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SAMRÅDSREDOGÖRELSE  
 

Program för Värmdövik, Herrviksnäs & Strömma  
Fördjupning av översiktsplanen 

Värmdö kommun, Stockholms län               
 
Värmdövik, Herrviksnäs och Strömma är i kommunens översiktsplan utpekade som 
prioriterade förändringsområden. Målsättningen för de prioriterade områdena är att de ska 
planläggas för åretruntboende och förses med kommunalt vatten och avlopp.  
Som ett första steg i planeringsarbetet har ett övergripande program (en fördjupning av 
översiktsplanen) arbetats fram. Programmet omfattar Värmdövik, Herrviksnäs, Strömma, 
Lillströmsudd och marken på Fågelbrolandet norr om Norrviken samt Hästhagsudd. Totalt 
berörs ca 1100 fastigheter.  
 
Samråd om Program för Värmdövik, Herrviksnäs och Strömma, fördjupning av 
översiktsplanen har ägt rum under tiden 13 januari till 28 februari 2006. Totalt har 61 
yttranden inkommit under samrådstiden. Yttrandena har av praktiska skäl delats upp 
områdesvis och kommentarerna för respektive område finns samlade i slutet av varje sådant 
delområde. Inledningsvis redovisas övergripande synpunkter från myndigheter, 
ledningsrättshavare, förvaltningar mm. 

Yttranden på planförslaget har lämnats av: 
1. Länsstyrelsen i Sthlms län   2006-03-20 
2. Lantmäterimyndigheten i Sthlms län  2006-03-16 
3. Regionplane- och trafiknämnden   2006-02-22 
4. Vägverket Region Stockholm   2006-03-01 
5. Storstockholms lokaltrafik   2006-02-27 
6. Södra Roslagens Brandförsvarsförbund  2006-03-15 
7. TeliaSonera    2006-02-21 
8. Vattenfall AB    2006-02-28 
9.   Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  2006-02-24 
10.  Kulturförvaltningen   2006-02-21 
11.  Miljö- och byggförvaltningen   2006-02-28 
12.  Tekniska förvaltningen   2006-02-24 

 
Värmdöviksområdet: 
      
     13. Anders och Johanna Holmkvist, Värmdövik 1:428 2006-01-20 
     14. Leif Andersson, Grävlingsstigen 17  2006-01-27 
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     15. Susanne och Hans Andersson, Värmdövik 1:411 2006-02-16 
     16. Tomtägare på Lostigen 1-21   2006-02-20 
      
     17. Gun-Britt Carlsson o Magne Opheim, Värmdövik 1:355 2006-02-22 
     18. Joachim Jillehed, Korsmovägen 8  2006-02-22 
     19. Anna Hamilton, Kroksjövägen 28  2006-02-22 
     20. Henrik Petersen, Lostigen 21   2006-02-24 
 
     21. Mona Söderström o Bengt Forsberg, Värmdövik 1:179 2006-02-24 
     22. Emma Niklasson o Jorm Strindberg, Grävlingsstigen 21 2006-02-27 
     23. Karin o Anders Beinhoff, Korsmovägen 2  2006-02-27 
     24. Familjen Labor Värmdövik 1:332   2006-02-27 
     25. Karin Lönn o Herman Södergren   2006-02-27 
     26. Robert Bergström, Utterstigen 15   2006-02-28 
     27. Viktoria o Kaj Granqvist, Värmdövik 1:297  2006-02-28 
     28. Meri/Hvinlund, Björnstigen 20 
           Lindqvist/Lindqvist, Björnstigen 22  2006-02-28 
     29. Lena o Magnus Bergström, Lostigen 15  2006-02-28 
 
     30. Håkan Trygger, Värmdövik 1:324  2006-02-28 
     31. Katarina o Sinan Bolevin, Värmdövik 1:218  2006-02-28 
     32. Namnsunderskrifter (32 st) ang Korsmosjön  2006-03-01 
     33. Ingela Sjöberg o Rickard Forsberg, Värmdövik 1:357 2006-03-01 
     34. Gunilla Ericsson o Stefan Atterby, Värmdövik 1:336 2006-03-01 
     35. Namnunderskrifter (25 st) ang Korsmosjön  2006-03-01 
     36. Jonas Eriksson, Grävlingsstigen 10  2006-03-01 
     37. Namnunderskrifter (4 st) ang Krosmosjön  2006-03-06 
 
Herrviksnäs-/Ryttingeområdet: 
 
     38. Stefan Hallander, Herrviksnäs 1:65  2006-02-14 
     39. Annika Salomon, Herrviksnäs 1:126 & 1:127  2006-02-24 
     40. Krstina o Inge Dahlberg, G:a Herrviksnäsvägen 57 2006-02-28 
     41. Ulla Jacobsson, Herrvikstomten 67:23 & 67:24  2006-02-28 
 
Strömmaområdet: 
 
     42. Strömmadals Vägförening o Utvecklingsgrupp  2006-02-06 
     43. Västerängs Vägförening   2006-02-14 
     44. Höglund/Westelius för Strömma 1:122 & 1:247 2006-02-24 
     45. Eva o Lars Waldheim   2006-02-27 
     46. Curt Dahlin, Strömma 2:11, 9:1 och 10:1  2006-02-27 
     47. Mats Berglund, Måsvägen 9   2006-02-27 
     48. Christer Bennet, Strömma båtklubb  2006-02-27 
     49. Arne Rådberg, Ripvägen 17   2006-02-28 
 
     50. Kim Kallonen    2006-02-28 
     51. Ursula Elvegård, Svanvägen 9   2006-02-28 
     52. Marie Gallei Stridsberg o Ted Stridsberg, Strömma 1:12 2006-02-28 
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     53. Lars Lundgren, Ugglestigen 8   2006-02-28 
     54. Agneta o Anders Lembrin, Starvägen 10  2006-03-01 
     55. Johan Höglund för Strömma 1:122 & 1:247  2006-03-28 
 
Lillströmsudd, del av Fågelbrolandet och Hästhagsudd: 
 
     56. Lillströmsudds Vägsamfällighet   2006-02-17   
     57. Delägare i Lillströmsudd 1:21   2006-02-21 
     58. Gamla Fågelbrovägens samfällighetsförening  2006-02-27 
     59. Hästhagsudds Samfällighetsförening  2006-02-28 
     60. Björn IM Svensson, Fågelbro Mark AB (NCC)  2006-03-02 
     61. Madeleine o Henrik Paulsen, Hästhagsudd  2006-03-03 

 

Sammanfattning av inlämnade synpunkter samt förvaltningens 
kommentarer: 
 
1. Länsstyrelsen i Stockholms län (LST): 
Allmänt: 
En fördjupad översiktsplan ger enligt LST en ett bra och tidståligt underlag för kommande 
detaljplaner. Anser programmet mer är att betrakta som ett detaljplaneprogram som omfattar 
flera planområden. Om lång tid löper fram till detaljplaneläggning kan nya program komma 
att behövas ta fram för de senare etapperna. 
 
Skogsstyrelsen: 
Anser att programmet i stort sett tagit hänsyn till kända naturvärden och biotoper. Dessa bör 
skyddas i kommande planer och få rejäla skyddszoner.  
Bedömer att en exploatering av området söder om Örträsket riskerar att områdets naturvärden 
på sikt kan förstöras, och att man i den fortsatta planeringen i första hand bör ta hänsyn till 
naturvärdet. Anser allmänt att föreslagna tomtstorlekarna ger förutsättningar för att behålla en 
del av de ursprungliga skogstyperna.  
Kommentar: 
Förvaltningen noterar Skogsstyrelsen synpunkter. 
 
Vattenförvaltning: 
Kommande planskeden bör enligt LST innehålla en redovisning av hur särskilt känsliga natur- 
och vattenområden bevaras, skyddas och förvaltas, och att avvägningar som legat till grund 
för lösningar för vatten- och avloppsförsörjningen ska framgå av planhandlingarna. 
Förutsätter att planhandlingarna kommer att redovisa strategier för dagvattenhantering och 
vattenområdenas miljövärden. 
Kommentar: 
En skrivning om varför kommunen valt att bygga ut kommunalt VA kommer att redovisas i 
kommande planhandlingar. Värmdö kommun har i översiktsplanen (juni 2003) pekat på de 
konsekvenser som ökat permanentboende i tidigare fritidshusområden får, bl. a att 
vattenuttaget och belastningen på avloppsanläggningar och recipienter ökar. 
Grundvattentillgången i kommunen är begränsad och de större grundvattenmagasinen är 
idag fullt utnyttjade. Ca 40 procent av kommunens bofasta har enskilda avloppsanläggningar. 
Därtill kommer avloppet från alla fritidshus. Avloppslösningarna är ofta  
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underdimensionerade och problem uppstår med näringsläckage till sjöar och havsvikar, 
förorening av grundvatten och mark och olägenheter för människor som följd. En ytterligare 
utbyggnad, även i liten skala, i de prioriterade förändringsområdena kräver en kommunal 
VA-försörjning. Kommunen har tagit fram en projekt-MKB för utbyggnaden av kommunalt 
vatten och avlopp där avvägningarna framgår.  
Kommunledningskontoret delar LST:s uppfattning att dagvattenhanteringen måste behandlas  
och strategier redovisas i det fortsatta planarbetet. En särskild dagvattenpolicy håller också 
på att tas fram av kommunen. 
 
