola, med an-

ledning av starka önskemål från såväl skolan, Toivovägens vägförening, Riksförbundet En-

skilda Vägar (REV) som enskilda fastighetsägare.  

 

Kommunen anser att det finns särskilda skäl som motiverar enskilt huvudmannaskap för de ga-

tor samt park och naturområden som föreslå inom planområdet. De särskilda skäl som finns för 

enskilt huvudmannaskap är:   
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• Värmdö kommun har under lång tid varit en utpräglad landsbygdskommun med stora 

fritidshusområden. Kommunen har därför en lång historia med enskilt huvudmannaskap 

inom planlagda områden. Enskilt huvudmannaskap råder konsekvent i hela kommunen 

förutom i ett fåtal områden, till exempel i delar av vägnätet inom centralorten Gustavs-

berg.  

 

• I kommunens översiktsplan förordas ett enskilt huvudmannaskap inom utpekade för-

ändringsområden. Planområdet ligger cirka fem kilometer från Gustavsberg. 

 

• Norra Lagnö har sedan lång tid nyttjats för fritidshusboende. Förvaltningen av vägnätet 

har sitt ursprung i de samfälligheter som en gång i tiden avsattes för gemensamt bruk. 

Detaljplanen medger endast några få avstyckningar. 

 

• Stora delar av vägnätet har en organiserad förvaltning genom vägföreningar och samfäl-

lighetsföreningar. Dessa har genom sina representanter under detaljplaneprocessen för-

ordat enskilt huvudmannaskap. 

 

• Områdets ursprungliga karaktär kan bibehållas i större utsträckning med ett enskilt hu-

vudmannaskap. De smala och till största del grusade vägarna, häckarna och trädraderna 

utmed vägarna är viktiga för områdets karaktär. Planen syftar till att i så stor utsträck-

ning som möjligt bibehålla den ursprungliga karaktären vad avser bebyggelse-, väg- och 

grönstruktur.  

 

• De boende på Norra Lagnö, Långsunda och Panama har framfört önskemål om enskilt 

huvudmannaskap. Kommunen har bland annat genomfört en medborgardialog med 

cirka 100 boende på Norra Lagnö, Långsunda och Panama den 2 oktober 2014. Det 

framfördes då tydliga önskemål om fortsatt enskilt huvudmannaskap.  

 

• Särskilda önskemål har framförts av Antistilla skola och förskola, Toivovägens vägföre-

ning, Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) samt från enskilda fastighetsägare om en-

skilt huvudmannaskap längst den del av Toivovägen som leder till förskolan och skolan 

i området. 

 

• Värmdö kommun genomför en stor satsning av utbyggnad av det kommunala lednings-

nätet för vatten och spillvatten i många områden som ursprungligen utgjorde fritidshus-

områden. Ett generellt övertagande av huvudmannaskapet för vägnätet i alla dessa om-

råden är inte önskvärt och inte heller ekonomiskt möjligt för kommunen. 

 

• Kommunen eftersträvar en lika behandling mellan olika jämförbara områden vad avser 

val av huvudmannaskap. Kustnära intilliggande områden för fritidshus och permanent-

bostäder har planerats för enskilt huvudmannaskap.  

 

• Trafikverket är väghållare för Lagnövägen och i övrigt saknas vägar som är av mer 

övergripande karaktär. Lagnövägen är den enda vägsträckan med genomfartstrafik. 
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• Det saknas naturområden av större allmänt intresse inom området. 

 

• Med hänsyn till kulturvärden och höjdförhållanden är det svårt att på delar av vägnätet 

uppnå tillräcklig standard på gatunätet för ett kommunalt huvudmannaskap.  

 

• Kommunen blir huvudman för vatten- och spillvattenledningar inom planområdet, i öv-

rigt saknas kommunalt drivna anläggningar i området.  

 
 

Ansvarsfördelning 

Allmän platsmark  

Huvudmannaskapet för allmän platsmark föreslås enligt nedan: 

Cykelväg, CYKEL   Kommunalt huvudmannaskap 

Gångfartsområde, GATA1   Enskilt huvudmannaskap 

Lokalgata, GATA2   Enskilt huvudmannaskap 

Gångväg, GÅNG1   Enskilt huvudmannaskap 

Bilparkering, P-PLATS1   Enskilt huvudmannaskap 

Park, PARK1    Enskilt huvudmannaskap 

Badplats av lokal karaktär, PARK2  Enskilt huvudmannaskap 

Naturområde, NATUR1   Enskilt huvudmannaskap 

 

Kvartersmark  

För de fastighetsägare som får en utökad byggrätt i detaljplanen är det viktigt att tänka på att 

flera åtgärder kräver bygglov, rivningslov eller marklov. Nedan redovisas några exempel på när 

olika typer av lov kan krävas. Det åligger varje enskild fastighetsägare att ansöka om erforder-

liga lov. Bygglov, rivningslov eller marklov prövas av bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

Ytterligare information samt blanketter för ansökan om bygglov med mera finns på kommunens 

hemsida. 

 

Bygglov  

Bygglov krävs för att till exempel uppföra en ny byggnad, uppföra tillbyggnader på befintliga 

byggnader samt för vissa ändringar som väsentligt påverkar byggnadens utseende, se planbe-

stämmelser. Bygglov krävs även för komplementbyggnader och tillbyggnader som annars är 

lovbefriade enligt 9 kapitlet 4 § plan- och bygglagen. Bygglov krävs för byggnader med q- och 

k-bestämmelser vid fasadändring, omfärgning och byte av taktäckningsmaterial. 

 

Rivningslov  

Rivningslov krävs för att riva en bygglovspliktig byggnad, eller del av sådan byggnad inom de-

taljplanelagt område.  

 

Marklov  

Marklov krävs för schaktning, fyllning och sprängning som påverkar tomtens höjdläge med mer 
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än 0,5 meter, se planbestämmelser.Vid nivåförändringar ska marken ansluta följsamt mot an-

gränsande fastighet, lutningen får inte överstiga 1:2. Marklov krävs även för fällning av skydds-

värda träd eller som har en större stamdiameter än 50 centimeter eller större mått 1,3 meter ovan 

mark. Marklov krävs även för fällning av träd i strandskyddade områden med en stamdiameter 

om 10 cm eller större mått 1,3 meter ovan mark. 

 

Markreservat för gemensamhetsanläggning 

I samband med att ett område planläggs görs en avgränsning mellan allmän platsmark och kvar-

tersmark. En utfartsväg som inte behöver vara allmänt tillgänglig kan även planläggas som 

kvartersmark. Det finns ingen exakt definition som avgör om ett vägområde ska vara allmänt 

tillgänglig eller inte, det får avgöras från fall till fall. 

 

När det gäller utfartsvägar på kvartersmark är det de fastighetsägare som har behov av utfarten 

som finansierar dess anläggande och framtida drift. Är det flera fastigheter som behöver nyttja 

vägområdet kan en gemensamhetsanläggning inrättas för gemensam förvaltning. Detta gäller 

både om det rör sig om en gemensam ”skaftväg” eller en mer omfattande väganläggning. 

 

Med planbestämmelsen markreservat för gemensamhetsanläggning (g1 och g2) har kommunen 

möjlighet att ange vilka områden som ska reserveras för gemensamhetsanläggningar. En be-

stämmelse om markreservat innebär en begränsning av användningen av markområdet även om 

en gemensamhetsanläggning inte inrättas. För att få nyttja ett område som omfattas av ett mark-

reservat måste en rättighet skapas. Vanligen är det någon eller några av de fastighetsägare som 

kommer att ha nytta av anläggningen som ansöker om en anläggningsförrättning hos Lantmäte-

riet. 

 

Kvartersmark för allmännyttiga anläggningar och annat än enskilt bebyggande  

Inom detaljplaneområdet reserveras mark för annat än enskilt bebyggande och allmännyttiga 

anläggningar. Ansvarsfördelning för dessa anläggningar sammanfattas enligt nedan. 

 

Anläggning (kartbeteckning)  Ansvar 

Skola (S)   Fastighetsägaren 

Besöksaläggningar (R)  Fastighetsägaren 

Kulturell besökanläggning  Fastighetsägaren 

   med djurhållning och odling (R1)  

Besöksanläggning  Fastighetsägaren 

   för konferens och idrott (R2)   

Transformatorstation (E)  Vattenfall 

Avfallsanläggning (E2)  Värmdö kommun 

Parkering (P)   Enskilda fastighetsägare 

Småbåtshamn (V1)  Enskilda fastighetsägare 

Handelsträdgård, L1  Fastighetsägaren 

 

Vatten och spillvatten 

Det kommunala verksamhetsområdet för vatten och spillvatten utökas så att det omfattar de fas-

tigheter inom detaljplaneområdet som det upprättas förbindelsepunkt för. Kommunen är huvud-

man för det allmänna ledningsnätet med tillhörande anläggningar och ansvarar för nätets ut-
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byggnad samt för framtida drift och underhåll. Kommunen bygger ut de vatten- och spillvatten-

ledningar som behövs inom verksamhetsområdet fram till varje fastighets förbindelsepunkt.  

