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Syftet med ett program är att kommunens 
beslutsunderlag i ett tidigt skede skall breddas 
med berördas erfarenheter och synpunkter. De 
berörda skall ges möjlighet till insyn och påverkan 
innan kommunens ställningstaganden är låsta. Vid 
arbetet med programmet skall ett samråd 
genomföras efter samma regler som gäller för ett 
detaljplanearbete. 
 
Programmet för Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma 
skall klarlägga förutsättningarna för: 
• införande av kommunalt vatten och avlopp 
• särskilja delområden för införande av VA 
• ange riktlinjer för detaljplanearbetet avseende 

bebyggelseutveckling 
• avvägning mellan kompletterande bebyggelse, 

grönområden och strandskydd 
• behov av mark för vägombyggnad, skolor mm 
• trafiksäkerhetsåtgärder för väg 222 
• behov av nya gång- och cykelbanor 
 

����������������	���
Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma ligger vid väg 
222 cirka 9 km öster om kommunens centralort 
Gustavsberg och med ca 7 km till Hemmesta. 
Programområdet omfattar Värmdövik, 
Herrviksnäs, Strömma, Lillströmsudd och marken 
på Fågelbrolandet norr om Norrviken samt 
Hästhagsudd. Området gränsar i väster till 
Skeppsdalsström och i norr till ”Storskogen” det 
centrala grönområdet på Värmdölandet.  

���� �����!�� ��
Området betecknas i översiktsplanen som ett 
prioriterat förändringsområde, se vidare under 
rubriken i Översiktsplan. 
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutade 
2004-09-13 att kommunledningskontoret får i 
uppdrag att tillsammans med projektgruppen för 
förändringsområdena påbörja arbetet med en 
fördjupning av översiktsplanen för det prioriterade 
förändringsområdet Värmdövik-Herrviksnäs-
Strömma. Programmet för fördjupningen av 
översiktsplanen ska ligga till grund för kommande 

detaljplaner. Programmet har utvidgats till att även 
omfatta Hästhagsudd.  
 

"����	���	��������	�#����
Arbetet leds av Värmdö kommuns planenhet som 
arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen. 
 
Arbetet har utförts av Åkerblads Arkitektkontor i 
samarbete med en projektgrupp från kommunen. 
 
Samråd kring programmet beräknas pågå under 
januari-februari 2006. 
Efter sammanställning av samrådets synpunkter 
och eventuella revideringar godkänns programmet 
av kommunstyrelsens tekniska utskott varefter 
detaljplaner för programområdet upprättas. 
 
Utifrån programmets riktlinjer kan 
detaljplanearbetet för första etappen inom 
programområdet påbörjas under 2006-2007 och 
VA-utbyggnaden kan komma att påbörjas under 
2008-2009. 
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Befolkningen ökar kraftigt i Värmdös 
fritidshusområden. Detta medför en ökad 
belastning på miljön och trafiksituationen. 
Fastighetsägarna ställer högre krav på 
boendestandard och trafiksäkra skolvägar.   
 
Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma är ett av 
kommunens förändringsområden där en 
omvandling till åretruntboende pågår sedan många 
år. Kommunen stödjer denna omvandling och 
Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma är i förslaget 
till ny översiktsplan ett av fem prioriterade 
förändringsområden där planläggning och översyn 
av gällande planer samt anslutning till kommunalt 
vatten och avlopp planeras inom en tioårsperiod. 
Programområdet omfattar ca 1100 fastigheter 
idag. 
 
I avsnittet Planeringsförutsättningar redovisas 
de övergripande plandokument som gäller för 
området samt gällande beslut. 
 
I avsnittet Områdesförutsättningar redovisas 
områdets förutsättningar, kommunens intentioner 
med området samt de önskemål som olika 
intressenter har på området. 
 
I avsnittet Riktlinjer för kommande 
detaljplanearbete redovisas ställningstaganden 
och därmed de riktlinjer som skall gälla för 
kommande detaljplanearbete.  
 

I avsnittet Miljöbedömning av planer och 
program redovisas de miljö- och riskfaktorer som 
finns inom området. 
 
I avsnittet Genomförandefrågor beskrivs 
förutsättningarna för kommunalt huvudmannaskap 
respektive enskilt huvudmannaskap samt 
principerna för kostnadsfördelning. Här redovisas 
också förslag till etappindelning av det kommande 
detaljplanearbetet. 
 
Kostnaderna för planläggning är tänkta att tas ut 
via planavgifter i samband med bygglov medan 
kostnaderna för VA-anslutning kommer att tas ut 
av de enskilda fastighetsägarna via 
anslutningsavgifter. 
Samtliga fastigheter inom detaljplan förutsätts 
ingå i verksamhetsområde för VA. 
Kostnader för VA på enskild fastighet betalas av 
respektive fastighetsägare. 
Ansvaret/huvudmannaskapet för vägarna och 
allmän platsmark är tänkt att ligga på områdenas 
väg- och samfällighetsföreningar. 
 
Programmet för Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma 
föreslår att nya detaljplaner upprättas som 
möjliggör ett fungerande permanentboende med 
utbyggt VA inom området anslutet till 
kommunens system.  
 
Väg 222 kommer att fortsätta att dela 
programområdet men bör ges förbättrad standard 
för såväl biltrafiken som de oskyddade 
trafikanterna. 

Programmet visar på möjligheterna till en viss 
förtätning genom avstyckningar och ökade 
byggrätter på befintliga fastigheter som förbättrar 
möjligheterna för åretruntboende. Hänsyn tas till 
topografiska förutsättningar och tomtstorlekar för 
att inte äventyra miljövärdena i programområdet. 
Programmet föreslår även läge för ny förskola och 
läge för större infartsparkering.  
 
Möjliga lägen för nya mindre kompletterande 
bostadskvarter redovisas i skogsområdena i 
anslutning till befintlig bebyggelse (totalt mellan 
2-300 fastigheter). För de strandnära fastigheterna 
och de i starkt kuperad terräng föreslås i huvudsak 
bibehållen fastighetsstruktur. 
 
För att tillgodose de boendes rekreations-
möjligheter och värna om naturmarkens kvalitet 
bibehålls stora delar av befintliga naturområden i 
programområdet. 
 
Programmet ska ligga till grund för kommande 
detaljplanearbete i området. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
�������	
���������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � � � � � 5 

�����	������ ������	����

����������������
$���	
��#����
I översiktsplanen som antogs i juni 2003 utpekas 
Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma som prioriterat 
förändringsområde. I följande textavsnitt hänvisas 
till översiktsplanen, som här förkortas till ÖP. 
ÖP redovisar bland annat att kommunens befolkning 
ökar kraftigt, att permanentning av fritidshus sker, 
att efterfrågan på nya bostadsområden finns, att 
miljöbelastningen ökar på grund av alla förändringar 
i bebyggelsen, att det stora bebyggelsetrycket gör 
det viktigt att vara aktsam om såväl stora som små 
naturområden. 
 
ÖP pekar ut fem prioriterade förändringsområden 
och Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma är ett av 
dessa. För dessa prioriterade områden anser 
kommunen att det är särskilt angeläget att snarast 
utarbeta riktlinjer för bebyggelseutvecklingen och 
att påbörja utbyggnaden av infrastrukturen. 
Fritidshusen utgör en bostadspotential men 
permanentningen får följdverkningar på 
trafiksituationen och VA-sidan. För att komma till 
rätta med detta krävs kommunalt VA och 
detaljplaneläggning för anpassning till 
åretruntboende. Kommunen räknar med att de 
prioriterade områdena ska ha anpassats till 
förutsättningar som medger åretruntboende inom tio 
år. Inom samma tid ska också fastigheterna ha 
anslutits till kommunalt VA. 
 

ÖP:s övriga tankegångar och förslag till riktlinjer 
har arbetats in i avsnittet planeringsförutsättningar. 
 
%	
�	�������
I ÖP anges att: 
”Stora delar av den svenska kusten är i sin helhet 
riksintresse enligt Miljöbalken kap 4 för sina 
samlade natur- och kulturvärden. Kustområdena och 
skärgårdarna i Södermanland och Uppland från 
Oxelösund till Herräng och Singö är ett sådant 
område. Här skall turismens och då särskilt det 
rörliga friluftslivets intressen beaktas. 
 