Strandskydd:  
Pekar på att för att kunna ta i anspråk områden för ny bebyggelse eller bryggor inom 
strandskyddat område krävs att det finns särskilda skäl som är motiverade utifrån 
strandskyddets syften. LST kan med nuvarande underlag inte finna att det finns sådana 
tillräckliga skäl, varför det i kommande planhandlingar är angeläget att beskriva vilka 
konsekvenser föreslagen exploatering innebär med avseende på strandskyddets syften. 
Kommentar: 
Om kommunen kommer att föreslå ny bebyggelse eller bryggor inom strandskyddat område 
kommer detta att motiveras i kommande detaljplaner och de särskilda skälen kommer att 
redovisas. 
 
Trafikfrågor: 
De åtgärder på vägnätet som den förändrade markanvändningen innebär bör enligt LST 
kartläggas och kommande planhandlingarna bör redovisa kommunens strategier för att 
åstadkomma förbättringar av vägnätet. Även åtgärder för att underlätta kollektivt resande bör 
prioriteras t ex via gång- och cykelvägar till kollektivtrafiken. 
Kommentar: 
Trafikfrågan allmänt kommer att behandlas i den revidering av översiktsplanen som planeras 
och en kommunal vägpolicy håller också på att tas fram. Eftersom kommunen har både 
statliga vägar, (få) kommunala och ett antal enskilda vägar kommer trafikfrågor i allmänhet, 
trafiksäkerhet och framkomlighet att diskuteras i dialog med såväl Vägverket, 
kollektivtrafikens företrädare som lokala aktörer i det fortsatta planarbetet. Kommunen 
arbetar med att få fler att resa kollektivt t ex genom att bygga infartsparkeringar.  
Utbyggnaden av gång- och cykelnätet (G/C-nätet) har hög prioritet och kommer även det att 
ingå som en del i fortsatt planarbete. 
 
Avfallshantering: 
LST uppmärksammar nya regler från Arbetsmiljöverket avseende sophämtning. 
Kommentar: 
Kommunledningskontoret noterar att det finns nya föreskrifterna. 
 
Miljöbedömning: 
En fördjupning av översiktsplanen antas enligt MKB-förordningen alltid innebära en 
betydande miljöpåverkan - utan att en behovsbedömning behöver göras. Om kommunen 
väljer att gå vidare med detaljplaner bör man påbörja en behovsbedömning och en preliminär 
avgränsning av miljöproblemen. I varje enskild plan krävs sedan ett separat ställningstagande 
till om planen kan anses innebära en betydande miljöpåverkan (behovsbedömning). 
Kommentar: 
Kommunen kommer att följa de bestämmelserna avseende miljöbedömning i planarbetet.  
 



VÄRMDÖ KOMMUN  Samrådsredogörelse 
Planavdelningen            Program för Värmdövik, Herrviksnäs & Strömma, (FÖP) 
Maj 2006  Dnr: 04KS/0826-300 

 5

 
2. Lantmäterimyndigheten i Sthlms län (LM): 
LM pekar på att förändrings- och förtätningsområden medför genomförandefrågor av både 
enklare och mer komplex art. Därför är det enligt LM av stor vikt planerna utformas så att de  
medför ett möjligt, effektivt, genomtänkt och ekonomiskt hållbart genomförande. LM ser  
fram mot en redovisning av detta i det fortsatta planarbetet. LM pekar på möjliga 
konsekvenser vid enskilt huvudmannaskap samt redogör för processer vid omprövningar av 
gemensamhetsanläggningar och anläggningsförrättningar, och att man i planarbetet bör beakta 
hur omprövningarna av gemensamhetsanläggningar ska hanteras. Framför vidare att 
fastigheter som avstyckas kan anslutas till befintlig gemensamhetsanläggning utan att nytt 
anläggningsbeslut behövs samt att man bör använda begreppet markåtkomst istället för 
markinlösen i planer med enskilt huvudmannaskap. 
Kommentar: 
Kommunledningskontoret noterar lantmäterimyndighetens synpunkter och avser behandla 
genomförandefrågorna på bästa sätt under fortsatt planläggning i dialog med LM. 
 
3. Regionplane- och trafiknämnden (RTN): 
Nämnden är medveten om att Värmdös befolkning ökar kraftigt och att det pågår en 
omvandling i många fritidshusområden. RTN ställer sig därför positiv till att Värmdö tar fram 
en fördjupning av översiktsplanen för Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma då området ligger 
inom övrig regional stadsbygd i den regionala utvecklingsplanen 2001 för 
Stockholmsregionen (RUFS 2001) och enligt nämnden är väl lämpat för förtätning och 
kompletteringsbebyggelse. Anser vidare att trafikfrågorna behandlats väl i programmet och 
betonar vikten av att kollektivtrafikens framkomlighet beaktas i det fortsatta 
planeringsarbetet. 
Kommentar: 
Kommunledningskontoret noterar de framförda synpunkterna. 
 
4. Vägverket region Stockholm (VV): 
VV konstaterar att ny bebyggelse och omvandling av fritidshusområden till bebyggelse för 
åretruntboende kommer att ge ett ökat tryck på befintligt trafiknät. Avsaknad av alternativa 
lokalvägar kommer att medföra att den ökade trafiken kanaliseras till befintliga anslutningar 
till väg 222 - där det redan idag finns problem med både framkomlighet och trafiksäkerhet. 
Detta ställer krav på åtgärder i ett tidigt skede för att förbättra trafiksäkerheten, 
framkomligheten och tillgängligheten.  
VV anser att kommunen bör ta fram en trafikutredning som kartlägger de konsekvenser som 
den förändrade markanvändningen medför och som tydliggör kommunens strategier så att 
"ökade problem på det övergripande vägnätet undviks och att vägens funktion värnas". 
Förslag till åtgärder måste diskuteras med VV och utformas i enighet med det framkomna 
behovet. VV anser vidare att det är väsentligt att befintliga anslutningar samordnas och 
förbättras och hänvisar till att det i Vägverkets planering inte finns några åtgärder planerade 
på väg 222 vilket kommunen bör ta hänsyn till i den fortsatta planeringen.  
VV ser positivt på att kommundelarna knyts ihop med sammanhängande lokala G/C-nät. 
Kommunen bör verka för att se över behovet av G/C-vägar till och från busshållplatser, 
anlägga infartsparkeringar och väderskyddade cykelställ i anslutning till dessa för att 
uppmuntra ökad kollektivtrafikhandel. Pekar på att Värmdövägen är en sekundär transportled 
för farligt gods.  
Framför att barn har behov av säkra gång- och cykelvägar till skolan. Pekar på behovet av att 
trygga barnens skolvägar - om skolans upptagningsområde är lokalt - istället för att 
uppmuntra till skjutsning genom att underlätta för biltrafik och angörning kring skolan.  
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Anser att de föreslagna cirkulationsplatserna vid Grävlingsstigen och Forellstigen - "ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv, där restider, miljö- och fordonskostnader samt  
trafiksäkerhetseffekter vägs samman” - inte uppskattas bli lönsamma. Pekar på att 
cirkulationsplatser ofta verkar hastighetsdämpande och därmed är bra ur 
trafiksäkerhetssynpunkt men att de försvårar för andra trafikpolitiska mål som tillgänglighet 
(längre restid), miljö (buller, emissioner) och därmed att samhällsekonomisk effektivitet kan 
uppfyllas. Då cirkulationsplatser enligt VV fungerar bäst när det är fyra anslutande vägar som 
har ungefär lika stora inkommande trafikströmmar - kommer programområdets anslutande 
vägars fordon (med en betydligt lägre trafikström) - att få en fördel på bekostnad mot övriga 
trafikanter på väg 222 (ca 8500 fordon per dygn). 
Kommentar: 
Vägverket är huvudman för väg 222 och har därmed del i att tillsammans med kommunen 
vara med och planera för och ta ansvar för den ökande trafik som Stockholmsregionens 
snabba och vidare utveckling medför. I programområdet finns redan idag en mycket hög 
andel permanentboende. Kommunen bedömer inte att det med nuvarande tryck på 
bostadsmarknaden går att undvika utvecklingen mot fortsatt omvandling och 
permanentboende. Pga av vattenbrist och miljöpåverkan från dåliga/felaktigt dimensionerade 
enskilda avlopp behöver kommunalt vatten och avlopp byggas ut. Nya detaljplaner behöver 
också tas fram då nya förutsättningar råder i områdena. Det är naturligt att man i samband 
med detta prövar om ny bebyggelse genom avstyckning och/eller på tidigare icke i 
anspråkstagen mark kan vara möjlig. Det är dock inte någon målsättning i sig för kommunen 
att öka antalet boende eller antalet fastigheter i områdena. Programmet redovisar var en 
tillkommande bebyggelse, enligt en första bedömning, skulle kunna vara lämplig.  
Ökad trafik från programområdet kommer att belasta väg 222. Kommunen har i programmet 
försökt peka på olika åtgärder för att i möjligaste mån undvika störningar genom att t ex 
minska antalet direktutfarter, förslag till ökad trafiksäkerhet och genom att möjliggöra för ett 
ökat kollektivt åkande, utbyggnad av G/C-vägar etc. Kommunens ambition är att i dialog med 
VV, kollektivtrafikens företrädare och området vägföreningar fortsätta att diskutera hur man 
gemensamt genom olika åtgärder kan lösa/förbättra trafiksäkerheten, framkomligheten och 
tillgängligheten. Hur detta kan ske -  och eventuell påverkan på det samhällsekonomiska 
perspektivet - får studeras i det fortsatta planarbetet. 
När det gäller den föreslagna förskolan är ambitionen att den ska vara möjlig att nå på ett 
bra sätt både till fots, per cykel och med bil, då upptagningsområdena i Värmdö ofta är 
vidsträckta. 
 