 

Förbindelsepunktens läge ska vara i fastighetens omedelbara närhet, i de allra flesta fall cirka 

0,5 meter utanför fastighetsgräns. Det kan finnas särskilda skäl för annan placering. Ett sådant 

skäl kan vara fastigheter som tar infartsväg över en annan fastighet. I dessa fall kan kommunen 

enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) anvisa förbindelsepunkt 

där infarten börjar. 

 

Fastighetsägaren äger och är ansvarig för samtliga ledningar inom den egna fastigheten, från 

förbindelsepunkten fram till den byggnad som ska anslutas. Fastighetsägaren bekostar och an-

lägger enskilda ledningar och anordningar för fastighetens försörjning. Det innebär att fastig-

hetsägaren ansvarar för schaktning och eventuell sprängning för nedläggning av vatten- och 

spillvattenledningar samt eventuell LTA-station. En LTA-station är en liten pumpstation som 

kommunen tillhandahåller för de fastigheter där det upprättas en LTA-anslutning. 

 

Dagvatten 

Vid planläggningen har kommunen en skyldighet att säkerställa att dagvattenhanteringen går att 

lösa inom planområdet och redovisa hur det ska ske. Kommunen ansvarar för att erforderlig 

dagvattenavrinning kan ske från den gång- och cykelväg som kommunen anlägger utmed 

Lagnövägen. Inom den egna fastigheten är det fastighetsägarens ansvar att ta hand om dagvatt-

net. Eftersom stora delar av planområdet består av berg och täta jordlager kan det på vissa fas-

tigheter vara svårt att infiltrera dagvatten inom den egna fastigheten. Fastighetsägaren har i 

dessa fall möjlighet att anlägga fördröjningsmagasin ovan eller under mark. Respektive fastig-

hetsägare ansvarar för anläggande, drift och underhåll av samtliga anläggningar på den egna fas-

tigheten, till exempel dagvattenmagasin, diken och dagvattenledningar. Om åtgärderna behöver 

samordnas mellan flera fastigheter kan en gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen in-

rättas för de fastigheter som har nytta av anläggningen.  

 

För vägarna inom planområdet är det områdets väg- och samfällighetsföreningar som ansvarar 

för att erforderlig dagvattenavrinning kan ske från vägområdet. De smala grusvägarna saknar 

ofta diken och plats för diken på flera ställen. Ibland är dagvattenstråken avskurna och trummor 

är på vissa ställen underdimensionerade, igensatta eller saknas helt. För de gator på allmän 

platsmark som föreslås få fortsatt enskilt huvudmannaskap är det den berörda vägföreningen el-

ler samfällighetsföreningen, som även fortsättningsvis bär ansvaret för att erforderliga åtgärder 

genomförs. För att utföra dessa åtgärder kan det vara tillräckligt med ett beslut av föreningens 

styrelse inom ramen för den budget som årsstämman beslutat. För de tillfarts- och servitutsvägar 

som är belägna på kvartersmark åligger samma ansvar de enskilda fastighetsägare som nyttjar 

dessa vägområden. 

 

Trafikverket är väghållare för Lagnövägen och ansvarar för det dagvattnet som denna väg-

sträcka ger upphov till och att reningen uppnår tillräcklig effekt. Trafiken på Lagnövägen har 

ökat och innan dagvattnet från Lagnövägen når recipienten behöver det renas. Enligt framtagen 

davattenutredning (Ramböll 2019-09-04) behöver Trafikverket fördröja det dagvatten som av-

rinner från den numera asfalterade parkeringen. 
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Enligt Trafikverkets arbetsplan (utställelsehandling 2017-03-29) ska avvattning av Lagnövägen 

ske i diken med dräneringar. Vattnet ska så långt som möjligt rinna över slänterna ner i dikena 

och sedan till dräneringen, för att ge föroreningar i form av oljespill från köande fordon och lik-

nande möjlighet att avsättas i marken. För att undvika direktavledning ska så få brunnar som 

möjligt sättas. Enligt arbetsplanen ska några dagvattenbrunnar anläggas närmast färjeläget, för 

att ta upp det vatten som inte kan nå dikena. I dikena kommer upphöjda så kallade kupolsilar att 

finnas vid korsningar/stödmurar för att ta in överskottsvatten. Från brunnarna leds vattnet via 

dagvattenledningar till en större utloppsledning med ett haveriskydd. Recipienten är Lagnöfjär-

den. 

 

Den dagvattenutredning som togs fram 2016 har legat till grund för den uppdatering av dagvat-

tenutredningen som Ramböll har utfört under 2019 (slutlig version 2019-09-04). Befintligt dag-

vattensystem behöver förbättras och byggas ut. Utredningen visar exempel på kritiska punkter i 

området och förslag på åtgärder för att hantera de dagvattenflöden som uppstår inom planområ-

det.  

 

Markavvattning 

Markavvattning definieras i 11 kapitlet 2 § miljöbalken. Som markavvattning räknas åtgärder 

som utförs för att avvattna mark, när det inte är fråga om avledande av avloppsvatten, eller åt-

gärder som utförs för att sänka eller tappa ur ett vattenområde eller för att skydda mot vatten, 

när syftet med åtgärden är att varaktigt öka en fastighets lämplighet för något visst ändamål. Det 

är syftet som avgör om en åtgärd är att betrakta som markavvattning. Ett vägdike kan sålunda 

utgöra markavvattning om det syftar till att leda bort vatten från vägkroppen, medan diken som 

har anlagts för att ta hand om dagvatten inte är markavvattningsdiken. Denna gränsdragning är 

ofta svår att göra. Markavvattning är en tillståndspliktig verksamhet. När en åtgärd utgör mar-

kavvattning ska lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet tillämpas. 

  

Det finns inga registrerade markavvattningsföretag inom planområdet. Krondiken finns vid den 

tidigare odlingsmark som fortfarande hålls öppen kring Norra Lagnö by. Dessa diken är viktiga 

att bevara och underhålla för att Lagnövägens avvattning ska fungera. Samtidigt behöver avrin-

ningen via diket till recipient studeras ytterligare. I den uppdaterde dagvattenutredning som ut-

förts (Ramböll 2019-09-04) har den avrinning som sker via dessa diken studerats och utred-

ningen innehåller även förslag på åtgärder som bör vidtas. 

 

Bryggor och småbåtshamnar 

Inom planområdet finns bryggor och småbåtshamnar som utgör angöringsplats för boende på de 

öar som är belägna utanför Norra Lagnö. Hamnområdena kan, om fastighetsägarna så önskar, 

utgöra separata gemensamhetsanläggningar för deltagande fastigheter. Det är Lantmäteriet som 

kan inrätta dessa gemensamhetsanläggningar. Läs mer om gemensamhetsanläggningar under 

rubriken Gemensamhetsanläggingar nedan.  

 

El-, tele- och fibernät 

Vattenfall Eldistribution AB är elnätsägare och har ansvaret för befintliga elledningar med till-

hörande elnätsstationer inom planområdet. De registrerade officialrättigheter samt inskrivna av-

talsrättigheter som finns för ledningsnätet framgår av fastighetsregistret, se även bilaga 1.  

Enligt Trafikverkets arbetsplan (utställelsehandling 2017-03-29) kommer Vattenfall att ersätta 
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sina luftledningar utmed Lagnövägen med markförlagda ledningar i den gångbana som Trafik-

verket planerar att bygga utmed Lagnövägen, från Trafikverkets parkeringsyta fram till färjelä-

get. Vattenfall planerar även för en markförläggning av de övriga luftledningar som finns på 

Norra Lagnö. Det görs då samtidigt som det kommunala ledningsnätet för vatten och spillvatten 

byggs ut. 

 

Skanova har anlagt ledningar för fiber inom planområdet. För detta ledningsnät finns inga kända 

officialrättigheter eller inskrivna avtalsrättigheter. 

 

I samband med utbyggnad av det kommunala ledningsnätet och förbättringsarbeten på gatumark 

kan det bli aktuellt med flytt och eventuell samförläggning av ledningar i mark.  