Bestämmelserna innebär dock inte någon restriktion 
för utvecklingen av befintliga tätorter, av det lokala 
näringslivet eller anläggningar som behövs för 
försvaret.” 
 
I övrigt omfattas programområdet inte av något 
riksintresse. 
�
�������
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Värmdös stränder är inom stora områden hårt 
exploaterade. Det finns därför ett kommunalt ansvar 
att värna om stränder och strandområden.  
Delar av Värmdövik, Herrviksnäs och Strömma 
ligger inom strandskyddat område och är av intresse 
för naturskyddet och djurlivet vilket måste beaktas 
vid upprättandet av nya detaljplaner. 
 

Område med strandskydd (röd skraffering) framgår 
av (kartbilaga 1). Därutöver råder strandskydd 100 
meter ut från land. 
 
&���'#�����
En detaljplan anger vad marken får användas till; 
vad som ska vara vägar och vad som ska vara 
kvartersmark. Detaljplanen anger även hur mycket 
som får bebyggas och i många fall hur byggnaderna 
får placeras. Den reglerar också vem som ska ha 
ansvaret för gemensamma områden såsom vägar 
och grönområden. 
 
Drygt hälften av programområdet har gällande 
detaljplan. Områdena framgår av (kartbilaga 2). 
Den äldsta är från 1949 och den yngsta är från 1965. 
Den yngsta omfattar den västra delen av 
programområdet.  
 
Översiktsplanen anger att kommunalt vatten och 
spillvattenavlopp skall byggas ut i området. Inom 
området bör likartade regler gälla för kommande 
förtätning. Eftersom förutsättningarna inom området 
är olika bl.a. avseende planläget behöver nya 
detaljplaner utarbetas. 
 
De gällande detaljplanerna (ursprungligen 
byggnadsplaner) har alla tillkommit för att 
exploatera mark för fritidsboende. Mellan planerna 
varierar tomtstorlekarna från 2500-5000 kvm i de 
äldre planerna från 40- och 50-talet till 2000-2500 
kvm i de nyare planerna från 60-talet. 
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I de äldsta planerna är även antalet tomter reglerat 
utifrån plankartan.  
 
Byggrätten för tomten varierar också. För 
huvudbyggnad varierar byggrätten mellan 75-150 
kvm byggnadsyta på marken (BYA). För uthus är 
den normalt 40 kvm BYA. 
 
Den totala byggrätten varierar vanligtvis mellan 
130-220 kvm bruttoarea (BTA) för huvudbyggnad 
då vindsinredning medges i de flesta planer. 
Bostäder får uppföras i en våning och ska vara 
friliggande. 
I samtliga planer har ett förordnande med 
nybyggnadsförbud enligt 110 § byggnadslagen 
införts. Det innebär att permanentbebyggelse kan 
komma till stånd först om vatten- och 
avloppsfrågorna kan lösas. 
 
De gamla detaljplanerna behöver anpassas till 
åretruntboende och nya detaljplaner behöver tas 
fram där sådana ej finns. Detaljplanernas byggrätt 
bör motsvara de krav man kan ställa på en 
åretruntbostad. Många dispenser har redan getts. 
Byggrätten i de nya planerna kan komma att variera 
beroende av tomtstorlek och topografiska 
förhållanden samt av de boendes synpunkter och 
önskemål. 
 
Trafikstrukturen i området behöver ses över så att 
vägarna i området fungerar för en större mängd 
bilar, för utryckningsfordon och att tillräcklig 
trafiksäkerhet uppnås för oskyddade trafikanter. 
Trafiköversynen kan innebära att framförallt vissa 
vägkorsningar behöver byggas om och ges större 
utrymme än idag. 
 

Väg 222 ges utrymme för framtida 
förbättringsåtgärder avseende såväl horisontal som 
vertikal profil samt möjlighet till ombyggnad av 
infarter till bostadsområdena. Vägområdet kan 
behöva utökas och kan i enstaka fall behöva 
inkräkta på någon enskild fastighet. Direktutfarter 
på väg 222 ska om möjligt tas bort. 
Områden med gällande detaljplan framgår av 
(kartbilaga 2). 
 
�	�������
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Under den tid som planarbetet pågår har kommunen 
rätt (enligt PBL) att vilandeförklara bygglov under 
högst två år. Tanken med detta är att man inte 
genom lovgivning ska föregripa planens syfte. 
Beslut om vilandeförklaring fattas av miljö- och 
byggnämnd. Själva programmet utgör inte underlag 
för en vilandeförklaring. En vilandeförklaring kan 
bli/är aktuell först när man påbörjat 
detaljplanearbetet för ett avgränsat område.   
 
 

(��
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Större delen av marken är i privat ägo och utgör 
tomtmark. 
Vägområden och vissa gemensamma grönområden 
ägs av samfälligheter eller är upplåtna med servitut.    
I programområdet finns också ett antal större 
fastigheter framför allt på Fågelbrolandet. 
Kommunen äger två av dessa fastigheter på 
Fågelbrolandet. 
 
Väg 222 (Stavsnäsvägen) är upplåten med vägrätt 
till Vägverket som ansvarar för vägen. 
 

Markägoförhållanden framgår av markägokarta 
(kartbilaga 3). 
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Programområdet har i äldre tider varit glest bebott 
med enstaka torp och gårdar. Delar av området har 
legat under de större herrgårdarna Fågelbro och 
Brevik. 
 

 
Strömma kanal 
 
Strömma kanal är en mycket gammal farled, i äldre 
tider kallad Lillströmmen och flitigt använd av 
skärgårdsborna då det var en genväg till Stockholm. 
Det centrala läget där farleden möter landsvägen 
utnyttjades tidigt till krogverksamhet. Redan 1740 
omnämns ”Krogen”. Från 1860-talet har det 
bedrivits affärsverksamhet vid kanalen. Kanalen 
muddrades upp vid flera tillfällen på 1800-talet i 
samband med att ångbåtstrafiken ut till skärgården 
kom igång. Även under 1900-talet har kanalen 
muddrats. Dess nuvarande utseende med förstärkta 

slänter fick den 1977.  Ett flertal broar har funnits i 
samma läge som den idag befintliga klaffbron 
byggd 1997. 
 
Vid sekelskiftet 1900 tillkom större sommarvillor 
längsmed kanalen. Under 1930- och 40-talet tillkom 
flera nya sportstugeområden genom 
avstyckningsplaner på Lillströmsudd, i Strömma, 
Ryttinge och Herrviksnäs. Under 1950- och 60-talet 
tillkom ytterligare fritidshusområden genom 
byggnadsplaner i Strömma och Värmdövik. 
Bebyggelsen har efterhand omvandlats till 
permanentbostäder genom om- och tillbyggnader 
eller genom nybyggnation.     
 
 

�����
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Landskapet är den inre skärgårdens med tallklädda 
bergsryggar, insprängda mindre dalsänkor samt 
havsvikar kantade av branta stränder eller låglänta 
vasstränder. 
 
Bergryggarna har på sina ställen branta sidor som 
bildar markerade väggar i en dalgång. Bebyggelsen 
har ofta placerats vid dessa branter eller uppe på 
ryggen vilket ytterliggare förstärker 
landskapsbilden. 
På Fågelbrolandet finns tidigare uppodlad mark som 
idag huvudsakligen är igenväxt. 
 

 
Herrviken 
 

)�� �*������������
)�� ��
Översiktsplanens intentioner är att bevara 
grönstrukturen. Norra delen av programområdet 
gränsar till det stora regionala grönområdets 
värdekärna på Värmdölandet där Korsmosjön bildar 
en naturlig gräns i söder. 
  
Området norr om Korsmosjön har enligt 
Översiktsplanen utpekats som område med högt 
naturvärde. Här finns också vissa nyckelbiotoper 
och ekologiskt särskilt känsliga områden i 
anslutning till Dyppeln och omgivande träsk och 
mossmarker som utgör viktiga sumpbiotoper. 
För bevarande av naturvärdena runt Dyppeln måste 
avsteg från egentligt skogsbruk göras i den örtrika 
granskogen. 
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Korsmosjön 
 
Sumpbiotoper finns också i anslutning till Kroksjöns 
södra stränder. För bevarande av dessa biotoper 
krävs att vattenflödet inte ändras och att 
beskuggningen av marken kan bibehållas. 
 