5. Storstockholms lokaltrafik (SL): 
SL anser att programförslaget är bra och ger förhållandevis goda förutsättningar för 
kollektivtrafikförsörjning i ett område av denna typ.  
Väg 222 där busstrafiken går idag och även fortsättningsvis kommer att gå, har en central 
sträckning genom området, även om gångavstånden ibland kan bli långa från en stor del av 
bebyggelsen. Därför anser SL att den föreslagna kompletteringen med infartsparkering är 
viktig.  
Det allra bästa läget för infartsparkeringar är i anslutning till lokal service. Därför anser SL att 
förslagen infartsparkering centralt i området intill den planerade förskolan är mycket bra. Om 
möjlighet finns bör enligt SL en infartsparkering även placeras nära befintlig service vid 
Strömma kanal. 
Fler boende kommer att ge underlag för en tätare kollektivtrafik och tillgängligheten till 
busshållplatserna kommer att förbättras väsentligt om föreslagen G/C-bana utmed väg 222 
och kompletterade gångbanor längs uppsamlingsvägar och större lokalvägar genomförs. SL  
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anser också att en förbättrad standard på väg 222 vore mycket välkommen. 
Kommentar: 
Kommunledningskontoret noterar de framförda synpunkterna. 
 
6. Södra Roslagens Brandförsvarsförbund: 
Brandförsvarsförbundet förutsätter att förändringar av omfattningen och typer av 
förekommande transporter av farligt gods och rekommenderade skyddsavstånd tillämpas vid 
placering av tillkommande bebyggelse/verksamhet följs. Vidare att man i detaljplanearbetet 
uppmärksammar att från Strömma och österut överstiger brandförsvarets insatstid 10 minuter 
samt att kommunen beaktar anvisningar för brandvattenförsörjning liksom vägarnas bärighet 
och framkomlighet för brandförsvarets fordon. I övrigt har man inget att erinra. 
Kommentar: 
Kommunledningskontoret noterar de framförda synpunkterna. Riskanalyser kommer att tas 
fram om så erfordras som bilagor till detaljplanerna. 
 
7. TeliaSonera: 
TeliaSonera finner att befintligt nät, mestadels luft, kommer att beröras och vill gärna i ett 
tidigt skede medverka i projekteringen då mycket kan behöva flyttas. Kapaciteten för telefoni 
inom programområdet är idag nästintill fullbelagt varför utökning krävs. I övrigt har man 
inget att erinra. 
Kommentar: 
Kommunledningskontoret noterar de framförda synpunkterna och kommer att hålla 
operatören informerad om fortsatt planarbete. 
 
8. Vattenfall AB: 
Vattenfall har i sin planering av elkraftförsörjningen till de aktuella områdena utgått ifrån 
översiktsplanen och kan konstatera att programmets förutsättningar överensstämmer med 
denna. För att underlätta kommande planarbete yrkar Vattenfall på att programmet 
kompletteras med information om Vattenfalls bedömning av det tillkommande behovet av 
elkraft. Man ber också att få återkomma i kommande detaljplanearbete med förslag på 
markutrymme som behöver reserveras för befintliga och nya el-anläggningar och ledningar. 
Kommentar: 
Kommunledningskontoret noterar de framförda synpunkterna och kommer att hålla 
operatören informerad om fortsatt planarbete. 
 
9. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: 
Har inget att erinra mot programmet. 
 
10. Kulturnämnden: 
Framför att programområdet inte ligger inom en utpekad kulturmiljö av lokalt eller nationellt 
intresse. Det finns dock några enskilda objekt av kulturhistoriskt intresse som bör 
uppmärksammas i kommande detaljplanearbete genom varsamhetsbestämmelser och i ett fall 
skyddsbestämmelser. Det är ett par större ljusputsade villor från förra sekelskiftet mellan väg 
222 och Lillströmssundet i Strömma samt Strömma Gårds huvudbyggnad. Det gamla 
fiskartorpet Norrvik, synligt från väg 222 snett mittemot infarten till Fågelbro, bör också det 
förses med varsamhetsbestämmelser och huvudbyggnaden liksom de två små "flyglarna" bör 
beläggas med rivningsförbud.  
Kulturnämnden menar även att man bör överväga att inventera programområdet för att 
klargöra byggnaders kulturhistoriska status. Nuvarande inventeringar är gjorda på 1970-talet.  
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Kulturnämnden anser också att bebyggelsen kring Strömma kanal bör få särskilda  
skyddsbestämmelser avseende placering, volym och färgsättning. 
Kommentar: 
Kommunledningskontoret noterar nämndens synpunkter. 
 
11. Miljö- och byggförvatlningen (MBF): 
MBF vill understryka vikten av att samtliga fastigheter inom programområdet ansluts till det 
kommunala VA-systemet så snart som möjligt och att dagvattenhanteringen belyses i en 
separat dagvattenutredning. MBF förutsätter att samråd sker med trafikingenjören om 
trafikfrågorna och att tillkommande bebyggelse planeras så att gränsvärdena för trafikbuller 
inte överskrids. Parkeringsbehovet för områdets etablerade badplatser och större 
småbåtshamnar bör belysas liksom även för områden med verksamhet och service. 
Fastigheternas uppvärmning bör förtydligas och redovisas liksom eventuella luftledningar för 
el. Miljö- och byggnämndens information om hantering av bygglov under planarbetes gång 
bör biläggas programhandlingen. 
Kommentar: 
Kommunledningskontoret noterar förvaltningens synpunkter.  
 
12. Tekniska förvaltningen: 
Har inget att erinra mot programmet. 
 
Värmdöviksområdet: 
 
13. Anders och Johanna Holmqvist, Värmdövik 1:428: 
Bor på Björnstigen och önskar en bred allmänning (ca 40 meter) mellan befintliga tomter och 
förslaget nytt bostadsområde sydost om fastigheten. Vill bibehålla skogs-/skärgårdskänslan 
med insynsskyddad trädgård/uteplats. Har synpunkter på föreslagen infart till det nya området 
som skulle kunna flyttas så att den inte påverkar nu bebyggda fastigheter. Efterfrågar 
cykelväg ner till Strömma kanal. 
 
14. Leif Andersson, Grävlingstigen 17: 
Yrkar på att styckningsmöjlighet införs av tomter där befintlig byggnation, marklutning och 
höjdförhållanden inte menligt påverkar styckningsförfarandet. Hittills verkar medlemmarna i 
Värmdöviks vägförening inte vara intresserade att stycka (förtäta) områdets tomtbestånd, men 
Andersson anser att frågan inte diskuterats tillräckligt och att kostnaden för VA-anslutning 
kan komma att påverka inställningen. Anser att om ovan angivna förhållanden följs skulle 
styckning medges om vardera tomten överstiger 1000 kvm.  
 