Innan markarbeten utförs bör i förekommande fall kabelutsättning beställas från Vattenfall och 

Skanova. Respektive företag ansvarar för om- och tillbyggnad av sitt nät inom detaljplaneområ-

det samt för att erforderliga avtal vad avser markåtkomst finns med berörda fastighetsägare.  

  

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Nedan redovisas vissa fastighetsrättsliga förutsättningar och vad det innebär för planens genomfö-

rande. För en mer noggrann redogörelse av konsekvenser för varje enskild fastighet, se konsekvensbe-

skrivning i bilaga 1 med tillhörande markintrångskarta. I bilagan beskrivs en del av de konsekvenser 

som uppkommer för fastigheter och marksamfälligheter inom detaljplaneområdet. 

 

Markägoförhållanden 

Inom planområdet finns cirka 219 fastigheter varav cirka 187 är bostadsfastigheter, de flesta be-

byggda med enbostadshus. Skolan, förskolan och idrottsplatsen är belägna på fastigheterna 

Norra Lagnö 1:310 och 1:346. Fastighetsägare är Stiftelsen Lagnövallen. Trafikverket äger 

Norra Lagnö 1:252 och 1:290. Av bilaga 1  framgår vilka fastigheter, mark- och anläggnings-

samfälligheter, registrerade officialrättigheter samt inskrivna avtalsrättigheter som finns inom 

planområdet.  

 

Fastighets- och grönstruktur  

Den fastighets- och grönstruktur som idag präglar Norra Lagnö, Långsunda och Panama bidrar 

till att området har stora natur- och kulturvärden. Lagnö gårdsväg har kvar sin ursprungliga 

sträckning med bostadshus tätt placerade utefter den gamla vägen, vilket bidrar till att bykarak-

tären lever kvar. De öppna markerna bidrar i hög grad till att det fortfarande går att uppleva det 

ursprungliga Norra Lagnö gård.  

 

Karakteristiskt på Norra Lagnö är också den skogsbevuxna höjdryggen och de många stora 

naturtomterna med äldre bevarade lövträd. Även de smala och till största delen grusade vägarna 

med häckar och trädrader utmed vägarna är viktiga för områdets karaktär. 

 

På Norra Lagnö, Långsunda och Panama finns inga äldre detaljplaner. När de första sommarvil-

lorna skulle byggas från 1880-talet fram till slutet av 1920-talet skedde det genom avsöndring 

och ägostyckning. En avsöndrad fastighet har tillkommit genom ett administrativt beslut, någon 

lantmäteriförrättning skedde inte. Ägostyckning infördes för att underlätta delningen av jorde-

gendomar, vilket kunde ske i mycket små delar.  
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Storleken på fastigheterna varierar stort i området, med en minsta fastighetsstorlek (med bo-

stadshus) på cirka 567 kvadratmeter till omkring 20 000 kvadratmeter.  

 

 
Figur 172 Storlekar på fastigheterna.  

Trots de fastighetsrättsliga utredningar som gjorts av Metria i samband med framtagandet av 

den grundkarta som ligger till grund för detaljplanen är kvalitén på fastighetsindelningen i vissa 

delar av planområdet är osäker. Det är sannolikt att det fortfarande finns oklara gränser inom 

planområdet som bör fastställas av Lantmäteriet, genom så kallad fastighetsbestämning. Det 

gäller till exempel för vissa avsöndrade fastigheter och marksamfälligheter. Särskilt viktigt är 

det att gränserna mellan allmän platsmark och kvartersmark är tillförlitliga, vilket har setts över 

av Metria.   

 

Fastighetsindelning på kvartersmark 

Utbyggnaden på Norra Lagnö, Långsunda och Panama har skett utan stöd i några detaljplaner. 

Detta innebär också att fastighetsindelningen är lite spretig med en blandning av storlekar och i 

vissa fall med bostadshus uppförda på fastighetsgränser. I flera fall ägs och samtaxeras flera fas-

tigheter. Utgångspunkten i planarbetet har varit att bevara den ursprungliga fastighetsindel-

ningen.  

  

I föreslagen detaljplan införs inga fastighetsbestämmelser för att reglerar hur en framtida ända-

målsenlig fastighetsindelning ska se ut, då kommunen bedömt att behovet av att bestämma fas-

tighetsindelningen inte är tillräckligt stort för att motivera en sådan reglering. Det blir därför be-

rörda fastighetsägare som, om de så önskar, får träffa de överenskommelser som krävs för regle-

ring av mark. 
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Servitut 

Ett servitut är en rättighet som är knuten till en viss fastighet. Ett servitut kan till exempel avse 

rätt att, för ägaren till en viss fastighet, ta väg över en annan fastighet. Servitutsrätt kan, genom 

beslut av Lantmäteriet enligt bestämmelserna i fastighetsbildningslagen, upplåtas till förmån för 

en fastighet (den härskande fastigheten) och belasta en annan fastighet (den tjänande fastig-

heten). Ett sådant servitut kallas officialservitut. Servitut kan också upplåtas genom avtal mellan 

fastighetsägare utan inblandning av Lantmäteriet, enligt bestämmelser i jordabalken, vanligen 

kallas de avtalsservitut. Avtalsservituten kan skrivas in i fastighetsregistret. 

 

I samband med de avsöndringar som gjorts skrevs det in bestämmelser där köparna tillförsäkra-

des rätt till utfartsväg från tomten till stamhemmanets väg samt rätt till stamhemmanets brygga 

med skyldighet att bidra med sin andel i underhåll av densamma. En del av de servitut som 

skrevs in i kontrakten finns intecknade i fastighetsregistret, men det finns också de som aldrig 

blivit inskrivna.  

 

Det finns även inteckningar som gjorts före 1918, som kan ha tagits bort från fastighetsregistret 

i början av 1970-talet. Det behöver dock inte innebära att de inte gäller, men det kan behöva ut-

redas. Viktigt att känna till är också att Lantmäteriet efter 2018 års slut har tagit bort inaktuella 

inskrivningar av avtalsservitut och nyttjanderätter som har beviljats före 1 juli 1968 om ingen 

skriftligen (före den 31 december 2018) har begärt att inskrivningen ska förnyas. Att inskriv-

ningen tas bort ur fastighetsregistret betyder inte att servitutet eller nyttjanderätten blir ogiltig, 

men inskrivningen kan ha stor betydelse för om servitutet ska fortsätta gälla om fastigheten by-

ter ägare. 

 

Uppgrundning av stränder 

På flera fastigheter utmed stränderna har områden som tidigare varit vattentäckta genom upp-

grundning blivit fastland. Landvinning som sker inom den egna fastigheten påverkar inte ägan-

derätten till området. Om en fastighet tidigare haft sin gräns utmed strandlinjen kan den när 

stranden med tiden förflyttats längre ut, förlora direktkontakten med en annan fastighetsägares 

vatten. Enligt 1 kapitlet 6 § jordabalken kan ägaren till den fastighet som har skilts från stranden 

då ha rätt att nyttja området mellan fastigheten och vattnet. Denna rätt gäller dock bara under 

förutsättning att området är av ringa omfattning och att dess ägare inte lider skada eller olägen-

het av betydelse. Strandområdets storlek och övriga geografiska förutsättningar är således av 

betydelse liksom användningen och utformningen av den fastighet som äger stranden. Rättig-

heten kan jämföras med ett servitut. 

 

Marksamfälligheter  

Samfälligheten Norra Lagnö s:1 tillkom i laga skifte 1836. Den består av dåvarande vägnät. 

Dess läge har med tiden ändrats och numera har vägnätet delvis fått en ny sträckning inom plan-

området. I detaljplanen är denna marksamfällighet utlagd både som kvartersmark och allmän 

platsmark. För att underlätta inlösen av den del av Norra Lagnö s:1 som utgör allmän platsmark 

har kommunen initierat en samfällighetsutredning. Lantmäteriet har i ett första steg klarlagt 

vilka fastigheter som äger del i denna marksamfällighet.  

 

Toivovägen är delvis belägen på samfälld mark, Norra Lagnö s:1 och s:7. Vägen passerar även 

över flera fastigheter. Åren 1920-1921 verkställdes en ägostyckning på hela fastigheten Norra 

https://vesterlins.se/ordlistan/servitut
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Lagnö 1:4. Vid denna förrättning tillkom samfälligheten Norra Lagnö s:7. Delar av denna mark-

samfällighet är upplåten till Norra Lagnö ga:6, se nedan under rubriken Befintliga gemensam-

hetsanläggningar för vägar.  

 

 

Figur 174 Del av marksamfälligheten Norra Lagnö s:7. 