 
Sumpbiotop vid Kroksjön 
 
Närmast Örträsket är skogsmarken klassad som 
naturvärdesobjekt.  

Programområdet är som helhet skogsbevuxet. 
Genom att tomterna är stora har mycket naturmark 
sparats även på tomtmark. 
På de högre belägna delarna dominerar 
hällmarkstallskog. I dalgångarna förekommer inslag 
av lövträd och tomterna har mer av 
trädgårdskaraktär med gräsmattor och fruktträd. 
Vissa stränder är låglänta med alar och vass. 
 
För Värmdöviks stora samfällda markinnehav finns 
skogsbruksplan som reglerar hur skogen skall 
skötas. 
 
Naturområden framgår av (kartbilaga 4).    
 
������������
I Översiktsplanen fastslås att sjöar och vattendrag 
skall skyddas från föroreningar och utsläpp som kan 
leda till övergödning. 
Motorbåtstrafik förbjuds i sjöar mindre än 10 ha, 
vilket gäller samtliga sjöar i programområdet. 
 
Korsmosjön har sitt tillflöde från ett 
våtmarksområde med vattenspegel vid Dyppeln och 
rinner ut i Torsbyfjärden. Sjön har ett vatten med 
måttlig kvävehalt och låg fosforhalt. 
  
Kroksjön har ett mycket begränsat 
tillrinningsområde. Sjön är idag sommarvattentäckt 
för ett större antal fastigheter. Vattenkvaliteten är 
bra trots närheten till bebyggelse. Den avledande 
bäcken rinner genom Strömma och mynnar i 
Brevikssundet.  
 

Örträsket har inte nämnvärt påverkats av omgivande 
bebyggelse utan dess flöde mot jordbruksdiket i 
öster är näringsfattigt och med måttliga kvävehalter. 
 
Återlögafjärden påverkas av den stora andelen 
permanentbosättning som finns längs med 
stränderna. 
 
Norrviken är en grund havsvik som sakta växer 
igen. Den utgör ett viktigt lekområde för flera 
fiskarter. Viken har heller inte varit utsatt för yttre 
påverkan. 
Viken bedöms därför ha ett högt naturvärde och 
klassas som särskilt känsligt område. 
    

� �� ��
Bebyggelsen har inte pekats ut som område av 
intresse ur kulturmiljösynpunkt i översiktligt 
material. 
 
Inom området finns exempel på olika byggnadsstilar 
med sommarvillor vid vattnet från 1900-1930, 
sportstugor från 1930-1950 och senare med 
ombyggnad eller nybyggnad för permanentboende. 
   
Värt att särskilt omnämna är Ryttinge som 
exploaterades under 1930-talet och som fortfarande 
bevarat sin karaktär med ursprungliga sportstugor 
med liggtimmerpanel på stora naturtomter. 
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Sportstuga i Ryttinge 
 
Strömma gård och de grosshandlarvillor som ligger 
i sluttningen mot kanalen är värdefulla för miljön. 
 
Miljön runt kanalen och brofästet är också värdefull 
för miljön. Även om den ursprungliga bebyggelsen 
har brunnit upp har området kvar sin karaktär. 
 

 
Norrvik 
  

Norrvik, torp från 1600-talet har bebotts av bönder 
och fiskare fram till 1996. Boningshuset, en 
knuttimrad parstuga har ålderdomliga drag som 
tyder på att huset är äldre än från 1800-talets mitt, 
vilket är sällsynt idag i kommunen. 
  

+!������
Bebyggelsen i Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma är 
väl sammanhållen. Största delen av området består 
av tomtmark.  
I området finns ca 1100 fastigheter. Nästan alla är 
bebyggda med fritidshus eller enfamiljsvillor. Inom 
Värmdövik som utgör närmare hälften av alla 
fastigheter är tomtstorlekarna på  2000-2500m2 . För 
övrigt varierar tomtstorlekarna kraftigt mellan 3000-
10000m2. De största tomterna återfinns i de 
delområden som är avstyckade utan detaljplan. 
Inom Värmdövik är bebyggelsen ganska homogen 
och i hög grad omvandlad till villastandard. I övriga 
delar av programområdet råder en stor blandning av 
fritidsboende och åretruntboende i nya villor eller 
ombyggda fritidshus. 
Vid Strömma kanal finns byggnader som inrymmer 
butikslokaler, restaurang samt båtförsäljning. 
I kanalmynningen mot Brevikssundet finns 
varvsrörelse. Mindre hallbyggnader finns på 
fastigheten.  
I Översiktsplanen fastslås att riktlinjer för framtida 
bebyggelseutvecklingen ska tas fram i samband med 
nya detaljplaner som också skall ersätta de idag 
gällande otidsenliga planerna. 

 
Varvsrörelse vid inloppet till Strömma kanal 
 

)�� ��	�'�������
���	���
En kommunal målsättning är att alla Värmdöbor ska 
ha goda förutsättningar för att vistas i naturen. 
Avstånd längre än 300-500 meter gör att folk avstår 
från kvällspromenaden i naturområdet. Inom 
tätbebyggda områden ska målsättningen vid 
detaljplanering vara att området ska genomskäras av 
stråk som leder ut till större promenadområden. 
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Utsikt från vandringsleden 
 
Genom norra delen av Värmdövik förbi Korsmosjön 
löper en vandringsled som fortsätter ut över 
Värmdölandet. Vägen från Strömma kanal mot 
Brevik utgör också en viktig cykelled. 
    

 
Badplats vid Kroksjön 
 
 

Vid Korsmosjön och Kroksjön finns naturliga 
badplatser. Även längs havsvikarna finns ordnade 
badplatser ofta i anslutning till mindre 
småbåtsbryggor. 
Söder om Korsmosjön finns en tennisbana. 
I grönområdena mellan bostadsområdena löper 
gångstigar ut i anslutande natur eller upp till de 
utsiktsplatser på bergsryggarna som finns inom 
området. Stränderna runt sjöarna är tillgängliga. 
Övriga stränder är bara tillgängliga vid badplatser 
och småbåtshamnar. 
 

 
Båthamn vid Strömma 
Större båthamn finns vid Strömma och i Herrviken. 
Övriga bryggföreningar är små och direkt kopplade 
till dem som bor i angränsande vägsamfällighet.  
 
 
 

 
Samfällt strandområde vid Ryttinge 
 
I Värmdövik har lekplatser, bollplaner och 
tennisbanor iordningställts på gemensam grönmark. 
 

 
Lekplats i Värmdövik 
 



�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
�������	
���������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � � � � � 11 

,���	
�
����
�	�����	
�
Kollektivtrafiken består av tre busslinjer som 
trafikerar väg 222 till Slussen. Det finns 
busshållplatser placerade i huvudsak vid varje infart 
i området. En liten infartsparkering för de boende i 
Strömma finns vid Ripvägen. 
 
Trafiksäkerheten för resenärerna är dålig då det 
saknas gångbanor och övergångsställen på långa 
sträckor av vägen. 
  

 
Stavsnäsvägen (väg 222) 
 
Större infartsparkering finns vid Grisslinge. 
  
+	�����	
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Väg 222 ingår i huvudvägnätet och är en statlig väg 
som förbinder Stockholm med Gustavsberg och som 
leder vidare ut till Stavsnäs och Djurö. 
 

Vägen byggs om på sträckan Ålstäket-Mölnvik för 
att få högre kapacitet och ges en trafiksäkrare miljö. 
 
På sträckan Ålstäket –Strömma är högsta tillåtna 
hastighet 70 km/t liksom på sträckan från Strömma 
ut på Fågelbrolandet. Genom Strömma är högsta 
tillåtna hastighet 50 km/t. 
 
Trafikflödet är idag ca 8500 fordon per 
årsmedeldygn. Trafiken varierar emellertid kraftigt 
med årstiderna till följd av det stora antalet 
fritidsboende som finns längre ut längs med 
Stavsnäsvägen och i skärgården. 
 