15. Susanne och Hans Andersson, Värmdövik 1:411: 
Protesterar mot föreslagen möjlig förtätning i Värmdövik och Strömma och anför som skäl att 
förtätningen orsakar ökad trafik (Stavsnäsvägen klarar inte trafiken idag), att föreningens 
grönområden är tänkta som rekreationsområden samt dåliga vägar inom Värmdövik. Ogillar 
föreslagen förtätning bakom Lostigen liksom den föreslagna nya infarten från Stavsnäsvägen 
mot Lostigen, vilken både inskränker på användandet av grönområdet och kommer att 
användas som "smitväg" av sommargäster. 
 
16. Berörda tomtägare på Lostigen 1-21: 
Protesterar starkt mot förslaget över planerad byggnation i området. Anser att tomtägarna  
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gemensamt köpt grönområden i Värmdövik och att vägföreningen inte har någon rätt att 
upplåta mark för byggnation utan tomtägarnas samtycke. Befarar att skador uppstår på 
fastigheterna vid sprängning. Namnlista bifogas. 
 
17. Gun-Britt Carlsson och Magne Opheim, Värmdövik 1:355: 
Är sommarboende på Järvstigen 7. Motsätter sig föreslagen ny bebyggelse även om den egna 
fastigheten inte direkt påverkas. Bebyggelsen kommer att förändra karaktären på området, 
frihetskänslan försvinner och man gör intrång på den underbara naturen. Skogen och 
Korsmosjön används av alla i området för promenader, bär- och svampplockning, bad mm. 
 
18. Joachim Jillehed, Korsmovägen 8: 
Tycker inte att det känns genomtänkt med infartsparkering med 250 platser längs med 222 
(bara två busslinjer) – det är mer naturligt vid Grisslinge.Vill att föreslaget bostadsområde 
intill infartsparkeringen flyttas västerut pga befintlig luftburen elkabel, för att skapa ett 
grönområde mellan bostadsområden och för att topografin är svårbyggd (stora 
nivåskillnader).Tycker att man endast bör tillåta villabebyggelse och att bebyggelsen inte ska 
likna Hagaberg (blandning av par-/radhus). 
 
19. Anna Hamilton, Kroksjövägen 28: 
Framför synpunkter på den egna fastigheten (Värmdövik 1:229) och har förslag på hur den 
skulle kunna styckas i öst/västlig riktning. 
 
20. Henrik Petersen, Lostigen 21: 
Har synpunkter på den kompletterande bebyggelse som föreslås parallellt med Lostigen. 
Anser att förslaget strider mot översiktsplanens skrivningar om att man ska bevara 
grönstrukturen och att alla värmdöbor ska goda förutsättningar att vistas i naturen. Områdets 
karaktär och de starka naturvärdena skulle vid en föreslagen exploatering starkt åsidosättas. 
Hoppas - med hänvisning till 2 kap 1 § PBL (plan- och bygglagen) där det står att mark- och 
vattenområden ska användas för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade med 
hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov - att kommunen tar sitt ansvar när 
det gäller arbetet med förändringsområden inom Värmdö kommun. 
 
21. Mona Söderström och Bengt Forsberg,Värmdövik 1:179: 
Anser att paketet nordväst om Forellstigen ska bort helt och hållet. Anser att 
infartsparkeringar bör ligga vid knutpunkter där det finns möjlighet att välja mellan flera 
busslinjer. Framför att föreningen köpt grönområdena för ett annat ändamål och pekar på 
strandskyddet. Tycker att förskolan kommer för nära Stavsnäsvägen (avgaser) och föreslår 
början på Lostigen som en lämpligare plats. Har synpunkter på föreslagen ny tomt vid 
Kroksjövägen 1 som skulle stänga tillgängligheten till skogen i norr. 
 
22. Emma Niklasson och Jorm Strindberg, Grävlingsstigen 21: 
Tycker att förslaget till markanvändning ser mycket bra ut men är angelägna om att också 
gång- och cykelvägar byggs ut för att tryggt och säkert (utan bil) kunna ta sig mellan t ex 
Strömma och Hemmesta. 
 
23. Karin och Anders Beinhoff, Korsmovägen 2: 
Tycker att föreslagen markanvändning av området vid Korsmosjön med Forellstigen som 
infart exploaterar Korsmosjön. Minst 300 meter till sjön bör beaktas för att freda  
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strandskyddet och motverka otillåten avverkning av "sjöglimt-sugna" tomtägare. Områdena 
bör hållas isär genom att bebyggelsen skjuts norrut. Är tveksamma till infartsparkeringen då 
föreslagen plats inte är någon naturlig knutpunkt vare sig idag eller med inplanerad förskola. 
Tycker att förlägga bilar och trafik intill ett strövområde känns som tankefel. Anser att 
beläggning av bullerdämpande asfalt borde ingå i kommunens förslag och att nya tomter 
utefter väg 222 verkligen kan ifrågasättas. Kritiserar förskolans placering nära den stora 
vägen. Tycker att kommunen ska "ta lärdom av dagens underskott på förskoleplatser" och 
planera för flera, men gärna mindre förskolor i området. Ser positivt på hastighets-
begränsningar på väg 222, föreslagna övergångsställen, rondeller och gångbron liksom 
planerade cykelbanor. Tycker att ansvariga borde skämmas för säkerheten idag på väg 222. 
 
24. Familjen Labor, Värmdövik 1:332: 
Äger en fritidsfastighet på Grävlingsstigen sedan 1965 och menar att även om flera hus i 
området permanentats så har området ändå kvar sin karaktär av naturnära område. Anser att 
föreslagen kompletterande bebyggelse kring Grävlingsstigen och Utterstigen skulle förstöra 
områdets speciella natur (bergshällar, öppen tall- och enskog samt ett mindre antal raviner). 
Pekar på att det finns en rik flora och ett omfattande fågelliv och menar att den bortre delen av 
Grävlingsstigen kommer att avskärmas från kontakt med Korsmosjön och naturområdet i dess 
närhet. Anser att det nästan är utpressning från kommunens sida att tvinga föreningen att sälja 
mark för att finansiera anslutningsavgifterna för kommunalt VA. Menar att en framtida 
exploatering kräver en grundlig översyn av trafiken och pekar på behovet av cykelbanor. 
Önskar att kommunen inför fortsatt planering inleder en direkt dialog med boende på 
Grävlingstigen, Järvstigen och Utterstigen.  
 
25. Karin Lönn och Herman Södergren: 
Tror att det finns risk för att nya föreslagna tomter får stor insyn över befintliga tomter vid 
Lostigen vilket kräver planbestämmelser som prickad mark och begränsning av 
byggnadshöjden..  
En eventuell förlängning av Lostigen bör inte få en för rak sträckning pga risk för ökad 
hastighet och sikt mot väg 222. Är allmänt orolig för bullerpåverkan i området och pekar på 
att åtgärder för trafiksäkerhet och hastighetsbegränsning kommer att behövas. Tror att önskan 
att minska antalet direktutfarter kommer att medverka till ökad trafik på lokalvägarna och 
önskar därför att Jägarvägens påfart inte stängs och ersätts av den föreslagna rondellen.  
Pekar på vikten av att bibehålla "öar/vikar" av natur i området eller de gångstigar och 
passager som finns i Herrvikens vägförening och som gör det möjligt att ta sig kors och tvärs i 
området. Saknar generellt barnvänliga ytor (hög andel barnfamiljer i området) och passager 
mellan tomterna som gör det möjligt att komma ned till vattnet. Pekar på brister i telenät och 
bredband och lämnar ett antal idéer för hur området kan knytas samman med stråk och G/C-
vägar till andra områden i kommunen. 
 
26. Robert Bergström, Utterstigen 15: 
Anser att den möjliga tillkommande bebyggelsen är för generös. Den kommer att få alltför 
stor påverkan på befintliga fastigheter, berör känsliga och värdefulla rekreationsområden och 
leder till väsentliga trafikökningar. Undrar vilka byggrätter som kommer att gälla för större 
tomter (2000 kvm och mer). Har noterat att kommunen kommer att bygga G/C-väg till 
Skeppsdalsström och ser gärna att den får en förlängning mot Värmdövik. 
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27. Viktoria och Kaj Granqvist, Värmdövik 1:297: 
Bor på Grävlingsstigen och vill inte ha någon exploatering i området. Framför att 
grönområdena införskaffades av vägföreningen för att förhindra exploatering inom området. 
Vill bevara naturen som rekreationsområde. Tror att kostnaderna för exploatering kommer att 
överstiga inkomsterna vid försäljning av tomter och oroar sig för ökad trafik. Eventuellt skulle 
exploatering kunna ske genom att förlänga Grävlingsstigen samt Utterstigen över ängen mor 
Korsmosjön. 
 
