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Bakgrund 

Strömma på Värmdölandet är ett av kommunens prioriterade förändringsområden 
som finns redovisade i kommunens översiktsplan från 2003. Syftet med 
planarbetet i de prioriterade förändringsområdena är att ange riktlinjer för hur och 
i vilken form en fortsatt utbyggnad av områdena ska ske samtidigt som 
kommunalt vatten och avlopp byggs ut.För området Värmdövik-Herrviksnäs-
Strömma som helhet har ett gemensamt planprogram upprättats 2005 (Program 
för Värmdövik, Herrviksnäs och Strömma, Fördjupning av översiktsplanen). 
Programmet - med beaktande av inkomna synpunkter - kommer att ligga till grund 
för det fortsatta detaljplanearbetet. I programmet föreslås att befintliga fastigheter 
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anpassas till bostadsområden för permanentboende genom att ange riktlinjer för 
byggrättens storlek. Programmet innehåller även förslag till möjlig förtätning 
genom styckning av befintliga eller nybildning av fastigheter i kompletterande 
kvarter. I programmet redovisas även riktlinjer för utformning av de lokala 
vägarna.  

Planeringsförutsättningar 

Programområdet har delats upp i flera delområden. Planarbete för angränsande 
delområden S1 och S2 har avslutats och nya detaljplaner har vunnit laga kraft. I 
dessa områden pågår utbyggnaden av kommunalt VA. I delområde S4 pågår 
planarbete med flera parallella detaljplaner. Aktuellt planområde är inte sedan 
tidigare planlagt och planarbetet kommer därför att behöva genomföras med 
normalt planförfarande. 
 
Delområde S3 består idag 
av ca 125 fastigheter. 
Tomtstorlekarna i området 
varierar men många är 
4000 m² eller mer (se 
karta), vilket kan jämföras 
med intilliggande områden 
där tomtstorlekarna ligger 
kring 2000 m². Stora delar 
av området omfattas av 
strandskydd vilket 
sannolikt kommer att 
påverka möjligheten till 
avstyckning. Planområdet 
avgränsas av intilliggande 
planlagda områden och 
omkringliggande 
vattenområden.  
 
 

 Herrviknäs 
samfällighetsförenin
g äger vägar och 
naturmark inom 
området. Enskilt 
huvudmannaskap 
gäller.  
Av dagens 125 
fastigheter är drygt 
40 permanent-
bebodda och ca 120 
personer är 
folkbokförda i 
området. 
 

 
Fastigheter med permanentbostäder markerade i grönt. 

Områdets avgränsning med fastigheter markerade utifrån storlek. 
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Kommande planarbete 

Det kommande planarbetet tar sin utgångspunkt i det upprättade programmet för 
Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma och de synpunkter som inkom i samband med 
programsamrådet. Fortsatt planarbete ska utreda lämpligheten och 
förutsättningarna för eventuella nya tomter i området och ange riktlinjer för 
fortsatt bebyggelseutveckling.  

Områdets förutsättningar ska belysas samt hur planförslaget inverkar på och 
påverkas av bl.a.:  

 Naturmiljö och hänsyn till strandskydd 
 Kulturmiljö 
 Befintlig bebyggelse och närmiljö 
 Trafiksäkerhet, framkomlighet, g/c-vägar och anslutningar mot väg 222 
 Teknisk försörjning, inkl dagvatten 
 Störningar, t.ex. buller eller förorenad mark 

 
Som en del i planarbetet ska utredas och lämnas förslag på 

 Byggrätt för området 
 Lämplig bebyggelseutformning och placering av byggnader 
 Vägområdenas utformning i samband med områdets omvandling till 

permanentbostadsområde. 
 Inverkan på trafik i angränsande områden. 

 
Parallellt med planförslaget kommer en förprojektering som redovisar förslag till 
det kommunala VA-nätets utformning och preliminära placeringar av 
pumpstationer kommer att tas fram. Ledningsnätet kommer så långt möjligt att 
förläggas i befintliga lokal- och uppsamlingsvägar inom området. 

Finansiering 

Planarbetet kommer att finansieras delvis med skattemedel och delvis med 
planavgifter i samband med beviljande av bygglov. Områdets detaljplaneläggning 
är budgeterat i PFO-projektets budget för 2011 men beräknas pågå vidare under 
2012. 

Projektorganisation 

Projektet kommer att drivas med såväl egen personal som upphandlade 
plankonsulter.  

Planarkitekt och projektledare Anine Alexandersson/Ewa Andrén Holst 
 
VA-ingenjör    Robert Söderberg 
 
Exploateringsingenjör   Konsult (tillsvidare) 
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Preliminär tidplan 

Preliminär tidplan för planarbetet: 

maj 2011  antagande av Start-PM i kommunstyrelsen 

jun-nov 2011  arbete med att ta fram planförslag 

jan 2012  plansamråd 

vår-sommar 2012 bearbetning av planförslaget och framtagande av  
  utställningshandlingar 

hösten 2012  utställning 

våren 2013  antagande 

 
 