 
Privat parkeringsficka vid Stavsnäsvägen 
 
Många in- och utfarter finns till såväl enskilda 
fastigheter som hela bostadskvarter. 
Många korsningar är bristfälliga avseende såväl 
kurvradier som siktsträckor. Periodvis är det svårt 
att ta sig in respektive ut från lokalvägarna. 
 

 
Utfart från Rödingstigen 
 
Några planer på större förbättringar av vägen finns 
inte hos Vägverket idag. Men punktinsatser kan 
komma att göras för särskilt angelägna åtgärder. 
Utrymme för en förbättrad utformning av väg 222 
måste ändå finnas med i det fortsatta 
detaljplanearbetet inkluderande möjligheter till 
gång- och cykelbana längs med vägen. 
 

 
Ripvägen, Strömma 
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Biltrafiknätet inom området består idag till största 
delen av smala vägar med låg trafikstandard. 
Generellt är vägarna branta och kurviga och har 
dålig plan- och profilstandard. På många ställen är 
sikten mycket dålig. 
Den lägsta standarden återfinns i Herrviksnäs, 
Ryttinge, Lillströmsudd och delar av Strömma samt 
Hästhagsudd.  
Vägnätet i Värmdövik håller en högre standard än 
övrigt vägnät men även här finns behov av 
standardförbättringar. 
Generellt råder 30 respektive 20 km/t inom 
områdena. 
Vägarna är antingen belagda med asfalt eller är rena 
grusvägar. 
Vägområdena inom programområdet varierar 
mellan i huvudsak 8-10meter med för vissa delar 
ända upp till 20 meter. 
Vägbanorna är däremot ofta mycket smala och 
varierar huvudsakligen mellan 3-4,5 meter. 
 

 
Gamla Herrviksnäsvägen 
 

 
Principsektion av vägområde 
 
Enligt Översiktsplanen är vägarnas utformning en 
mycket angelägen fråga vid framtida planläggning. 
 
.�����������
�����	
�
Inom området finns inga gångbanor. 
Ett fåtal gång- och cykelvägar finns men dessa 
förbinder inte alla områden så att man kan undvika 
att ta sig ut på väg 222. 
Gångstigar finns i området som i första hand leder 
ut i naturen eller till badplatserna. 
Gång- och cykelnätet ska ses över i 
detaljplanearbetet så att möjligheter till utbyggnad 
av interna vägar skapas i området liksom säkra 
korsningspunkter av väg 222. 
 

,
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Programområdet saknar kommunalt vatten och 
avlopp förutom 17 fastigheter längs Lostigen på 
gränsen till Skeppsdalsström. Dessa är anslutna till 
Hemmesta reningsverk. 
 
Inom området finns enskilda anläggningar för vatten 
och avlopp med slutna tankar eller 
infiltrationsanläggningar. Markförhållandena är inte 

lämpliga för infiltrationsanläggningar och många 
avloppsanläggningar är undermåliga. 
 
I de delar av området som ligger närmast kusten är 
risken för saltvatteninträngning stor, och många 
brunnar har redan förhöjda kloridhalter. 
 
Nya huvudledningar för vatten och avlopp för 
spillvatten planeras längs med väg 222 till Ålstäket. 
Därifrån leds avloppet till kommunala reningsverk. 
Inom en snar framtid kommer avloppet att anslutas  
till Käppala reningsverk. 
 
&��������
Dagvattnet i området tas dels om hand lokalt eller 
leds bort genom diken med utlopp i omgivande 
havsvikar. 
 
Översiktsplanen anger att i första hand ska 
dagvattnet tas omhand lokalt (LOD). Endast där 
LOD ej är möjligt kan dagvattnet anslutas till 
allmänt ledningsnät för dagvatten enligt 
översiktsplanen. Hanteringen av dagvatten bör 
studeras i samband med detaljplanearbetet med 
förutsättningen att lösa hanteringen utan allmänt 
ledningsnät. 
  
Områdets terrängförhållanden med stora bergryggar 
och inflikade dalgångar gör det svårt att ta omhand 
allt dagvatten lokalt på tomtmark utan även 
vägområdena kan komma att behöva utnyttjas. 
 
/�0��������!��!����
En 70 kV-ledning som matar hela Värmdölandet 
passerar nordväst om programområdet. 
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Inom området förekommer 20 kV-ledningar för 
försörjning till transformatorstationer. Inga nya 
större kraftledningar planeras genom området. Hela 
programområdet är anslutet till ledningsnätet. 
El- och teleledningar är byggda som luftledningar 
med gemensamma stolpar för el och tele. Såväl 
blanktråd som kabel förekommer i elledningarna. 
Längs med norra sidan av väg 222 ligger ett 
huvudstråk med jordkablar för tele. Från Strömma 
kanal och ut på Fågelbrolandet finns kablar på ömse 
sidor av vägen. 
 
Kommunens intentioner är att verka för möjligheten 
av att samförlägga bredband med övrig 
ledningsutbyggnad. 
 
1������
Närmaste återvinningsstation finns vid Strömma och 
Skeppdalsström, närmaste återvinningscentral vid 
Hemmesta vägskäl. 
Närmaste miljöstation för farligt avfall finns på 
återvinningscentralen vid Hemmesta vägskäl. 

Hushållsavfallet transporteras bort enligt 
konventionell sophämtningsmodell. 
 
2##�����	���
Idag används olja eller el i vissa fall kombinerat 
med vedeldning i braskamin, öppen spis eller 
vedpanna. Vedeldning kan förorsaka klagomål från 
grannar. 
 

.� ��������������
Berggrunden utgörs av gnejser. I låglänta partier är 
berggrunden överlagrad med morän eller lera. Vissa 
mindre partier med torvmossa förekommer 
framförallt i anslutning till sjöarna i området. 
 

���	��
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Längs med väg 222 finns ett café och vid Strömma 
kanal finns restaurang, livsmedelsbutik/kiosk och 
båtmack. Vid kanalen finns också båtförsäljning och 
ett mindre varv. 

Närmaste kommersiella centrum finns i Hemmesta 
och Mölnvik med dagligvaruhandel, detaljhandel 
och restaurang. I Gustavsbergs centrum och i 
Mölnviksområdet finns också stora 
arbetsplatsområden. 
  
"�����	�����	��
Värmdövik, Herrviksnäs och Strömma hör till Viks 
skolas upptagningsområde. Årskurs 6-9 går i 
Hemmestaskolan hög. Ny skola för årskurs F-9 
utreds för närvarande vid Hagaberg. 
 
Närmaste kommunala förskolor finns i 
Skeppsdalsström och Hagaberg. Vid infarten till 
Fågelbro planeras för ny förskola. 
Det finns behov av ytterliggare förskolor redan för 
dagens situation och ytterliggare behov uppstår vid 
en fortsatt permanentbosättning i programområdet. 
  
I Hemmesta och Gustavsberg finns bibliotek och 
fritidsgårdar, vårdcentral, folktandvård, vårdboende 
och servicelägenheter.  
Barnavårdscentral finns i Haghullta.

 
 

 
 
 

�
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Nedan redovisas förslag till markanvändning 
inför kommande detaljplanering av Värmdövik- 
Herrviksnäs- Strömma. 
Nya detaljplaner upprättas som möjliggör ett 
fungerande permanentboende med utbyggt VA 
inom området anslutet till kommunens system.  
  

,���	
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I plan- och bygglagen 2 kap 4§, regleras hur 
bebyggelsemiljön ska utformas och här finns 
även riktlinjer för trafikmiljön. Inom områden 
med sammanhållen bebyggelse skall 
bebyggelsemiljön utformas med hänsyn till 
behovet av skydd mot uppkomst och spridning av 
brand samt mot trafikolyckor och andra 
olyckshändelser. Vidare ska en god 
trafikförsörjning och god trafikmiljö skapas. 
 
+	�����	
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I det kommande detaljplanearbetet skall behovet 
av tillräckligt stort vägområde för väg 222 
utredas med tanke på den ökande biltrafikens 
behov och behov av fortsatt utbyggnad av gång- 
och cykelbana längs med vägen fram till 
Hagaberg. 
 