28. Meri/Hvinlund, Björnstigen 20 och Lindqvist/Lindqvist, Björnstigen 22: 
Har ett antal invändningar mot förslaget att anlägga ny väg och kvartersmark i grönområdet 
mellan Björnstigen och väg 222. Hänvisar till översiktsplanens intentioner att bevara 
grönstrukturen och finner det förvånande att ny bebyggelse föreslås omedelbart intill 
nuvarande tomter. Framför att ett avgörande skäl för att man valt att bosätta sig i området är 
ökad livskvalitet genom rekreation i intilliggande skogsområde. Vägföreningen har genom 
skonsam gallring skapat ett skogsområde med såväl berg, våtmark och en skyddsvärd flora 
och fauna som lämpar sig utmärkt för rekreation. I skogområdet finns blåsippa, huggorm, 
kopparödla, vanlig padda och groda - samtliga fridlysta i Stockholms län och därmed 
förbjudna att skada. Undrar hur skyddet för dessa är reglerat i miljölagstiftningen. Upplever 
att deras rekreationsmöjligheter avsevärt skulle försämras och hyser oro för att man kommer 
att få problem med trafikbuller från väg 222. Hänvisar till Värmdöviks vägförenings 
arbetsgrupper som betonat vikten av att spara grönområdena. 
 
29. Lena och Magnus Bergström, Lostigen 15: 
Protesterar stark mot planerna på exploatering av en av de få resterande grönområdena inom 
Värmdövik-Herrviksnäs. Har flyttat till området för att kunna njuta av skog och natur inpå 
husknuten. Anser inte att föreslagen byggnation kan klassas som byggnation för 
samhällsnyttan. Befintliga fastigheter på Lostigen skulle omges av väg på båda sidor om 
tomten och bebyggelse runt om vilket inte kan accepteras. Ogillar även föreslaget 
bebyggelseområde nordöst om Björnstigen samt Lostigens förlängning ut mot väg 222. 
Förlängningen skulle innebära att den s.k."raksträckan" skulle bli ännu längre och mer 
trafikerad. Funderar på om det går att garantera en säker utfart i det föreslagna läget (kurva, 
backkrön). Undrar hur det är tänkt att man ska kunna ta sig säkert till kollektivtrafiken på 
andra sidan väg 222 (fler människor, fler bilar). Menar att man genom att ta bort befintliga 
grönområden och förtäta hushåll förstör framtidens Värmdö.  
 
30. Håkan Trygger, Värmdövik 1:324: 
Påpekar att syftet med föreningens köp av marken väl var att förhindra det som nu planeras, 
dvs. en utbyggnad och förtätning av området. Vems är idén? Framför att trafiken kommer att 
öka på Grävlingsstigen. Det är bra med rondell på stora vägen men det måste tas fram 
alternativa färdvägar till stora vägen än Grävlingsstigen (blir genomfartsled). Har synpunkter 
på nytillkommande bebyggelses utformning avseende färgsättning och takytor. 
 
31. Katarina och Sinan Bolevin, Värmdövik 1:218: 
Tycker att rondell, förskola och bostäder ligger bättre vid affärsmässig verksamhet (Café 
Nollan) och befintlig väg. Är orolig för att bebyggelsen kommer för nära Korsmosjön och att 
ett "strandskydd" om 300 m borde gälla. Tycker att infartsparkering mm nära Forellstigen är 
ologisk pga att väg 222 bara har en busslinje. Föreslår istället infartsparkering vid 
Grisslinge/Ålstäket.  
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32. Namnunderskrifter (32 st fastighetsägare Forellstigen-Kroksjövägen) angående 
föreslagen ny bebyggelse vid Korsmosjön: 
Framför att Korsmosjön med sitt orörda läge och i det närmaste obrutna strandlinje utgör en 
unik del av området. Anser att föreslagen möjlighet till ny bebyggelse sydväst och nordväst 
om Korsmosjön hotar Korsmosjöns unika karaktär då den ligger alldeles för nära sjön. 
Erfarenheten visar att sjönära bebyggelse leder till att det ovillkorligen huggs siktgator och att 
den orörda karaktären på andra sätt förstörs.Yrkar på att Korsmosjön får ett utökat 
strandskydd och att den bebyggelse som planeras ej tillåts ligga närmare sjön än 200 meter 
från tomtgräns. Namnlistor bifogas. 
 
33. Ingela Sjöberg och Rickard Forsberg, Värmdövik 1:357: 
Bor på Järvstigen. Anser att föreslagen bebyggelse på berget öster om Järvstigen och den väg 
som föreslås förbinda Järvstigen med det nya området skulle förstöra en av de vackraste 
platserna i området. Förstår inte varför nya små (1500 kvm) tomter förslås på dessa 
natursköna och lättillgängliga områden. Istället får man ett nytt Hagaberg med aningen större 
tomter men likadana hus (sannolikt JM eller PEAB som exploatör) som inte på långa vägar 
kommer att smälta in i vare sig det gamla området eller i naturen. Vackra promenadstråk 
försvinner samtidigt som det blir mer trafik och buller i området vilket leder till försämrad 
säkerhet och trivsel i området. Oroar sig för genomfartstrafik och insyn på tomten. Förstår 
inte att man planerar nya tomter när man har en oacceptabel trafiksituation med 
trafikstockningar vid Grisslinge och Skurubron. Anser att det borde räcka med utökad 
byggrätt och kommunalt VA. Befolkningen i området kommer att öka med det dubbla (redan 
idag får man åka tvärs över hela kommunen för att få en dagisplats). Skriver att till och med 
Nacka kommun börjar slå av takten pga trafiksituationen vid Skurubron. Anser att några 
områden (underförstått deras) borde få stå kvar orörda utan att förvandlas till sterila och 
kompakta parhus- och villaområden med obefintliga tomter med full insyn. Hoppas att 
kommunen tar synpunkterna i beaktande och ser fram emot utbyggnaden av kommunalt VA. 
 
34. Gunilla Ericsson och Stefan Atterby, Värmdövik 1:336: 
Anser att en utbyggnad av området omkring Korsmosjön vore förödande. Grönområdet har ett 
rikt djur- och växtliv som är unikt på Värmdö. Det används dessutom för rekreation av många 
- inte bara boende i området. Anser att det finns betydligt bättre lämpade ställen att förtäta 
som inte får en sådan inverkan på naturen. Framför att marken friköptes av Värmdöviks 
vägförening och att argumentet för detta var just att förhindra en exploatering av området och 
att bevara det för kommande generationer. Pekar också på att Stavsnäsvägen är 
underdimensionerad och en av de farligaste trafiksträckorna i länet. 
 
35. Namnunderskrifter (25 st) angående föreslagen ny bebyggelse vid Korsmosjön: 
Se punkt 32. 
 
36. Jonas Eriksson, Grävlingsstigen 10: 
Ser ingen möjlighet att stycka och bygga ut området enligt förslaget om man vill bevara 
områdets miljö. Är främst orolig för att man tagit alldeles för liten hänsyn till strandskyddet 
(100 meter). Anser att det borde vara minst det dubbla (200 meter) med hänsyn till djurlivet 
och möjligheten för människor att även fortsättningsvis kunna få vistas i naturområdet. Tror 
att föreslagna bebyggelseområden kommer att påverka Värmdöleden vilket inte kan 
accepteras. Föreslagna trafikomläggningar/nya vägavsnitt kan inte genomföras främst för att  
befintligt vägnät (Värmdöviks) inte är dimensionerade för ytterligare trafik.  
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Kostnaderna som kommer att krävas för att bygga om vägar kan inte bäras av medlemmarna 
av vilka flera snarare ropar på lägre avgifter. Anser att man bör låta respektive fastighetsägare 
råda över sin fastighet och de bör tillåtas bygga större än de föreslagna 150 kvm. Vill 
uppmärksamma kommunen på att förändringen i området är en mycket stor fråga för de 
boende och att det därför borde finnas mer tid (än till 28.2) att behandla dessa frågor. 
Hänvisar till VVF:s årsstämma (i mars). Anser att föreningarna utgör "goda språkrör" för de 
boende i respektive områden. 
 