Marksamfälligheten Norra Lagnö s:5 är upplåten till Norra Lagnö ga:5, se nedan under rubriken 

Gemensamhetsanläggningar. Norra Lagnö s:6 utgör mark för sjöviste för Norra Lagnö 1:326 

och 1:327. Samfälligheterna Panama s:1 och s:2 utgör båt- och bryggplatser för närliggande fas-

tigheter.  

 

Gemensamhetsanläggningar 

Figur 173 Illustration av Norra Lagnö s:1 
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Allmänna förutsätningar 

En gemensamhetsanläggning är en anläggning som är gemensam för flera fastigheter och som 

ska skötas gemensamt. Inrättandet av en gemensamhetsanläggning prövas vid förrättning av 

Lantmäteriet med stöd av anläggningslagen. I Lantmäteriets beslut om gemensamhetsanlägg-

ningen, anläggningsbeslutet, framgår vad som ingår i anläggningen. Beslutet får inte strida mot 

detaljplanens bestämmelser, men mindre avvikelser får göras i den mån som syftet med detalj-

planen inte motverkas. I beslutet framgår även vilka fastigheter som ingår i anläggningen, vilket 

utrymme som upplåts för anläggningen, vilken eventuell ersättning som upplåtande fastighet 

ska erhålla, inom vilken tid utförandet av anläggningen ska ske samt vilket andelstal respektive 

deltagande fastighet har. Andelstalet reglerar hur kostnaderna för utförande och drift av gemen-

samhetsanläggningen ska fördelas mellan de fastigheter som deltar i den.  

 

Det centrala kravet för att en anläggning ska få inrättas som en gemensamhetsanläggning är att 

anläggningen är gemensam för flera fastigheter och att den tillgodoser ett ändamål av stadigva-

rande betydelse för fastigheterna. Anläggningen ska även uppfylla vissa villkor; planvillkor, vä-

sentlighetsvillkor, opinionsvillkor, lokaliseringsvillkor och båtnadsvillkor. Planvillkoret innebär 

att gemensamhetsanläggningen inte får genomföras i strid med bland annat detaljplanen. Vä-

sentlighetsvillkoret innebär att anläggningen måste vara av väsentlig betydelse för de deltagande 

fastigheterna. Om de deltagande fastigheterna samtycker behöver dock Lantmäteriet inte pröva 

väsentlighetsvillkoret. Är fastighetsägarna inte överens får ett inrättande av gemensamhetsan-

läggning för annan fastighet än för sådan för vilken det är av väsentlig betydelse att ha del i an-

läggningen inte ske. Opinionsvillkoret innebär att majoriteten som gemensamhetsanläggningen 

berör ska vara för att inrätta en gemensamhetsanläggning. Lokaliseringsvillkoret innebär at en 

gemensamhetsanläggning ska förläggas och utföras på ett sådant sätt att ändamålet med anlägg-

ningen uppnås med minsta möjliga intrång oh olägenhet utan oskälig kostnad. Båtnadsvillkoret 

innebär att fördelarna av ekonomisk eller annan art av anläggningen ska överväga de kostnader 

och olägenheter som en anläggning medför. För att marken ska få tas i anspråk utan dess ägares 

medgivande krävs också att det inte innebär synnerligt men för fastigheten. Ett ianspråktagande 

av en hel eller en större del av en fastighet kan antas vara svårt med hänsyn till det kriteriet. 

Samtliga villkor, bortsett båtnadsvillkoret, är dispositiva. Att ett villkor är dispositivt innebär att 

villkoret kan frångås genom en överenskommelse mellan berörda fastighetsägare.  

 

En samfällighetsförening kan bildas för förvaltning av en eller flera gemensamhetsanläggningar. 

Samfällighetsföreningen har endast rätt att ansvara för underhåll och drift av de anläggningar 

som beskrivs i anläggningsbeslutet. Det innebär att nya anläggningar inte får anläggas eller be-

fintliga anläggningar ändras utan att det gällande anläggningsbeslutet för berörd gemensamhets-

anläggning omprövas. En samfällighetsförening bildas av Lantmäteriet och är en juridisk person 

och en demokratisk organisation med godkända stadgar och styrs av lagen om förvaltning av 

samfälligheter. Fattade beslut gäller även om inte alla är överens. Besluten kan överklagas till 

mark- och miljödomstolen.  

 

Om det inte bildas en samfällighetsförening sker förvaltningen av gemensamhetsanläggningen 

genom så kallad delägarförvaltning, vilket innebär att alla deltagare i gemensamhetsanlägg-

ningen måste vara överens om de beslut som fattas. Delägarförvaltning är lämpligt om det är få 

delägande fastigheter och kostnaderna för drift och underhåll är låga.  
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Befintliga gemensamhetsanläggningar för vägarna  

Inom planområdet finns flera gemensamhetsanläggningar som inrättats för olika behov. Nedan 

redovisas de gemensamhetsanläggningar som finns för nuvarande vägnät inom planområdet.  

 

De delar av vägnätet som ännu inte ingår i befintlig gemensamhetsanläggning kan även utgöra 

separata gemensamhetsanläggningar om det aktualiseras av berörda fastighetsägare. Om ini-

tiativ till att inrätta eller ompröva en gemensamhetsanläggning inte tas fortsätter förvaltningen 

som tidigare. 

 

 
Figur 175 Befintlig förvaltning av vägarna. 
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Figur 176 Föreslagen förvaltning av vägarna. Se även bilaga 3. 

Lagnö gårdsväg och Skutviksvägen, Norra Lagnö ga:1  
Gemensamhetsanläggningen Norra Lagnö ga:1 tillkom 1957 genom en förrättning enligt lagen 

om enskilda vägar (Gustavsberg 418). I samband med en lantmäteriförrättning 1979 erhöll de 

deltagande fastigheterna nya andelstal. Cirka 100 fastigheter äger andel i Norra Lagnö ga:1 som 

förvaltas av Norra Lagnö-Skutviks samfällighetsförening.  

 

Vägnätet behöver ha en standard som säkerställer att sopbilar, utryckningsfordon och fordon för 

snö- och halkbekämpning kan röra sig i området. De vägområden som behöver vara allmänt till-

gängliga har planlagts som lokalgator och gångfartsområden (GATA1 och GATA2). Delar av 

befintlig gemensamhetsanläggning har även planlagts som kvartersmark. Det gäller infarten till 

befintlig småbåtshamn och den östra delen av Skutviksvägen som saknar vändplats. 

 

En förvaltning av vägnätet i enlighet med framtaget planförslag kräver en omprövning av ge-

mensamhetsanläggningen Norra Lagnö ga:1. I samband med omprövningen kan även de delar 

av den mark som planlagts som natur- och parkområden i anslutning till vägområdet upplåtas 

till gemensam förvaltning. Det förutsätter dock att de förutsättningar och krav som framgår av 

avsnittet Gemensamhetsanläggningar är uppfyllda. 

 



Samrådshandling 
Planbeskrivning 
Dnr: 15KS/173 
Sida 148 (163) 

 

 
 

 
Figur 177 Befintlig gemensamhetsanläggning Norra Lagnö ga:1. Källa: Akt nr 01-GUB-418 

 

  
 

 

Figur 178 Befintlig GA1 samt föreslagna tillkommande delar till GA1. 

örkrosa) 
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Lagnösundsvägen, Norra Lagnö ga:5 
Gemensamhetsanläggningen Norra Lagnö ga:5, som inrättades 1993, består av en mindre till-

fartsväg fram till de delägande fastigheterna, Norra Lagnö 1:315, 1:326 och 1:327. För anlägg-

ningen uppläts samfälligheten Norra Lagnö s:5. Det är fastighetsägarna som äger andel i gemen-

samhetsanläggningen som ansvarar för denna vägsträcka.  

 

Lagnösundsvägen behöver ha en standard som säkerställer att sopbilar, utryckningsfordon och 

fordon för snö- och halkbekämpning kan röra sig i området. Planförslaget innebär planläggning 

av en vändplan, se plankartan och figur 179 i planbeskrivningen. Om föreningen initierar en 

omprövning av gemensamhetsanläggningen kan befintlig gemensamhetsanläggning utökas så 

att den även omfattar vändplanen.  

 

 
 

 

Lagnösundsvägen, Norra Lagnö ga:6  
Gemensamhetsanläggningen Norra Lagnö ga:6 (lila väg, figur 180) som inrättades 1995, består 

av vägen fram till bryggan inklusive båtramp. Cirka 15 fastigheter äger andel i samfälligheten. 

Enligt förrättningshandlingarna skulle vägarna ha den vägbredd som de då hade, det vill säga 

2,5-3 meter med minst 2,5 meter hårdgjord vägbana. Mötesplats i erforderlig storlek skulle an-

ordnas, men detta har ännu inte skett i enlighet med anläggningsbeslutet. Anläggningen förval-

tas av Lagnösundsvägens samfällighetsförening. 