Antal och utformning av nuvarande in- och 
utfarter till de olika delområdena skall ses över i 
detaljplanearbetet. Siktförhållanden och 
geometrisk utformning skall ha en godtagbar 
standard. Eventuellt kan undersökas om det 
skulle vara möjligt att anlägga en rondell vid 
Grävlingstigen respektive Forellstigen och slopa 
mellanliggande utfarter. 
 
Möjligheten att bygga en gång- och cykelbro i 
Sikvägens förlängning över väg 222 bör 
undersökas då de topografiska förhållandena är 
gynnsamma. Detta kan bla skapa en trygg väg till 
den planerade förskolan. 
 
Enskilda utfarter på väg 222 skall om möjligt tas 
bort eller samlas ihop till lämpliga lägen i 
samband med detaljplaneläggningen. 
 
.�����������
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Området föreslås få den högsta tillåtna 
hastigheten av 30 km/t inom bostadsområdena. 
Detta gör att det ur trafiksäkerhetssynpunkt är 
möjligt att med god standard låta cyklister färdas 
i blandtrafik på vägarna. Uppsamlingsvägar och 
större lokalvägar föreslås kompletterade med 
gångbanor. Förbättrade gång- och cykelvägar 
mellan delområdena skall tillskapas. 
Möjligheterna att skapa gång- och 
cykelförbindelse till Hemmesta via befintliga 
skogsstigar bör prövas.  
 

����
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Busslinjerna kommer även fortsättningsvis att 
föras via väg 222. Några nya hållplatser planeras 
inte heller men placeringarna får ses över i 
samband med eventuella justeringar av 
infartsvägars läge och utformning för att skapa en 
trafiksäker miljö för resenärerna. 
Infartsparkeringar föreslås centralt i området i 
första hand i anslutning till planerad förskola. 
Men även andra lägen skall prövas i det 
kommande detaljplanearbetet. 
 

 
 
Infartsparkering med plats för ca 250 bilar 
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Stora delar av Herrviksnäs, vissa delar av 
Värmdövik, ytterområdena i Strömma och 
Lillströmsudd samt Hästhagsudd saknar den 
standard avseende avstånd till kollektivtrafik som 
normalt förutsätts i nyplanerade områden av 
likartat slag. 
För vissa fastigheter är avståndet det dubbla. 
Vägnätets utformning omöjliggör emellertid 
lokal busstrafik utan mycket stora ingrepp i den 
befintliga boendemiljön. 
   
%	
��	�'��
Nedan redovisas riktlinjer för utformning av 
vägarna. Utformning och eventuella intrång på 
enskilda fastigheter kommer att regleras i 
kommande detaljplaner. 
Vid nybebyggelse bör de nya vägarna om möjligt 
knytas ihop med det befintliga vägnätet och ej 
utformas som säckgator. 
På vissa ställen krävs justeringar i höjd för att 
åstadkomma tillräcklig sikt och stoppsträcka över 
backkrön. Det finns även ställen där skarpa 
kurvor gör att det inte finns tillräcklig stoppsikt. 
En åtgärd för att förbättra sikten kan vara att räta 
ut kurvorna. Där detta inte går, med hänsyn till 
miljö eller topografi, kan en möjlighet vara att 
siktröja. Ytterligare en möjlighet är att förbättra 
sikten genom att montera upp speglar eller dylikt. 
 
Vägarnas bärighet skall vara tillräcklig för en 
belastning av förväntad trafik. För de flesta 
vägarna inom programområdet innebär det att 
vägen ska klara upp till 2000 lätta fordon och upp 
till 100 tunga fordon per dygn. En sådan 
förbättring innebär sannolikt att större delen av 
vägkroppen behöver bytas ut mot grusmaterial. 

En detaljerad utredning krävs för att klargöra 
vilka vägavsnitt som behöver förbättras. 
 
Uppsamlingsvägar föreslås ha en körbanebredd 
om minst 5,5 m. Utmed uppsamlingsvägen 
föreslås en 1,5-2,0 m bred gångbana. Med dessa 
vägbredder krävs ett vägområde på 7-10 m. 
I vägområdet ingår förutom vägbana och 
gångväg även stödremsa och eventuella diken. 
Vägbeläggning föreslås vara asfalt eller oljegrus. 
 
Större lokalvägar föreslås ha en körbanebredd 
på minst 4,5 m. Vägbeläggning föreslås vara 
asfalt eller oljegrus.   
  
 Mindre lokalvägar, övriga vägnätet, föreslås ha 
en körbanebredd på minst 3,5 m. På dessa vägar 
krävs mötesplatser på ett sådant avstånd att man 
har sikt mellan mötesplatserna. Ett vägområde på 
5-8 m krävs och vid mötesplatserna upptill 8,5 m. 
Vägbeläggning föreslås vara asfalt eller oljegrus.  
 
 Vändplaner ska vara utformade så att t ex 
sopbil kan vända med backning. Detta innebär en 
minimiradie på 6,0 m plus 1,5 m svepyta eller 
motsvarande T-vändplan. 
 
Belysning bör finnas på alla gator inom området 
för att uppnå en godtagbar 
trafiksäkerhetsstandard. Det är viktigt med en 
jämn belysning utan mörka punkter där 
oskyddade trafikanter inte syns. 
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All bebyggelse inom detaljplan ska vara ansluten 
till kommunens vatten- och avloppsnät. 
Efter miljökontorets bedömning kan vissa 
mycket stora fastigheter med få byggnader som 
idag har godkända enskilda anläggningar komma 
utanför detaljplan och därmed slippa anslutning. 
  
&��������
Områdets terrängförhållanden är sådana att 
särskild uppmärksamhet behöver ägnas åt 
dagvattenhanteringen. I samband med 
detaljplanearbetet måste dagvattenhanteringen 
särskilt studeras. 
 
I görligaste mån ska lokalt omhändertagande av 
dagvatten eftersträvas genom t ex stuprör med 
utkastare för infiltration på tomtmark samt 
begränsning av ej vattengenomsläppliga 
hårdgjorda ytor på tomtmark. Där lokalt 
omhändertagande ej är möjligt får dagvatten 
ledas ut i angränsande vägdike och infiltreras via 
vägbankens grusbädd. 
Dagvatten från vägmark bör ej ledas direkt ut i 
omgivande vattendrag utan fördröjning genom 
tex diken eller stenfyllningar som också medför 
en renande effekt.  
 
/�0��������!��!����
El och tele ansluts till befintligt nät. I samband 
med utbyggnad av vatten och avlopp ska strävan 
vara att markförlägga el- och telenäten i gatan. 
Möjligheten att bygga ut så att bredband kan 
anslutas samtidigt i området bör prövas. 



�������	
�������	
����������������

16 

 
1������
Avfall ska i möjligaste mån tas om hand lokalt t 
ex genom kompostering. 
2##�����	���
För uppvärmning bör i första hand förnyelsebara 
energikällor utnyttjas. 
 
För fastbränsleanläggningar ska restriktioner för 
utsläpp av bundet organiskt kol införas i 
detaljplanen. 
    

)�� ��	�'�������
���	���
)�� ��	�'��
Områdena som utpekats enligt karta 4 som 
ekologiskt särskilt känsliga och med höga 
naturvärden kan behöva ges skyddsbestämmelser 
och skötselinstruktioner i de kommande 
detaljplanerna då en ökad permanentbosättning 
ökar trycket på närliggande grönområden. 
  
+�������������!�������
Efterfrågan på båtplatser är för närvarande i 
balans men i samband med ökad 
permanentbosättning och utbyggnad av husen på 
tomterna kommer möjligheten att förvara båtar 
på tomten att minska. Befintliga bryggområden 
och uppläggningsplatser bör om möjligt utvidgas 
vid kommande detaljplaneläggning. 
Utmed stränderna finns mindre bryggor som hör 
till enskilda strandfastigheter. Även i 
fortsättningen föreslås att mindre bryggor får 
anordnas för strandfastigheters behov. Detta 
regleras i kommande detaljplaner men kräver 
strandskyddsdispens.     