37. Fyra namnunderskrifter angående föreslagen bebyggelse vid Korsmosjön: 
Se punkt 32. 
 
Förvaltningens kommentarer: 
Värmdövik är utpekat som ett prioriterat förändringsområde i kommunens översiktsplan 
(2003). Under arbetet med översiktsplanen kontaktade Värmdöviks vägförening kommunen 
för att man var intresserad av att vara med och utveckla området. Bland annat såg man en 
möjlighet att ta i anspråk delar av förenings mark för att kunna finansiera olika åtgärder 
inom området. Förening har tillsatt en särskild arbetsgrupp som tittat på områdets utveckling 
och som varit samtalspart i framtagandet av nu aktuellt program.  
Föreslagen markanvändning (se även bilagor längst bak): 
Värmdövik planerades från början som ett fritidhusområde men idag är andelen 
permanentboende hög i området. Kommunen bedömer att utvecklingen går mot fortsatt 
omvandling och permanentboende. På grund av vattenbrist och miljöpåverkan från enskilda 
avlopp behöver kommunalt vatten och avlopp byggas ut. Nya detaljplaner behöver också tas 
fram då nya förutsättningar råder i området. Det är naturligt att man i samband med detta 
prövar om ny bebyggelse genom avstyckning och/eller på tidigare icke ianspråktagen mark 
kan vara möjlig. Det är dock inte någon målsättning i sig för kommunen att öka antalet 
boende eller antalet fastigheter i området.  
I programmet redovisas var en tillkommande bebyggelse, enligt en första bedömning, skulle 
kunna vara lämplig. Värmdöviks vägförening äger den mark där kompletterande bebyggelse 
föreslås och har också framfört önskemål om att bygga där. Det är kommunen som 
lämplighetsprövar och beslutar om planläggning. Kommunen har dock ännu inte tagit 
ställning för att bebyggelse ska tillkomma i de föreslagna områdena, liksom man heller inte 
tagit ställning till antal tomter, tomtstorlekar, byggrätt eller var gränser mellan bebyggelse 
och allmän mark (natur) ska gå. Fortsatt planeringsarbete kommer att gå in mer i detalj 
område för område och inkomna synpunkter, beskrivningar och den lokalkännedom 
kommunen fått ta del av utgör då viktig och värdefull information för kommande beslut.  
Trafik/kommunikationer, infartsparkering och förskola: 
Många synpunkter rör trafiken inom området och på väg 222. Inom området är det 
vägförening som föreslås fortsätta att vara huvudman (ansvara) för vägarna medan det är 
Vägverket som är huvudman för väg 222. Utan tvivel kommer trafiken att öka både inom 
området och på väg 222. Se även kommentarer under punkt 1,4 och 5.  
När det gäller kollektivtrafiken försöker kommunen både uppmuntra till kollektivt åkande och 
underlätta för detta. Framförallt försöker man bygga ut G/C-nätet och anlägga  
infartsparkeringar vid knutpunkter. Infarstparkeringar finns idag på ett flertal ställen och 
planeras bland annat vid Grisslinge/Ålstäket. Fler behövs och planavdelningen tror att ett 
lämpligt läge för detta i området är intill den föreslagna förskolan. Genom att också föreslå 
att man förlägger en gångbro över 222:an där och genom att leda G/C-vägar dit tror vi att 
man kan locka fler att resa kollektivt. Kommer det fler boende till området är det också 
sannolikt att turtätheten på bussarna ökar, se även punkt 5. 
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Förskolan bör ligga centralt placerad inom bebyggelseområdet, då den alstrar mycket trafik. 
Samtidigt är det av stor vikt att barn och personal har nära till naturen vilket motiverar det 
föreslagna läget. Naturligtvis måste den placeras och utformas så att i minsta möjliga mån 
påverkas av väg 222 (buller, avgaser, trafiksäkerhet). Den kompletteras av befintliga mindre 
förskolor inom närområdet.  
Natur- och grönområden:  
Många har uttryckt oro för att grön- och naturområden kan tänkas tas i anspråk för 
bebyggelse. Det kan därför finnas skäl att inventera dessa eller delar av dessa områden inför 
fortsatt planarbete. Nu kända naturvärden, enligt programmets kartbilaga 4, berörs dock inte 
av föreslagen bebyggelse - men det kan ändå finnas skäl att hålla avstånd till känsliga 
områden för att förhindra påverkan. Se även under punkt 1, Skogsstyrelsen. 
 
Herrviksnäs-/Ryttingeområdet: 
 
38. Stefan Hallander, Herrviksnäs 1:65: 
Önskar slippa bli ansluten till kommunalt VA (pga redan högt taxeringsvärde mm). Anser att 
det nog kan bli bra med kompletterande bebyggelse i början av och nordväst om Gamla 
Herrviksnäsvägen. Undrar varför man inte föreslår detsamma för Gamla 
Herrviksnäsvägen/Viravägen resp nordost om ändan på Lenavägen. 
 
39. Annika Salomon, Herrviksnäs 1:126 & 1:127: 
Är intresserad av att få stycka sina tomter två tomter (på nästan 12 000 kvm) till flera tomter. 
 
40. Kristina och Inge Dahlberg, G:a Herrviksnäsvägen 57: 
Framför att många som bosätter sig på Värmdö söker sig till den fina naturen och närheten till 
vattnet och den övriga skärgården, och att frågan är hur mycket man kan förtäta ”utan att gå 
miste om det andningshål bland alla tomter som ett orört skogsområde utgör”. Anser att 
förskolan bör få ett soligare läge i förlängningen av Grävlingsstigen, och att föreslaget 
bebyggelseområde söder om Lostigen bör utgå så att hela det bergiga, av blåbärsraviner 
genomskurna skogsområdet får vara kvar orört.  
 
41. Ulla Jacobsson, Herrvikstomten 67:23 & 67:24: 
Framför att Herrvikstomten är ett väl bevarat sommarstugeområde, helt unikt i sin karaktär 
och att ingen av de boende vill se en förtätning i någon större utsträckning. Framför också att 
det är viktigt att beakta områdets unika biotop (orkidéer, nattviol, tibast, myskmadra mm). 
Menar därför att Herrvikstomten bör bevaras i nuvarande skick och att det inte finns någon 
önskan om förtätning inom överskådlig framtid. 
 
Förvaltningens kommentarer: 
Vatten och avlopp: 
Samtliga fastigheter inom programområdet kommer på sikt att anslutas till det kommunala 
VA-nätet, pga vattenbrist och miljöpåverkan från enskilda anläggningar. Se även punkt 1. 
Möjligheter till styckning: 
Möjligheterna till styckning kommer att prövas i samband med detaljplaneläggning för de 
olika etapperna. För att behålla den relativt luftiga karaktären i området föreslår 
programmet att minsta tomtstorlek bör vara 1500 kvm vid styckning. Tomtstorleken kan dock 
variera för olika delområden och man måste alltid ta hänsyn platsen förutsättningar som 
topografi, markförutsättningar, tillgänglighet och strandskydd.  
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Bebyggelseutveckling: 
Planavdelningen bedömer att detaljplaneläggning är en förutsättning både för VA-utbyggnad 
och för att reglera fortsatt bebyggelseutveckling inom de aktuella områdena. Däremot finns 
det inget som säger att man i och med planläggning måste förändra fastighetsstrukturen i 
området. Om styckning ska vara möjlig får diskuteras i samråd med de boende när 
detaljplaneläggning för det aktuella området påbörjas. 
Kommande detaljplaner kommer att utformas i samråd med kulturförvaltningen så att 
kulturvärden tas tillvara. Förvaltningens bedömningar kommer att ligga till grund för om det 
finns särskilda hänsyn att ta. Se även punkt 10. 
  
Strömmaområdet: 
 
42. Strömmadals Vägförening och Strömmadals Utvecklingsgrupp: 
Är glatt överraskade över den måttfullhet programmet anger för utvecklingen av 
Strömmadalsområdet. Den är helt i linje med föreningens enkätundersökning bland 
medlemmarna från början av 2004 - där en övervägande majoritet uppskattar områdets 
nuvarande utformning och motsätter sig exploatering av de obebyggda områdena. Föreningen 
anser att luftigheten i området bör behållas och motsätter sig därför all nybyggnation som 
anges som "möjlig kompletterande kvartersmark" i Strömmadalsområdet. Är intresserade av 
att få ta över ägande och skötsel av stamfastighetens mark. Ser hellre större tomter med stor 
byggrätt än mindre tomter med liten byggrätt i området. Anser att föreslagna tomter vid 
Sjöskogsvägen ligger väl när Kroksjön och att tomter om 1500 kvm ej passar med 
intilliggande bebyggelse. Oroar sig för kommande byggtrafik och har stora frågetecken 
angående vägföreningarnas gränsdragningar vid de planerade nybyggnationerna. Efterlyser 
klarare prisbild för ombyggnationer av vägar och undrar om det finns möjlighet till finansiellt 
stöd från kommunen. Efterlyser en lista med förklaringar till de förkortningar som finns i 
materialet. 
 