 
Lagnösundsvägen behöver ha en standard som säkerställer att sopbilar, utryckningsfordon och 

fordon för snö- och halkbekämpning kan röra sig i området. Vägområdet behöver iordningstäl-

las i enlighet med det anläggningsbeslut som finns. Det innebär bland annat utbyggnad av vänd-

planen, se figur 180.  

 

Figur 179 Norra Lagnö ga:5, befintlig samt föresagen tillkommande sträckning. 
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Figur 180 Norra Lagnö ga:6, aktuellt fastighetsrättsligt läge. 

Karlsruhevägen, Norra Lagnö ga:7  
Genom en anläggningsförrättning 1996 gjordes en omprövning av Karlsruhevägens vägsamfäl-

lighet (Norra Lagnö ga:2), som hade tillkommit 1963 genom en förrättning enligt lagen om en-

skilda vägar. Norra Lagnö ga:2 upplöstes och Norra Lagnö ga:7 inrättades. Enligt förrättnings-

handlingarna skulle vägen breddas från 3,0 meter till i allmänhet 3,5 meter, med vissa extra 

breddökningar i skarpa kurvor samt förses med mötesplatser. Vägområdet skulle ha en bredd 

om 3,5 meter med ytterligare 1,5 meter på vardera sidan, det vill säga sammanlagt 6,5 meter. 

Cirka 42 fastigheter äger andel i samfälligheten. Gemensamhetsanläggningen förvaltas av 

Karlsruhevägens samfällighetsförening.  

 

Vägnätet behöver ha en standard som säkerställer att sopbilar, utryckningsfordon och fordon för 

snö- och halkbekämpning kan röra sig i området. De vägområden som föreslås ingå i befintlig 

gemensamhetsanläggning och vara allmänt tillgängliga har planlagts som lokalgator och gång-

fartsområden (GATA1 och GATA2).  

 

Planförslaget innebär att ytterligare vägsträckor och gångvägar i anslutning till Karlsruhevägen 

planläggs som allmän platsmark. Om föreningen initierar en omprövning av gemensamhetsan-

läggningen kan befintlig gemensamhetsanläggning utökas så att den även omfattar dessa områ-

den. I samband med omprövningen kan även delar av den mark som planlagts som natur- och 

parkområden i anslutning till vägområdet upplåtas till gemensam förvaltning. Det förutsätter 

dock att de förutsättningar och krav som framgår av avsnittet Gemensamhetsanläggningar är 

uppfyllda. 
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Figur 181 Gemensamhetsanläggningen Norra Lagnö ga:7. 

 
Figur 182 Karlsruhevägen, GA 7, befintlig sträckning samt föreslagna tillägg. 
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Alpvägen, Norra Lagnö ga:9  
Gemensamhetsanläggningen Norra Lagnö ga:9 inrättades 1996. I anläggningen ingår vägområ-

det, grind och belysning. Fem fastigheter äger andel i anläggningen. En mindre tillfartsväg för 

fastigheterna Norra Lagnö 1:390, 1:391, 1:392, 1:393 och 1:394 utgör gemensamhetsanlägg-

ningen Norra Lagnö ga:9. 

 

Tillfartsvägar som används av en eller flera fastigheter, men som inte har förutsättningar eller 

tillräcklig standard för att ingå i en annan redan befintlig förvaltning planläggs som kvarters-

mark för bostadsändamål, om det inte finns skäl som motiverar en annan lösning. Alpvägen är 

planlagt som kvartersmark för bostadsändamål. Det är fastighetsägarna som äger andel i Norra 

Lagnö ga:9 som ansvarar för denna vägsträcka. 

 
Figur 183  Norra Lagnö ga:9 

 
Lagnöbacken, Norra Lagnö ga:16 
Gemensamhetsanläggningen Norra Lagnö ga:16 inrättades 2020 och bestå av väg och gångstig. 

12 fastigheter äger andel i gemensamhetsanläggningen som omfattar Lagnöbacken, Körsbärssti-

gen och gångstig. Det är fastighetsägarna som äger andel i gemensamhetsanläggningen som an-

svarar för väg och gångstigar. 

 

Vägnätet behöver ha en standard som säkerställer att sopbilar, utryckningsfordon och fordon för 

snö- och halkbekämpning kan röra sig i området. De vägområden som föreslås ingå i befintlig 

gemensamhetsanläggning och vara allmänt tillgängliga har planlagts som lokalgator och gång-

fartsområden (GATA2). Även gångstigar i anslutning till Lagnöbacken har planlagts som all-

män platsmark (GÅNG1).  

 

Planförslaget innebär att ytterligare vägsträckor och gångvägar i anslutning till Lagnöbacken 
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planläggs som allmän platsmark (GATA1 och GÅNG1). Om föreningen initierar en ompröv-

ning av gemensamhetsanläggningen kan befintlig gemensamhetsanläggning utökas så att den 

även omfattar dessa områden. I samband med omprövningen kan även delar av den mark som 

planlagts som naturområde (NATUR) i anslutning till vägområdet upplåtas till gemensam för-

valtning. Det förutsätter dock att de förutsättningar och krav som framgår av avsnittet Gemen-

samhetsanläggningar är uppfyllda. 

 

 
Figur 184  Norra Lagnö ga:16, befintlig och föreslagen tillkommande sträckning. 

Toivovägen  

Toivovägen förvaltas inofficiellt av Toivovägens vägförening. Föreningen har 2015 lämnat in 

en ansökan till Lantmäteriet om att inrätta en gemensamhetsanläggning. Ansökan är vilandeför-

klarad i avvaktan på planläggning.  

 

Vägnätet behöver ha en standard som säkerställer att sopbilar, utryckningsfordon och fordon för 

snö- och halkbekämpning kan röra sig i området. De vägområden, gång- och cykelvägar samt 

parkeringsplats som föreslås ingå i den gemensamhetsanläggning som ska inrättas och vara all-

mänt tillgängliga har planlagts som allmän platsmark (GATA1, GATA2, GÅNG1 och P-

PLATS).  
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Den mark som ska upplåtas till gemensamhetsanläggningen behöver upplåtas av de fastighetsä-

gare som berörs. De erhåller då ersättning, se avsnittet Finansiering av utbyggnads- och förbätt-

ringsarbeten på gatunätet. Delar av Toivovägen utgörs av samfälld mark, delar av Norra Lagnö 

s:1 och Norra Lagnö s:7, se avsnittet Marksamfälligheter.  

 

I samband med att en gemensamhetsanläggning inrättas kan även de delar av den mark som 

planlagts som natur- och parkområden i anslutning till vägområdet upplåtas till gemensam för-

valtning. Det förutsätter dock att de förutsättningar och krav som framgår av avsnittet  Gemen-

samhetsanläggningar är uppfyllda. 

 

De delar av vägnätet som endast används av några få fastighetsägare och/eller inte har förutsätt-

ningar att ingå i det allmänt tillgängliga vägnätet planläggs som kvartersmark för bostadsända-

mål, i vissa fall komletterat med ett markreservat för framtida gemensamhetsanläggning (mar-

kerat med g på plankartan). 

 

Gång- och cykelväg utmed Lagnövägen  

Mark som utgör allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap (CYKEL) behöver kom-

munen lösa in från berörda fastighetsägare samt delägare i Norra Lagnö s:1, se bilaga 1.  

 

Övriga vägar och utfarter inom kvartersmark 

Det finns många utfartsvägar till en eller flera fastigheter som inte utgör samfälld mark och inte 

heller ingår i någon gemensamhetsanläggning. Berörda fastighetsägare svarar själva för dessa 

vägområden. Rätten att nyttja utfarten kan vara säkerställd med servitut. Både officialservitut 

och avtalsservitut förekommer. Avtalsservituten är ibland inskrivna i fastighetsregistret, men 

inte alltid. Det finns inte någon självklar lösning på hur dessa utfarter ska hanteras vid planlägg-

ning. De kan planläggas som kvartersmark, men även som allmän platsmark.  

 

Tillfartsvägar som används av en eller flera fastigheter, men som inte har förutsättningar eller 

tillräcklig standard för att ingå i en annan redan befintlig förvaltning planläggs som kvarters-

mark för bostadsändamål, om det inte finns skäl som motiverar en annan lösning. Det är de en-

skilda fastighetsägarna, som har nytta av utfartsvägen, som kommer att svara för förvaltningen 

av dessa tillfarter.  