 

,	��
�������!!������
1�������
Förslag på områden där kompletterande 
bebyggelse skulle kunna vara möjlig har 
redovisats på markanvändningskartan liksom 
områden med stora tomter där en större 
förändring genom förtätning av bebyggelsen kan 
vara möjlig men som kräver nya vägar eller skaft 
till befintlig väg. Om dessa områden delas in i 
tomter på 1500-2000 kvm skulle totalt inom 
programområdet kunna tillkomma mellan 200 till 
300 nya fastigeter inklusive uppskattad 
förtätning. 
 
�
�
�
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Om kompletterande kvarter med samma karaktär 
som befintliga skapas skulle detta kunna innebära 
totalt ca 100- 120 nya tomter enligt nedan 
beskrivna exempel. 
 
A. Grävlingsstigen och Utterstigen (ca 47 
tomter). 
Tomterna ligger utanför strandskyddsområdet 
och påverkar inte naturområdet norr om 
Korsmosjön. Vandringsledens läge får justeras 
något men kan dras söder om bebyggelsen. 
  
B.  Björnstigen  och Jägarvägen (ca 37 tomter). 
Tomterna ligger mellan Stavsnäsvägen och 
befintligt kvarter. 
 
C. Björnstigen  (ca 11 tomter). 
En rad tomter i sluttning som ligger innanför 
befintligt kvarter. 
 
D. Forellstigen (ca 14 tomter) 
Ett kvarter tillsammans med tomt för förskola 
och med plats för infartsparkering i anslutning till 
Stavsnäsvägen centralt i programområdet. 
 
E. Ålstigen (ca 11 tomter). 
Ett mindre kvarter samt några kompletterande 
lucktomter tillskapas. 
  
����	
�����
Område som skulle kunna få ett mindre antal nya 
tomter men som genom styckning av de idag 
mycket stora tomterna i den östra delen skulle 
kunna förtätas och skapa ytterliggare ett 20-tal 
tomter. 

 
 

 
Värmdövik A, B, C, D, E och Herrviksnäs 
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Om kompletterande kvarter med samma karaktär 
men med något mindre tomter än i befintliga kvarter 
skapas i anslutning till befintlig bebyggelse skulle 
detta kunna innebära ett tillskott på ca 80-90 tomter 
enligt nedan beskrivna exempel. 
  
A. Örträsket  (ca 40 tomter). 
Tomterna ligger utanför strandskyddsområdet. 
Området kan nås från flera vägar som Måsvägen, 
Tallbitsvägen och Omvägen. 
 
B. Hästhagen  (ca 20  tomter). 
Tomterna ligger mellan Starvägen och Hökvägen 
 
C. Berget (ca 10 tomter). 
En rad tomter i sluttning som ligger innanför 
befintligt kvarter. Området nås från Lärkstigen. 
 
D. Strömmadal (ca 7 tomter). 
Ett mindre antal kompletterande lucktomter 
tillskapas. 
 
E. .Ripvägen  (ca 10 tomter). 
Området söder om Ripvägen innehåller stora tomter 
som skulle kunna styckas. 
�
�	�������� ���.4���3���!�������
Ett mindre antal tomter skulle kunna skapas centralt 
i samband med ny väg till del av Lillströmsudd. 
Viss förtätning är också möjlig i Gamla 
Fågelbrovägens område som samtidigt skulle kunna 
bidra till att vissa direktutfarter på Stavsnäsvägen 
skulle kunna tas bort. 
 

�

�
Strömma A. Örträsket   
 

 
Strömma B. Hästhagen 
 

%���	���
Ett mindre antal nya tomter skulle kunna tillskapas. 
Tillsammans med en tänkbar styckning av de idag 
mycket stora tomterna skulle ytterliggare ett 20-tal 
tomter kunna skapas. För sjötomterna kräver detta 
upphävande av strandskyddet. 
 

�
Lillströmsudd/Gamla Fågelbrovägen 
 
3���!��������
Område som kan få ett antal nya tomter genom 
styckning av de idag mycket stora tomterna. 
Idag utnyttjas två av dem för kommersiell 
verksamhet.  
 

+�	���	���
!!������������
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Bebyggelsen har till kommit successivt under hela 
1900-talet. Husen återfinns både på bergen och i 
dalgångarna. Det som ej är bebyggt är strandängarna 
med sina dåliga grundläggningsförhållanden och de 
branta bergen där lutningarna har varit för svåra att 
bemästra för byggarna. 
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Karaktäristiskt för området är just de branta bergen 
som syns bakom husen. Karaktäristiskt är även de 
vassbevuxna strandområdena, att vattnet syns från 
vissa platser, att det i dalgångarna finns ekar, att den 
äldre delen av bebyggelsen ofta har husen placerade 
på tomtens inre delar med trädgårdstomt mot gatan, 
att stugorna på bergen har naturtomter och att 
bergen är karga och tallbevuxna. 
 
Tomterna är förhållandevis stora i de äldre delarna. 
Tomterna är mindre i de senare detaljplanerna även 
om intrycket även här är relativt luftigt. 
 
Bebyggelsen utgörs uteslutande av villabebyggelse. 
På en del fastigheter har komplementbyggnader för 
mindre verksamheter förekommit. 
 
%	
��	�'��
• Bergsbranterna och strandängarna får ej 

bebyggas. 
• Värdefull vegetation skyddas 
  
,�������������
�
För att bibehålla den relativt luftiga karaktären i 
området föreslås att minsta tomtstorlek bör vara 
1500 kvm vid avstyckning. Detta, tillsammans med 
att bergsbranterna inte får bebyggas, innebär att en 
del stora tomter är omöjliga att dela. Tillkommande 
bebyggelse ska vara villor. 
Där vägnätet ej kan anpassas och ges en god 
standard föreslås att ingen ändring av 
fastighetsstrukturen medges. Detta gäller främst 
delområden med kraftiga nivåskillnader där annan 
sträckning av väg är omöjlig. 

Krav på tillgänglighet kan förhindra styckning och 
också medföra att även befintliga fastigheter bör ges 
en bättre tillgänglighet.   
 
%	
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• Minsta tomtstorlek för tomter avsedda för 

friliggande hus ska vara 1500 kvm. 
• För vissa delar kan minsta tomtstorlek behöva 

vara betydligt större för att värna om områdets 
karaktär och miljö och för att förhindra att 
större sprängningsarbeten krävs.  

• Inga tillkommande fastigheter medges inom 
områden utan vägar med god standard. 

• Tillgänglighetskrav skall tillgodoses. 
 

 
Stora tomter med husen indragna från vägen 
 
+!�������������
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För att bibehålla områdets karaktär med bostadshus 
på stora tomter föreslås att byggrätten regleras så att 
husen ej tar för stor yta av tomten i anspråk och att 
riktlinjer för byggnaders läge anges. Därutöver 

föreslås att husens fasader ska vara i det material 
som de flesta omgivande småhusen har. 
 
%	
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• Nya småhus ansluts till befintlig bebyggelse. 
• Ny villa ska i möjligaste mån placeras mitt på 

tomten eller på tomtens bakre del i förhållande 
till gatan. 

• Uthus och garage får inte ha en framskjuten 
placering utan i möjligaste mån underordna sig 
huvudbyggnaden vid placering på tomten. 

• Nytt småhus i en våning får ha högst 160 kvm 
BYA. Uthus och garage får tillsammans uppta 
högst 50 kvm BYA. 

• Nytt småhus i två plan utan vindsinredning får 
uppta högst 120 kvm BYA. Uthus och garage 
får tillsammans uppta högst 50 kvm BYA. 

• För område där minsta tomtstorlek är betydligt 
större 1500 kvm kan större byggrätter komma i 
fråga vid detaljplaneläggningen. 

 

 
Bebyggelse i Värmdövik 
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�
Ny och gammal bebyggelse i Strömma 
 
 

 
Äldre sommarstuga i Strömma 
 
� �� �!!������
Av stort kulturhistoriskt värde är Norrvik med sina 
välbevarade timrade stugor av den äldre agrara 
typen före 1850. 

Strömma gård och angränsande gosshandlarvillor 
utgör också en skyddsvärd miljö. 
 