43. Västerängs Vägförening: 
Har ännu inte hunnit ha sitt årsmöte. Styrelsen tror att medlemmarna kommer att ha många 
synpunkter på programmet som går i olika riktningar varför någon samlad redovisning inte 
avlämnas genom styrelsen. Styrelsen har dock tagit del av programmet och pekar på en del 
anmärkningsvärda och ibland felaktiga påstående.  
Infartsparkeringen som pekas ut vid Ripvägen tillhör vägföreningen och utgör inte någon 
allmän infartsparkering. Delar inte uppfattningen att det periodvis är svårt att ta sig in 
respektive ut från lokalvägarna och anser inte att trafikstandarden är låg i Strömmaområdet, 
med tanke på den begränsade trafik som belastar dessa vägar. Framför att el- och 
teleledningar i huvudsak är separerade på egna stolpar och redovisar att det inom föreningen 
finns 160 fastigheter varav 55 procent är permanentbebodda. Föreningen har låtit Vägverket 
Konsult genomföra en trafikräkning i området som visade att 230 fordon per dygn trafikerar 
den mest trafikerade vägen i området. Menar därför att programmets uppskattningar om 
förväntad trafik är överdrivna. Ställer sig frågande till en del av den föreslagna skyddsvärda 
miljön kring Strömma och anser att det är okänsligt att tomtägareföreningen Dalängens lek- 
och festplats utmed Starvägen föreslås upplåtas som kompletterande kvartersmark. 
 
44. Höglund/Westelius (H/W) för fastigheterna Strömma 1:122 & 1:247: 
Höglund/Westelius företräder fastighetsägarna Astrid och Anders Egnell till Strömma 1:122 
och 1:247 (två stora stamfastigheter i området). Ägarna har (enligt H/W) sedan 2001 varit 
intresserade av en utveckling av den egna marken - främst möjligheten att bilda nya  
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fastigheter på nuvarande naturmark. Anser att föreslagna tomtstorlekar är bra för att bibehålla 
den luftiga karaktären i området men tycker att byggrätterna är för små och föreslår istället 
200 kvm byggrätt för enplanshus och 150 kvm för tvåvåningshus. Eftersom vägföreningarna i  
nuvarande detaljplaner har dispositionsrätt på naturmarken för de aktuella fastigheterna så 
önskar man att denna istället ska vila på fastighetsägarna. Anser att kommunalt 
huvudmannaskap är att föredra. Ser mycket positivt på VA-utbyggnaden och tycker att det är 
bra att Strömmaområdet föreslås hanteras som en helhet (en etapp) avseende VA-utbyggnad 
och vägnät. Bifogar bilagor med förslag på hur man, utifrån riktlinjerna i programmet, finner 
det lämpligt att utveckla det egna markområdet och hoppas att området kan vara utbyggt 
2009-2010. 
 
45. Eva och Lars Waldheim: 
Har sedan länge sommarställe i Strömma och vill lämna synpunkter utifrån sin 
lokalkännedom och sitt intresse av att behålla den fina och skogsnära miljön i området. 
Välkomnar att kommunen tagit initiativ till att lösa frågan om vatten och avlopp samt trafiken 
på väg 222. Anser att ett kommunalt VA-system medför att miljöpåverkan som försämrad 
vattenkvalitet i befintliga brunnar, saltinträngning och näringstillförsel till hav och sjöar kan 
minskas - till gagn för både kommunen, fastboende, sommarboende och ner tillfälliga 
besökare. Framför att trafikfrågorna på väg 222 har en stor förbättringspotential.  
Anser att de nya bebyggelseområden som föreslås kring Starvägen (B) och Ripvägen (C) inte 
blir lättbyggda. Område B utgörs idag av kärrskog då bäcken från Korksjöns utlopp skapar ett 
sankområde (kräver dränering) och område C ligger på en hög bergsrygg (sprängarbeten). 
Område D omfattas till en stor del av en festplats som tomtföreningen har och nyttjas av såväl 
barn som ungdomar (lekplats/bollplan). I ett i framtiden kanske än barntätare område bör i 
första hand därför dessa behov beaktas. Att bygga i område A (Örträsket) kommer att 
förändra tjärnen och hela skogsområdets karaktär som idag är opåverkad av intilliggande 
bebyggelse. Runt sjön går en välanvänd stig och området är ett populärt strövområde som 
ligger nära nuvarande hus och därför kan utnyttjas av både barn och äldre. Anser därför att 
område A ska bibehållas som naturområde. 
 
46. Curt Dahlin, Strömma 2:11, 9:1 och 10:1: 
Äger fastigheterna tillsammans med sina tre barn. Framför att om man önskar bebygga många 
fria ytor så kommer trafiken på väg 222 att öka ytterligare vilket även kommer att innebära 
ökad trafik även för det egna området. Olägenheten med buller kommer också att öka. Pekar 
på Vägverkets mätningar från 2001 som redovisar en trafikfrekvens om 8450 fordon per dygn 
på Stavsnäsvägen (ca ett fordon var tionde sekund). Pekar på att vägen är för smal, 
hastigheterna för höga och att trafiksäkerheten därmed är låg. Finner det obegripligt att 
kommunen kan tänka sig en ytterligare ökning på en redan överbelastad väg. Påpekar att 
kommunen på fastigheten 6:1 (som redovisas som möjlig för bebyggelse) redan beviljat 
bygglov för en mast - vilket kommer att spoliera möjligheten att överhuvudtaget utnyttja detta 
område. 
 
47. Mats Berglund: 
Är fritidsboende på Måsvägen i Strömma. Refererar till möte mellan kommunen och 
vägföreningen 2003 angående Eksjöhus förslag till bebyggelse på områdets naturmark vilket 
fastighetsägarna var djupt kritiska till. Upplevde förståelse för detta på mötet och vill därför 
upprepa kritiken mot att grönområden utnyttjas som markreserv. Undrar vilka intressen som 
ska väga tyngst. Sedan 50-talet har föreslaget bebyggelseområde vid Starvägen (D) använts 
för gemensamma aktiviteter som midsommarfest, bollspel och lekar. Anser att området bör få  
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en fortsatt användning som detta. Är även kritisk till föreslaget bebyggelseområde vid 
Örträsket och föreslagna nya infarter. Anser att dessa kommer att bli miljöstörande inslag i en 
känslig natur och föreslår att man tar bort möjligheten till nya fastigheter söder om Örträsket.  
Anser att programmet plottrar bort ytor för växt-, fågel- och djurliv och att det inte finns 
behov av kommunalt VA och utbyggnad i området. 
 
48. Christer Bennet för Strömma båtklubb: 
Vill anmäla intresse till medverkan avseende utbyggnad av bryggor och därtill hörande frågor. 
Tror att efterfrågan på båtplatser kommer att öka vilket innebär att Strömma båtklubb kommer 
att behöva utöka antalet bryggor vilket måste beaktas i kommande detaljplaner. 
 
49. Arne Rådberg, Ripvägen 17: 
Refererar till kommunens informationsmöte med boende i Västerängs vägförening 2003 där 
man lovade att inte bygga på grönområden utan bara på befintlig tomtmark. Vidare till möte 
inför framtagande av programmet där man från föreningens sida framhöll att man inte ville att 
det skulle byggas på grönområden annat än den mark som föreningen äger (och inte 
använder). Detta för att kunna finansiera ombyggnad av vägar. Anser att man inte lyssnat på 
de framförda synpunkterna utan bara plagierat tidigare kritiserat förslag när man redovisat 
möjliga tillkommande bebyggelseområden.  
Menar att kommunen via plan- och VA-anslutningsavgifter får en massa inkomster medan 
föreningen bara får kostnader för ombyggnad av områdets vägar. Anser att föreslagna 
bebyggelseområden B och C är olämpliga pga. sank mark och topografi och att området söder 
om Örträsket bör bevaras som naturområde. Hyser oro för att dessa grönområden bebyggs - 
vilket inte kan anses tillgodose de boendes behov av rekreation. Anser det olämpligt att 
föreslå strandnära bebyggelse och att hela Strömma är en kulturbyggd vars nuvarande 
karaktär bör bevaras. Menar att det saknas förskole- och skolplatser och kollektivtrafiken är 
undermålig för det förväntade befolkningsunderlaget. Även äldreomsorgsbehovet behöver 
tillgodoses. Anser att den förväntade trafikökningen inom vägföreningen är alldeles för hög 
och att kommunen borde planera för en bredbandsutbyggnad så att man kan arbeta hemifrån 
och därmed minska antalet arbetsresor. Tror att behovet av båtplatser kommer att öka vilket 
kan leda till behov av hastighetsbegränsning i Lillströmssundet. 
 