 

Om vägområdet behöver nyttjas av flera fastigheter planläggs det som markreservat, marken ska 

vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning (beteckningen g på plankartan). Det innebär att 

marken ska reserveras för detta ändamål. Berörda fastighetsägare kan då söka lantmäteriförrätt-

ning för bildande av gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen. Ersättning för upplå-

telse eller överlåtelse av mark till gemensamhetsanläggning erläggs i samband med inrättande 

och omprövning av gemensamhetsanläggning. Det hanteras i Lantmäteriets beslut. Om endast 

en fastighet berörs kan istället servitut bildas, om sådant inte redan finns.  

 

Ledningsrätt 

En ledningsrätt innebär en rättighet för ledningshavaren att på visst särskilt vis nyttja den belas-

tade fastigheten. Ledningsrätt kan bara upplåtas för de typer av ledningar som särskilt angivits i 

ledningsrättslagen. Bildandet av ledningsrätt prövas vid en lantmäteriförrättning efter ansökan 

och behandlas enligt bestämmelserna i ledningsrättslagen.  
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Kommunala vatten- och spillvattenledningar förläggs huvudsakligen inom allmän platsmark, 

men intilliggande mark vid sidan av vägen kan också behöva nyttjas under utbyggnadstiden 

samt i samband med framtida arbeten på ledningsnätet. Den mark som kan behöva tas i anspråk 

på kvartersmark markeras med u1 på plankartan, mark som ska vara tillgänglig för allmänna un-

derjordiska ledningar.  

 

Kommunen avser att säkerställa rätten att bygga ut och långsiktigt underhålla ledningsnätet, för 

vatten och spillvatten med tillhörande anläggningar, med ledningsrätt. Kommunen kommer att 

ansöka om ledningsrätt.  

 

Övriga ledningshavare svarar själva för att trygga åtkomsten till sitt ledningsnät genom avtal 

eller ledningsrätt. Kommunen strävar efter att samordna kommunens ledningsarbete med andra 

ledningsägares önskemål om markförläggning av ledningar. 

 

E-områden 

De fastigheter som inom planområdet omfattas av e-område kan upplåta mark för respektive än-

damål.  

 

Avtal för tillfälliga vägar  

Vägnätet på Norra Lagnö kan i stora delar av planområdet endast nås från ett håll. Utbyggnaden 

av det kommunala ledningsnätet innebär att tillfälliga vägar kan behöva anläggas för att säker-

ställa att bland annat räddningstjänst kan utföra sitt arbete under den tid som befintligt vägom-

råde behöver tas i anspråk av de anläggningsarbeten som behöver utföras.  

 

Det tillfälliga nyttjandet som behövs under utbyggnadstiden föreslås regleras med avtal. Se även 

principskissen i figur 185. Tillfälliga vägar ska konsekvensbedömmas avseende kulturmiljö och 

naturvärden. 

 

 
Figur 185 Principskiss för intrång i samband med utbyggnad av det kommunala ledningsnätet. 
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Markupplåtelse av natur- och parkområden med enskilt huvudmannaskap 

Ett antal områden planläggs som naturområden (NATUR) respektive parkområden (PARK) 

med enskilt huvudmannaskap. Det stora skogsområdet, området kring dansbanan och utsikts-

platsen samt området intill hamnen vid Skutviksvägens slut, planläggs som natur. Även badplat-

sen vid Lagnö skola, ett område väster om Lagnö skola mellan Toivovägen och skogen plan-

läggs som natur. Därutöver planeras en del passager och släpp mot vattnet som park- och natur-

områden. 

 

När det finns behov kan denna mark upplåtas till en eller flera gemensamhetsanläggningar. De 

fastighetsägare som upplåter sin mark erhåller då en ersättning. De berörda fastighetsägarna kan 

själva komma överens om vilken ersättning som ska betalas eller så gör Lantmäteriet en värde-

ring i samband med att frågan om att inrätta en gemensamhetsanläggning prövas i en lantmäteri-

förrättning. Detta regleras i anläggningslagen. 

 

Det är osäkert om alla villkor enligt anläggningslagen är uppfyllda för all den mark som i detalj-

planen är utlagd som NATUR och PARK, framförallt gäller denna osäkerhet de större skogsom-

råden som finns på Norra Lagnö.  

 

Boende på Norra Lagnö har uttalat ett stort intresse av att bevara områdets karaktär och då 

också den skogsbevuxna höjdryggen. De områden som är utlagda som NATUR och PARK an-

vänds bland annat för rekreation och friluftsliv. De är också viktiga när det gäller dagvattenre-

gleringen.  

 

Samtidigt har de fastighetsägare som äger skogsmarken i området rätt att bedriva skogsbruk. 

Hittills har det haft karaktären av ett mer extensivt skogsbruk och några större skogsavverk-

ningar har under senare tid inte utförts. Skogsägarna har i samband med pågående planarbete 

uttryckt önskemål om avstyckning av bostadsfastigheter på delar av skogsmarken, på mark som 

kan vara lämplig för det ändamålet. Från deras sida finns sannolikt ett motstånd mot en plan-

läggning av skogs- och grönområden som allmän platsmark (NATUR och PARK).  

 

Befintliga väg- och samfällighetsföreningar på Norra Lagnö bildar sedan 2015 ett gemensamt så 

kallat vägråd. Det finns markområden inom planområdet som lämpligen bör upplåtas till en ge-

mensam gemensamhetsanläggning, som alla fastighetsägare på Norra Lagnö äger del i. 

 

När det gäller den framtida förvaltning av de större skogsområdena på ön krävs sannolikt att en 

grupp fastighetsägare engagerar sig i frågan och driver den. Om ingen förändring initieras eller 

om en gemensamhetsanläggning inte kan inrättas kommer pågående markanvändning att fort-

sätta som tidigare. Avgörande är också om de markägare som äger den mark som planläggs som 

natur- och parkområden har intresse av att upplåta marken alternativt överlåta dessa markområ-

den till de boende på Norra Lagnö. 

 

TEKNISKA FRÅGOR 

 
Utbyggnad av kommunala vatten- och spillvattenledningar 

Ledningsnätet för spillvatten kan utformas på två sätt, det vanligaste och mest fördelaktiga är att 
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anlägga ett självfallssystem. Avloppet rinner då med självfall till en kommunal pumpstation 

som sedan pumpas bort från området i en trycksatt ledning. Om det inte är lämpligt med själv-

fall så anläggs ett LTA-system (Lätt Trycksatt Avlopp) med separat pump för respektive fastig-

het. Norra Lagnö planeras att byggas ut med LTA-system. 

 

När fastigheter ansluter till ett LTA-system installerar fastighetsägaren en LTA-station inom 

den egna fastigheten. LTA-stationen består av en tank som är cirka 2,6 meter djup, en pump, 

automatik och ett larm. Stationen tillhandahålls av kommunen, men respektive fastighetsägare 

ansvarar för att installera tanken och elinstallation fram till kopplingsplint i tanken. Personal på 

kommunens driftavdelning installerar pumpen i tanken. LTA-stationen förblir huvudmannens 

egendom, men fastighetsägaren har tillsynsansvar och ansvarar för elförsörjning. 

 

Vid fel på LTA-stationen, bortsett från elförsörjning, ska fastighetsägaren omgående larma hu-

vudmannen. VA-huvudmannen ansvarar för kommande utbyte och reparationer orsakat av nor-

malt slitage.  

 

Utbyggnad av gång- och cykelväg 

En kommunal gång- och cykelväg anläggs utmed Lagnövägen, från korsningen Skeviksvägen 

och Lagnövägen fram till korsningen Lagnövägen och Toivovägen. Vid Skeviksvägen ska 

gång- och cykelbanan ansluta till befintlig gång- och cykelbana som fortsätter vidare mot Gus-

tavsberg. 

 
 

 

Upprustning av vägnätet 

Hela vägnätet (GATA1 och GATA2) inom planområdet ska uppfylla rimliga krav på vägstan-

dard och uppnå bärighetsklass 2 för att tåla belastningen av tunga fordon. Det innebär att vägnä-

tet behöver ha en vägbredd om minst 3,5 meter utan att växtlighet inskränker på bredden och det 

måste finnas tillräcklig fri höjd utmed vägarna. Alla återvändsgator ska ha godtagbara vändmöj-

ligheter för renhållningsfordon. 

Figur 186 Gång- och cykelväg utmed Lagnövägen, markerad i grått 
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En gång- och cykelväg kan enligt planförslaget anläggas utmed Toivägen från korsningen To-

ivovägen och Lagnövägen fram till skolan. Gång- och cykelbanan kan ansluta till den planerade 

kommunala gång- och cykelbanan utmed Lagnövägen.  