%	
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• Skyddsbestämmelse för kulturhistoriskt 

värdefull bebyggelse införs. 
 
���	��
I anslutning till väg 222 söder om Korsmosjön 
reserveras mark för en 8 parallellig förskola och en 
större infartsparkering. 
 
För befintliga verksamheterna vid Strömma kanal 
får behov av ytterliggare yta utredas i samband med 
kommande detaljplaner med beaktande av miljön 
runt kanalen. 
 
%	
��	�'�
• Endast icke störande verksamheter medges. 
 
Förslag till markanvändning framgår av (kartbilaga 
5). 
 
 
 
�
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Enligt PBL krävs Miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) för detaljplaner vars genomförande kan 
innebära en betydande påverkan på miljön, hälsan 
eller hushållning med mark, vatten och andra 
allmänna intressen. Syftet med en MKB är att 
identifiera och beskriva de direkta och indirekta 
effekterna för miljön som en planerad verksamhet 
eller åtgärd kan medföra. En MKB skall också 
möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter 
på människors hälsa och miljö. 
 
De förändringar som föreslås i programmet bedöms 
inte kräva någon MKB men innehåller miljöfrågor 
av sådan betydelse att en översiktlig 
miljöbedömning kan anses motiverad. 
 
Programförslaget innebär i första hand att anpassa 
planförutsättningarna till idag rådande förhållanden 
med permanent bosättning med utbyggnad av VA 
och med förbättrad framkomlighet. 
I andra hand prövas också möjligheterna till att i 
anslutning till befintlig bebyggelse tillskapa 
ytterliggare tomter på i dag huvudsakligen planlagd 
naturmark. 
 
Programområdet gränsar till och omfattar mark med 
höga naturvärden och skyddsvärda ekologiskt 
känsliga områden. 
Programförslaget innebär inte intrång i dessa 
områden utan föreslår skyddsbestämmelser för dem. 

VA-utbyggnaden i området bidrar också till att 
förhindra att dessa områden förorenas eller dräneras 
ut. 
 
En vandringsled passerar genom programområdet 
som påverkas marginellt av eventuell nybyggnad. 
Vandringsledens läge kan behöva justeras på en 
kortare sträcka. Detta sker i den del där leden redan 
idag ansluter till och passerar igenom befintlig 
bebyggelse.  
 
Områdets förändring kommer att öka 
trafikalstringen på väg 222. 
För att begränsa denna belastning föreslås 
utbyggnad av infartsparkeringar vid busshållplatser 
och god täthet på kollektivtrafiken. Samtidigt görs 
standard förbättringar på vägavsnittet mellan 
Mölnvik och Ålsteket som har det största 
kapacitetsproblemet idag. 
  
Inom programområdet ökar luftföroreningarna till 
följd av ökad biltrafik marginellt då respektive 
delområde inte genererar mycket trafik. 
Luftföroreningarna till följd av ökad trafik på väg 
222 motverkas av pågående ombyggnad för att öka 
trafikkapacitet och därmed minska risken för 
köbildning. Genom god kollektivtrafikförsörjning 
kompletterade med infartsparkeringar kan 
trafikökningen också hållas nere. 
 
De delar av bebyggelsen som ligger nära väg 222 
utsätts för bullernivåer på mellan 40 och 55 dB, allra 
närmast vägen något högre. Gränsvärden för 

bostadshus vid nybyggnad är 55 dBA 
ekvivalentvärde utomhus vid fasad och 30 dBA 
inomhus. Trafikbullerutredning ska genomföras i 
samband med detaljplanearbetet. 
Ny bebyggelse planeras så att riktvärdena för buller 
ej överskrids. 
 
Eventuell förekomst av markföroreningar vid 
tidigare anläggningar vid Strömma kanal ska 
studeras i samband med detaljplan. 
 
Enligt ÖP finns inga platser i kommunen där 
miljökvalitetsnormerna överstigs idag eller kommer 
att överstigas i framtiden som en konsekvens av 
översiktsplanens inriktning. 
 
I vissa delar av Strömma finns eventuellt höga halter 
av markradon. 
 
Vid ny bebyggelse krävs alltid radonundersökning 
före byggande. Före byggande på berg mäter 
miljökontoret på begäran gammastrålningen. 
 
Väg 222 öster om Ålstäket är sekundär transportled 
för farligt gods. Här transporteras bla bensin och 
eldningsolja. 
 
Om man planerar bebyggelse eller verksamheter 
inom 100 meter från en väg med transporter av 
farligt gods ska en riskanalys vara ett av underlagen 
vid planeringen. Under särskilda omständigheter 
kan 100-meters gränsen utökas. Riskanalysen ska 
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ingå i detaljplanehandlingarna för området kring 
vägen. 
 
Länsstyrelsen rekommenderar 
• 25 meter byggnadsfritt närmast transportleden 
• Tät kontorsbebyggelse närmare än 40 meter bör 

undvikas 
• Sammanhållen bostadsbebyggelse eller 

personintensiv verksamhet närmare än 75 meter 
från vägkant bör undvikas 

 
Ingen ny bebyggelse planeras inom riskzonen. 
 
Sjöarna i området har idag låga eller normala 
näringshalter. Deras framtid säkras genom 
utbyggnad av kommunalt VA. 
Kringliggande havsvikar har förhöjda näringshalter. 
När kommunalt VA byggs ut i området kommer 
situationen att förbättras. 
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Nedan följer en sammanfattning av kommunens 
förslag till huvudmannaskap och fördelning av 
kostnader för genomförande av detaljplanen och 
utbyggnad av VA. 
Därefter följer en redovisning av principerna för 
kommunalt respektive enskilt huvudmannaskap 
samt en redovisning av principerna för 
kostnadsfördelning. 
Sist redovisas förslag till etappindelning av 
kommande detaljplaneläggning. 
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Kostnaderna för planläggning är tänkta att tas ut 
via planavgifter i samband med bygglov medan 
kostnaderna för VA-anslutning kommer att tas ut 
av de enskilda fastighetsägarna via 
anslutningsavgifter. 
Samtliga fastigheter inom detaljplan förutsätts 
ingå i verksamhetsområde för VA. 
Kostnader för VA på enskild fastighet betalas av 
respektive fastighetsägare. 
Ansvaret/huvudmannaskapet för vägarna och 
allmän platsmark är tänkt att ligga på områdenas 
väg- och samfällighetsföreningar. 
 

����---�
Vägverket ansvarar för ombyggnad av väg 222. 
Det svarar också för kostnader i samband med 

ombyggnad av väg 222 och därmed tillhörande 
åtgärder. 
 

� � �������
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Enligt Plan- och bygglagen ska kommunen vara 
huvudman för allmänna platser inom områden 
med detaljplan, om det inte finns särskilda skäl 
till annat. Det ska anges i detaljplanen om det ska 
vara något annat än kommunalt 
huvudmannaskap. Det kan inom samma 
detaljplan inte vara en blandning av kommunalt 
och enskilt huvudmannaskap. Det kan däremot 
vid ett enskilt huvudmannaskap vara olika 
huvudmän för vägar respektive allmän platsmark. 
 
Enligt översiktsplanen ska ansvaret för vägarna 
och allmänna platser ligga på områdets väg- och 
samfällighetsförening. 
 
För att tydliggöra skillnaderna mellan kommunalt 
och enskilt huvudmannaskap redovisas detta 
nedan. 
 
���� ������ � �������
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Ett kommunalt huvudmannaskap innebär att 
kommunen planerar, projekterar, bygger och 
förvaltar vägarna och övrig allmän platsmark i 
området. Dessutom löser kommunen in mark för 
detta ändamål. Vid kommunalt huvudmannaskap 
svarar kommunen för att vägar med mera byggs 
eller förbättras till erforderlig standard enligt 
detaljplanen i takt med utbyggnaden inom 

kvartersmark, det vill säga i takt med 
permanentning och/eller förtätning. 
Kommunen har möjlighet att låta 
fastighetsägarna i området betala dessa åtgärder 
genom att ta ut gatukostnader. Parallellt med 
detaljplanearbetet tas en gatukostnadsutredning 
fram. I denna beskrivs beräknade kostnader för 
utbyggnaden och hur dessa ska fördelas på 
fastighetsägarna. Det redovisas också inom vilket 
område kostnaderna ska fördelas, det s.k. 
fördelningsområdet. I gatukostnaden kan också 
den ersättning som kommunen kan få betala till 
enskilda ägare för vägmark, intrång med mera 
räknas in. Kostnaderna ska fördelas på rättvis och 
skälig grund. 
Detta innebär ofta att befintliga 
småhusfastigheter betalar lika inom 
fördelningsområdet, medan tillkommande 
avstyckningar betalar en högre avgift. 
 
Kommunen har rätt att dra av momsen vid 
utbyggnad av vägarna i kommunal regi. 
 
Efter utbyggnaden av vägarna sköter kommunen 
drift och underhåll. Finansieringen sker med 
kommunalskattemedel. Om det finns ett stort 
intresse för att sköta kommunal park- och 
naturmark inom området kan kommunen avtala 
med en förening om att föreningen svarar för viss 
skötsel och underhåll. Det bör i så fall upprättas 
en skötselplan för att tydliggöra hur de olika 
ytorna ska skötas. 



�������	
�������	
����������������

24 

/��
	���� � �������
�#�
Ett enskilt huvudmannaskap innebär att någon 
annan än kommunen planerar, projekterar, 
bygger och förvaltar vägarna i området samt 
övrig allmän plats. Det enskilda 
huvudmannaskapet innebär att det kan vara olika 
huvudmän för vägar och övriga allmän plats. 
Befintlig vägförening kan vara huvudman och 
ansvara för dessa. Samfällighetens ansvar 
regleras i ett anläggningsbeslut. 
 
Kostnaden för utbyggnaden betalas av berörda 
fastighetsägare enligt den fördelning som 
bestäms i anläggningsbeslutet. I kostnaden 
inräknas eventuella marklösenkostnader. 
Fördelningsprincipen är ungefär densamma som 
vid kommunalt huvudmannaskap. Föreningen har 
dock inte rätt att dra av momsen. 
 
En skillnad mot kommunalt huvudmannaskap är 
att kostnaderna för anläggningsförrättningen ska 
betalas av fastighetsägarna vid ett enskilt 
huvudmannaskap. 
 
En av svårigheterna med enskilt 
huvudmannaskap i ett område som avses 
förändras beträffande antal fastigheter för 
bebyggelse är att anläggningsbeslutet utgår från 
den befintliga situationen och fördelar andelstal 
på befintliga fastigheter. Görs en 
anläggningsförrättning innan detaljplanerna har 
beslutats innebär det att man måste göra ett nytt 
anläggningsbeslut för varje ny detaljplaneetapp 
för att få med tillkommande avstyckningar. 
Vid enskilt huvudmannaskap är det 
anläggningsbesluten som styr utbyggnadstakten 

av vägar etc. För att säkerställa att utbyggnad 
sker kan en bestämmelse införas som reglerar att 
bygglov för nybyggnation på obebyggda tomter 
eller avstyckningar ej ges före erforderlig ny- och 
ombyggnad av gatunätet skett. 
 
Samtidig utbyggnad av gata med VA, el- och 
teledragningar kräver särskild samordning. Vid 
enskilt huvudmannaskap ställer det krav på att 
enskilda personer i samfällighetsföreningen tar 
ansvar för projektering, upphandling och 
finansiering. 
 
Fastighetsägarna belastas av kostnader för drift 
och underhåll i form av avgift till samfällighets-
föreningen/vägföreningen. 
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Kommunen är huvudman för utbyggnad av 
vatten och spillvattenavlopp inom kommunalt 
VA-område. Ett fåtal fastigheter i Värmdövik 
ingår redan i verksamhetsområdet. Kommunens 
avsikt är att hela Värmdövik-Herrviksnäs-
Strömma ska ingå i det kommunala 
verksamhetsområdet för VA. Beslut fattas av 
kommunfullmäktige. 
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Vid enskilt huvudmannaskap finansieras 
utbyggnaden av fastighetsägarna genom 
samfällighetsföreningen. 

Vid anläggningsförrättningen bestäms hur 
investeringskostnaden ska fördelas på deltagande 
fastigheter. Det är inte ovanligt att 
samfällighetsföreningen finansierar viss del av 
kostnaden med lån. Föreningens kostnader för 
ränta och amortering betalar sedan 
fastighetsägarna i årsavgift till föreningen. Hur 
stora kostnaderna kommer att bli är svårt att 
precisera i detta skede eftersom det kommer att 
påverkas av en rad ställningstaganden när det 
gäller förtätning, vägstandard med mera.    
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För att klara även en måttlig tillkommande 
bebyggelse kan det krävas viss breddning av 
vägar och korsningar, nya GC-vägar mm som 
kan medföra marklösen eller så kallat 
släntintrång inom enskilda fastigheter. 
Omfattningen av intrånget på fastigheter ska 
framgå av förslagen till de kommande 
detaljplanerna. 
 
PBL ger kommunen eller enskild huvudman rätt 
och skyldighet att lösa enskild mark som behövs 
för allmän plats. Kostnaderna för detta får räknas 
in i underlaget för debitering av avgifter enligt 
andelstal till samfällighetsföreningen.   
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Kostnader för vatten och avlopp tas ut enligt 
gällande VA-taxa. Debitering sker när 
anslutningspunkt finns och ledningarna kan 
användas. Anläggningsavgiften täcker kostnaden 
för vatten och avlopp fram till tomtgräns där den 
s.k. förbindelsepunkten upprättas. Till detta 
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kommer kostnaden för servisledningen från 
förbindelsepunkt till byggnad. 
Vid senare avstyckning debiteras ny 
anläggningsavgift enligt då gällande VA-taxa. 
Inom programområdet planeras att 
huvudsakligen lägga ett LTA-system. Detta är ett 
tryckavloppssystem som medför att schaktdjupet 
kan begränsas. Ledningarna läggs i en isolerad 
låda och förses med värmekabel. Till 
servisledningen på tomtmark kan samma teknik 
användas vilket gör att djupa schakt och 
bergsprängningar kan undvikas i de flesta fall. 
 
För specialfall där eget vatten kan användas även 
i fortsättningen gäller lägre brukningsavgifter. 
Kontakta kommunens VA-verk för ytterliggare 
information. 
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Kostnader för planläggning tas ut som planavgift 
i samband med bygglov. 
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Med hänsyn till programområdets storlek och 
antalet fastighetsägare inom området är det inte 
lämpligt att genomföra planläggningen i en 
detaljplan. Programområdet föreslås därför bli 
indelat i 7 delområden. De områden som ligger 
närmast den planerade utbyggnaden av 
huvudledningar för VA längs väg 222 tas först. 

Vid uppdelningen har hänsyn tagits till gällande 
gränser för detaljplaner och vägföreningar där 
inga andra skäl har funnits. 
Inga planeringsetapper startas innan utbyggnaden 
av väg 222 Ålsteket - Mölnvik tagits i drift. 
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Etapp 1 och 2 
Värmdövik delas förslagsvis i två delar på grund 
av sin storlek med över 450 fastigheter och med 
förslag på ytterliggare ett hundratal fastigheter. 
VA-försörjningen är också naturligt delad. 
 
Etapp 3 
Herrviksnäs utgör en egen etapp. 
 
Etapp 4 
Strömma bedöms behöva ses som en helhet med 
tanke på vägnät och VA-utbyggnad, varför 
hänsyn till befintliga vägföreningsområden ej har 
kunnat tas. 
 
Etapp 5 
Lillströmsudd, Gamla Fågelbrovägen och 
Hästhagsudd utgör en naturlig etapp med tanke 
på väg och VA-frågor som kan behöva lösas 
gemensamt. 
 
Etapp 6 
Ryttinge och angränsande strandtomter i öster 
utgör en etapp som lagts sent på grund av sina 

stora tomter och idag ringa 
permanentbebyggelse. 
 
Etapp 7 
Resterande område på Fågelbrolandet längs 
Stavsnäsvägen ligger naturligt sist med sina stora 
glest bebyggda fastigheter. 
   
Förslag till detaljplaneområden/etappindelning 
framgår av (kartbilaga 6). 
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