 

Gångväg genom naturområdet som förbinder Toivovägen med Karlsruevägen planläggs som 

allmän plats (GÅNG1) för att bekräfta och möjliggöra fortsatt befintligt nyttjande av gångvä-

gen. Krav ställs inte på särskild utformning eller upprustning av gångvägen. Gångfartsområde 

(GATA1) som ansluter gångvägen (GÅNG1) bekräftar och möjliggör fortsatt befintligt nytt-

jande. Gångfartsområde ska utföras med bärighetsklass 2. 

 

Det är respektive väghållares ansvar att rusta upp och bygga ut vägnätet.  

 

Natur- och parkområden 

Mark som är planlagd för natur och park kräver inga utbyggnadsåtgärder. Planen bekräftar och 

möjliggör befintlig användning av de områden som planlagts för natur och park. Inom parkmark 

kan åtgärder förenliga med användning av parkmark genomföras, till exempel iordningsställ-

ande av lekplats. Det är respektive gemensamhetsanläggnings ansvar att initiera, projektera och 

genomföra eventuella förändringar inom natur och parkmark. 

 

EKONOMISKA FRÅGOR 

 

Finansiering av utbyggnads- och förbättringsarbeten på gatunätet 

Gång- och cykelväg utmed Lagnövägen 
Gång- och cykelvägen längst Lagnövägen föreslås få kommunalt huvudmannskap. Det innebär 

att det är kommunen som svarar för planerad utbyggnad av gång- och cykelvägen utmed Lagnö-

vägen fram till korsningen Lagnövägen och Toivovägen. Gång- och cykelvägen utmed Lagnö-

vägen utförs i samband med utbyggnaden av det kommunala ledningsnätet. Kostnaden för an-

läggande av gång- och cykelvägen utmed Lagnövägen finansieras med skattemedel med anled-

ning av att utbyggnaden sker som ett led i utbyggnaden av gång- och cykelvägar enligt den 

kommunala gång- och cykelplanen.  

 
Utbyggnaden av gång- och cykelvägen som föreslås ske utmed Lagnövägen innebär att mark 

behöver tas i anspråk inom befintligt vägområde och på flera av de intilliggande fastigheterna. 

Det har ännu inte genomförts någon förprojektering av gång- och cykelvägen. Kommunen avser 

att i ha en dialog med Trafikverket under tiden mellan samråd och granskning av detaljplanen 

för att arbeta fram en tydlig avgränsning av gång- och cykelvägen. Trafikverket och Värmdö 

kommun behöver träffa ett genomförandeavtal som reglerar hur utbyggnaden kan ske och hur 

de markintrång som behöver ske ska hanteras. 

 

I slutet av 1930-talet utförde dåvarande väghållare, Stockholms läns södra vägdistrikt, omlägg-

ning och förbättringsarbeten av Lagnövägen, från dåvarande ångbåtsbrygga till Värmdöleden. 

Berörda fastighetsägare fick då ersättning för den marklösen som erfordrades. 

 

Kommunen planerar att i första hand att träffa överenskommelser om fastighetsreglering med de 

enskilda fastighetsägare som blir berörda av planerad utbyggnad, se även bilaga 1. Den kan då 
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ligga till grund för kommande fastighetsbildning. Alternativt får Lantmäteriet värdera vilka er-

sättningar som ska utgå till berörda fastighetsägare.  

 

Allmän platsmark med enskilt huvudmannaskap 
Befintliga gemensamhetsanläggningar för vägnätet behöver omprövas av Lantmäteriet för att 

till exempel möjliggöra att fler vägar ingår i gemensamhetsanläggningen. Detsamma gäller i de 

fall vägstandarden ska öka genom utbyggnad av gång- och cykelväg, vändplaner, breddning av 

vägområdet eller om belysning ska ingå. För delar av befintligt vägnät behöver nya gemensam-

hetsanläggningar bildas. Lantmäteriet kommer i vissa fall behöva utreda marksamfälligheter och 

genom fastighetsbestämning klarlägga osäkra gränser.  

 

De lokalgator som utgör allmän platsmark i planförslaget är framför allt planlagda utifrån be-

fintligt nyttjat vägområde och de avgränsningar som över tid skett genom staket och häckar. 

Mindre hänsyn har tagits till de fastighetsrättsliga förhållandena.  

 

Fastighetsägarna inom området kommer genom sitt deltagande i en gemensamhetsanläggning 

bekosta de åtgärder som härrör till gemensamhetsanläggningen. De andelstal som har fastställts 

av Lantmäteriet reglerar hur kostnader för utförande och drift ska fördelas mellan berörda fas-

tighetsägare. Kostnaderna utgörs bland annat av utförandekostnader, ersättningar för ianspråkta-

gande av mark och kostnader för lantmäteriförrättningar.  

 

Fastighetsägare som har en tillfart som inte ingår i det gemensamma gatunätet svarar själva för 

kostnader vad avser anläggande och drift av den privata vägen.  

 

Kostnaderna för utförande av de åtgärder som möjliggörs av planförslaget har inte beräknats, då 

det är osäkert vad som kommer att utföras och när det kan bli aktuellt. Om det finns intresse 

från berörda väg- och samfällighetsföreningar kan förbättringsarbeten av väganläggningen ske 

samordnat med kommunens arbeten med vatten och spillvattenledningar. Repektive vägföre-

ning svarar för alla kostnader för eventuellt förbättringsarbete av väganläggningen. Avtal som 

reglerar villkoren för detta behöver då träffas med kommunens VA-avdelning. 

 

Andelstalen för fördelning av driftskostnader för vägar beräknas vanligen med den så kallade 

tonkilometermetoden. Ofta kan de för driften beräknade andelstalen även utgöra andelstal för 

anläggningens utförande. Det gäller framför allt i de fall då gemensamhetsanläggningen består 

av befintliga vägar med fullgod standard. Det kan ofta vara nödvändigt att schablonisera beräk-

ningarna. Hur tonkilometermetoden bör användas och vilka avvägningar som bör göras hanteras 

av Lantmäteriet. 

 

Tonkilometermetoden innebär att de fastigheter som behöver nyttja en större del av vägsträckan 

får ett högre andelstal vad avser drift och underhåll än de som ligger närmare allmän väg. När 

fastigheterna ligger längs en väg där utfart endast sker åt ett håll finns det ofta skäl att beakta 

respektive fastighets utnyttjande av väglängden för att uppnå en skälig kostnadsfördelning.  

 

Vägnätet på Norra Lagnö består av flera vägar som inte är sammankopplade i ett vägnät. I de 

anläggningsförrättningar som hittills genomförts har Lantmäteriet utgått från denna metod. San-

nolikt kommer även den metoden ligga till grund för fördelningen av kostnader om gemensam-

hetsanläggningar även inrättas för till exempel Toivovägen. 



Samrådshandling 
Planbeskrivning 
Dnr: 15KS/173 
Sida 160 (163) 

 

 
 

 

Fastighetsägare som upplåter alternativt avstår mark till en gemensamhetsanläggning erhåller 

ersättning. Beröra fastighetsägare kan själva komma överens om vilken ersättning som ska utgå 

eller så gör Lantmäteriet en värdering i samband med att frågan om att inrätta eller ompröva en 

gemensamhetsanläggning prövas i en lantmäteriförrättning.  

 

När Lantmäteriet värderar görs det enligt samma principer som vid expropriation. Det innebär 

att fastighetsägaren får en ersättning som ska motsvara den marknadsvärdeminskning som upp-

står i samband med upplåtelsen eller överlåtelsen. Därutöver betalas ett tillägg om 25 procent på 

ersättningen. 

 
U-områden 

Ersättning för upplåtelse av ledningsrätt erläggs i samband med lantmäteriförrättningen. Det 

hanteras i Lantmäteriets respektive beslut.  

 
Dagvatten 

Förbättring av diken och vägtrummor på allmän platsmark genomförs och bekostas av respek-

tive huvudman. Lokalt omhändertagande av dagvatten på egen fastighet genomförs och be-

kostas av fastighetsägarna. 

 

En dagvattenutredning har upprättats av Atkins under 2016. Denna utredning har sedan legat till 

grund för den uppdatering av dagvattenutredningen som Ramböll har utfört (slutlig version 

2019-09-04). Utredningen visar exempel på kritiska punkter i området och förslag på åtgärder 

för att hantera dagvattenflöden. Kostnaderna för utförande av de åtgärder som förslås har inte 

beräknats, då det är osäkert vad som kommer att utföras och när det kan bli aktuellt.  

 

Elförsörjning, telenät och fibernät 

Respektive fastighetsägare bekostar eventuell anslutning till bredband, el- och telenät, samt 

eventuella omläggningar och kompletteringar av befintligt ledningsnät.  

 

Skyddsbestämmelser och rivningsförbud 

I en detaljplan kan kommunen ange rivningsförbud och skyddsbestämmelser för byggnader som 

är särskilt värdefulla ur historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt hänseende el-

ler som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär. 

 

I denna detaljplan omfattas Långsunda gård (fastigheten Långsunda 1:5) av skyddsbestämmel-

sen q. Några fastigheter inom planområdet omfattas av rivningsförbud r, se bilaga1. Syftet är att 

säkerställa ett långsiktigt bevarande av de byggnader och bebyggelsemiljöer som omfattas av 

skyddsbestämmelse och rivningsförbud. Byggnader som omfattas av skyddsbestämmelser i de-

taljplan kräver en anmälan vid underhåll av byggnaden.  

 

Enligt plan- och bygglagen ska ersättning utgå om rivningsförbudet medför en skada som är be-

tydande i förhållande till värdet på berörd fastighet. Den skada som vid rivningsförbud inte kan 

anses vara betydande är fastighetsägaren alltid skyldig att tåla. Ersättning kan också utgå om de 

skyddsbestämmelser som införs innebär att den pågående användningen av fastigheten avsevärt 

försvåras. Det kan aktualiseras om till exempel om underhållskostnaderna blir höga på grund av 

att särskilda krav har ställts vad gäller tekniskt utförande och särskilda material.  
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Rätten till ersättning gäller endast om den skada som rivningsförbudet eller det vägrade riv-

ningsförbudet medför är betydande i förhållandet till värdet av den berörda delen av fastigheten. 

Merkostad för ett fördyrat underhåll utgör inte någon grund för ersättning. Enligt skriften 

”Kommuner och kulturmiljöer” som Stockholms läns museum tagit fram kan ersättning aktuali-

seras om underhållskostnaderna blir så höga att byggnadens marknadsvärde sjunker med mer än 

5-10 procent på grund av skyddsbestämmelser eller mer än 15 procent på grund av ett rivnings-

förbud. I områden med höga marknadspriser är det sålunda mindre troligt att ersättningskrav 

kan ställas. I praktiken är ekonomisk ersättning till fastighetsägare på grund av skyddsbestäm-

melser eller rivningsförbud mycket ovanligt. 

 

Talan om ersättning ska väckas inom två år, från den dag då det beslut som talan grundas på 

vann laga kraft. En talan får dock väckas senare om skadan inte rimligen kunde förutses inom 

tvåårsperioden. 

 

Varsamhetsbestämmelser 

Varsamhetskrav gäller för all bebyggelse. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras var-

samt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. Syftet med varsamhetsbestäm-

melser är att de i förväg klarlägger vilka särskilda krav som kommer att ställas vid bygglovs-

prövningen. 

 

I denna detaljplan omfattas flera byggnader av varsamhetsbestämmelser, se markeringen k på 

plankartan och i bilaga 1. Varsamhetsbestämmelserna avser endast vanligt underhåll varför på-

gående markanvändning inte kan anses försvåras. Varsamhetsbestämmelser ger ingen rätt till 

ersättning.   

 

Djurhållning 

Djurhållningen är en fråga som ska beaktas vid planläggningen, både vad gäller pågående häst-

hållning och de hälsorisker och störningar som verksamheten innebär för intilliggande bostads-

bebyggelse. På uppdrag av kommunen har Structor gjort en riskbedömning avseende djurhåll-

ningen och dess påverkan på människors hälsa och säkerhet, Riskbedömning Djurhållning 

Norra Lagnö, daterad 2019-09-07. 

 

Den hästhållning som pågår på Långsunda gård och i direkt anslutning till planområdet bedöms 

kunna bedrivas utan betydande olägenheter för de boende i omgivningen. Om någon verksam-

het innehållande djurhållning vill utvecklas eller om nybyggnation önskas uppföras på ett kor-

tare avstånd från djurhållning än befintlig bebyggelse bedöms det finnas goda möjligheter att 

reglera att detta sker på ett lämpligt sätt. 

 

Detaljplanen bedöms kunna genomföras utan att detta utlöser rätt till ersättning. Hänsyn har ta-

gits till pågående markanvändning. Planläggningen innebär mycket få förändringar vad gäller 

markanvändningen.  

 
Avgifter och taxor  

Bygglovsavgift  
Bygglovsavgiften betalas av respektive fastighetsägare vid ansökan om bygglov för att utnyttja 

den byggrätt som medges i detaljplanen. Byggnadsnämnden får ta ut avgifter för beslut om lov 
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med mera enligt 12 kapitlet 8 § plan- och bygglagen. Grunderna för hur avgifterna ska beräknas 

ska anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. Den taxa som gäller varje år finns till-

gänglig på kommunens hemsida, www.varmdo.se. Den taxa som avgiften baseras på är den gäl-

lande taxan det år då handläggning av bygglovsärendet påbörjas.  

 

Planavgift  
Kommunen får, enligt 12 kapitlet 9 § plan- och bygglagen, ta ut planavgifter för att täcka kost-

nader för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser. Planavgiften för upp-

rättandet av detaljplanen tas ut av fastighetsägare inom planområdet efter att de beviljats bygg-

lov. Grunderna för hur planavgiften ska beräknas och i vilka fall planavgift ska tas ut anges i en 

taxa som beslutas av kommunfullmäktige. Den gällande plantaxan finns tillgänglig på kommu-

nens hemsida, www.varmdo.se.  

 

Anslutningsavgift för vatten- och spillvatten  
Anläggningsavgift tas ut av respektive fastighetsägare för framdragning av servisledningar samt 

upprättande av förbindelsepunkt enligt VA-taxan för Värmdö kommuns allmänna vatten- och 

spillvatensanläggning. Avgifter enligt denna taxa tas ut för att täcka de nödvändiga kostnaderna 

för Värmdö kommuns allmänna vatten- och spillvattenanläggning. Avgifter enligt denna taxa 

ska betalas av ägare till fastigheter inom anläggningens verksamhetsområde.  

 

Avgiftsskyldigheten inträder när kommunen har upprättat förbindelsepunkt och lämnat inform-

ation till fastighetsägaren om denna. Den vid varje tillfälle gällande taxan finns tillgänglig på 

Värmdö kommuns hemsida, www.varmdo.se. 

 

Förrättningskostnader 
Förrättningar som Lantmäteriet utför, till exempel avstyckning, fastighetsreglering och anlägg-

ningsförrättning betalas enligt den taxa som regeringen fastställt för Lantmäteriets handlägg-

ning. Vid en anläggningsförrättning fördelas förrättningskostnaderna mellan de fastigheter som 

ska delta efter vad som är skäligt eller efter överenskommelse. 

 

Avgifter för miljötillsyn 
Kommunen tar ut avgifter för anmälan och ansökan enligt miljöbalken samt för strandskydds-

dispens. Den vid varje tillfälle gällande taxa finns tillgänglig på kommunens hemsida, 

www.varmdo.se.  

 

________________________________________________ 

 

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 

MILJÖKONSEKVENSER 

Utbyggnaden av vatten och spillvatten innebär att utsläppen av miljö- och hälsofarliga ämnen 

kommer att minska när fastigheter med otillräckliga enskilda spillvattenanläggningar istället kan 

anslutas till kommunens spillvattenledningar. I och med att området kan förtätas något vilket i 

sin tur genererar mer biltrafik så riskerar utsläpp av tungmetaller och PBA att öka om än mycket 

lite. 

http://www.varmdo.se/
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Uttaget av grundvatten kommer att minska när fastigheterna ansluts till kommunens vattenled-

ningar.  

 

Risker med radon i enskilda brunnar kommer att minska. 

 

Hänsyn har tagits till kulturmiljön såväl genom varsamhets och skyddsbestämmelser som ge-

nom planbestämmelser som ger förutsättningar för komplementbebyggelse som upptar befint-

liga uttryck. 

 

Biotopskyddsområden har markerats ut och därmed medvetandegörs var biotopskydd gäller. 

 

I och med att strandskydd även fortsättningsvis finns utmed strandlinjen finns förhoppningar om 

att värna biotopspridning över vattnent mot tynningö. Även krav på marklov vid trädfällning ger 

ett skydd som bedöms gynna såväl ekosystemtjänster som spridningsvägar. Även kulturmiljön 

och dagvattenhanteringen gynnas av utökad marklovplikt för fällning av träd. 

 

SOCIALA KONSEKVENSER 

Se sociala frågor ovan  

 

FASTIGHETSKONSEKVENSER 

Se Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser ovan samt i bilaga 1. 
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