50. Kim Kallonen: 
Anser det vara märkligt att kommunen på ett möte den 6 februari 2003 säger att man inte 
bygger på grönområden och att det nu kommit ett program där man föreslår att så är möjligt - 
samtidigt som man inte föreslår speciellt mycket förtätning inom kvartermark. Pekar på att 
område B inte är lämpligt för förtätning för att området är att betrakta som sankmark och att 
det översvämmas varje vår. Bifogar bilder på området. 
 
51. Ursula Elvegård, Svanvägen 9: 
Är inte intresserad av någon förtätning av området runt Strömma Kanal. Har för övrigt ingen 
brådska med kommunalt VA även om hon på sikt inser att det är nödvändigt. 
 
52. Marie Gallei Stridsberg och Ted Stridsberg, Strömma 1:12: 
Bor på Svanvägen och är inte intresserade av någon förtätning kring Strömma Kanal. 
Bebyggelsen i kanalzonen är i grunden från 1930-talet och harmoniserar väl med naturen. Har  
ingen brådska med kommunalt VA. 
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53. Lars Lundgren, Ugglestigen 8:  
Anser att anslutningsavgifterna för kommunalt vatten och avlopp är orimligt höga och undrar 
vad dessa och de höga förbrukningsavgifterna grundar sig på. Bor i Strömma och önskar 
bibehålla områdets karaktär. Pekar på att den möjliga kompletteringsbebyggelse som föreslås  
går stick i stäv med opinionen i området. Bor i området för att man vill "bo på landet" och inte 
i ett villaområde. Exempel på hur man inte vill bo är Mörtnäs som byggts sönder. 
 
54. Agneta och Anders Lembrin, Starvägen 10: 
Anser att vägstandarden inom Strömmaområdet är alltför dålig för att klara av tung byggtrafik 
och även utökad allmän trafik. Trafiksäkerheten för de boende kommer att påverkas negativt 
av en ökad bebyggelse. Väg 222 torde heller inte tåla alltför stor tillkommande trafik. Menar 
att förtätning i ett befintligt område kräver ödmjukhet och stor hänsyn till karaktären och att 
det är bra att programmet uttalar att hänsyn ska tas till den speciella skärgårdsnaturen. 
Framför stark oro för att grönområdet mellan Lärkstigen/Starvägen och Ripvägen ses som 
möjligt att exploatera liksom befintlig lek- och festplats vid Starvägen. Möjlighet till lek och 
idrott i närområdet borde vara en självklarhet. 
 
55. Komplettering av yttrande, Johan Höglund för Strömma 1:122 och 1:247: 
Står bakom tidplanen i programförslaget även om man hört att denna skulle kunna fördröjas 
då infrastrukturen i form av vägar kanske kommer att ta längre tid än beräknat. Föreslår därför 
att byggrätter på planerade tomter förbehålles av att dessa vägar är finansierade/utbyggda så 
att ingen tid behöver gå förlorad då det gäller utbyggnaden av VA i området. Föreslår även 
etappindelning inom området för att sprida trafiken och därmed behovet av vägutbyggnad till 
följd av den förtätningsprocess som kan komma att ske. 
 
Förvaltningens kommentarer: 
Föreslagen markanvändning: 
Strömmaområdet planerades från början som ett fritidshusområde men har idag en allt högre 
andel permanentboende. Kommunen bedömer att utvecklingen går mot fortsatt omvandling 
och på grund av vattenbrist och miljöpåverkan från enskilda avlopp behöver kommunalt 
vatten och avlopp byggas ut. Nya detaljplaner behöver tas fram när nya förutsättningar råder 
i området. Delar av området saknar också detaljplan och där finns det behov av att ta fram 
riktlinjer som reglerar den fortsatta bebyggelseutvecklingen.  
I samband med planläggning och VA-utbyggnad är det naturligt att man prövar om ny 
bebyggelse genom avstyckning och/eller på tidigare inte ianspråktagen mark kan vara möjlig. 
Programmet redovisar var en tillkommande bebyggelse, enligt en första bedömning, skulle 
kunna vara lämplig Det är dock inte någon målsättning i sig för kommunen att öka antalet 
boende eller antalet fastigheter i området. Kommunen har dock ännu inte tagit ställning för 
att bebyggelse ska tillkomma i de föreslagna områdena, liksom man heller inte tagit ställning 
till antal tomter, tomtstorlekar, byggrätt eller var gränser mellan bebyggelse och allmän mark 
(natur) ska gå.  
Fortsatt planeringsarbete kommer att gå in mer i detalj område för område och inkomna 
synpunkter, beskrivningar och den lokalkännedom kommunen fått ta del av utgör då viktig 
och värdefull information för kommande beslut. Del av den mark som föreslås möjlig att 
bebygga ägs idag av Astid och Anders Egnell (Strömma 1:122 och 1:247) som framfört 
önskemål om att få bygga där.  
Trafik/kommunikationer, infartsparkering och förskola: 
Se kommentarer under Värmdöviksområdet. 
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Natur- och grönområden:  
Se kommentarer under Värmdöviksområdet. 
Båtplatser: 
Möjligheten att anlägga nya båtplatser kommer att prövas i det fortsatta planarbetet. Se även 
kommentarer under punkt 1 och strandskydd. 
Avgifter för vatten och avlopp och planavgift: 
De anslutningsavgifter som tas ut för vatten och avlopp är faktiska kostnader för VA-
kollektivet. Taxan beslutas av kommunfullmäktige och är de samma för alla (oavsett område) 
i kommunen, men inget som kommunen tjänar pengar på.  
Kommunen har rätt att ta ut planavgifter i samband med bygglov och får på så sätt betalt för 
de kostnader man haft under planarbetet (kartor, fastighetsförteckningar, 
utredningskostnader, konsulter etc.). Förfarandet är reglerat i lagstiftning och gör det inte 
möjligt för kommunen att ta ut vinst.  
Hur stora kostnaderna kommer att bli för utbyggnad av gator och annan allmän plats är svårt 
att precisera eftersom det kommer att påverkas av en rad ställningstaganden när det gäller 
förtätning, vägstandard mm. Under planarbetets gång kommer boende och vägföreningar 
dock att kunna ta del av uppskattade kostnader via planernas genomförandebeskrivningar 
som redovisar hur kostnaderna för planarbetet kommer att fördelas. 
Kulturvärden: 
Kommande detaljplaner kommer att utformas i samråd med kulturförvaltningen så att 
kulturvärden tas tillvara. Förvaltningens bedömningar kommer att ligga till grund för om det 
finns särskilda hänsyn att ta. Se även punkt 10. 
 
 
Lillströmsudd, del av Fågelbrolandet och Hästhagsudd: 
 
56. Lillströmsudds Vägsamfällighet: 
Har förståelse för den förtätning som under avsnittet "Lillströmsudd- G:a Fågelbrovägen" 
föreslås i områdets västra del (G:a Fågelbros förening). Menar dock att den föreslagna vägen 
är felplanerad då den ansluter till en brant och kurvig vägdel i det egna området och att man 
bör finna en annan lösning. Vidare att man under många år försökt förmå SL, Vägverket och 
kommunen att anlägga en busskur "Strömma till stan" vid nuvarande hållplats. Påpekar att el- 
och teleledningar är dragna i såväl blank- som kabelledning och att en markförläggning i 
samband med VA-utbyggnaden är att föredra. Menar att alla involverade samfälligheter måste 
samarbeta när arbete med aktuell etapp påbörjas och ser fram emot att ta del av de synpunkter 
som lämnats av kringliggande grannar. 
 
57. Nio delägare i Lillströmsudd 1:21: 
Motsätter sig förslagen ny kompletterande bebyggelse och ny vägdragning på Lillströmsudds 
villaförenings mark. 
 
58. Gamla Fågelbrovägens samfällighetsförening: 
Påpekar att föreningens fastighet Lillströmsudd 2:1 felaktigt definierats som grönområde. 
Föreningens avsikt med området är att medlemmarna där ska ha tillgång till båtplatser och 
badmöjligheter. 
Tror att programområdet inom en inte alltför avlägsen framtid kommer att förtätas avsevärt 
och att det stora flertalet välkomnar en utbyggnad av vatten och avlopp. Menar att en annan 
viktig del av infrastrukturen är elförsörjningen och så det man anser vara viktigast - en radikal 
förbättring av trafikmiljön på väg 222. Anser inte att det finns utrymme för att vänta in ett  
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ökat trafikflöde innan förbättringar planeras på 222:an. På det lokala planet är det 
föreningarnas bestämda önskan att man ska bibehålla områdets lantliga prägel. Områdets 
grusvägar anser man är i gott skick och uppfyller de krav som rimligen kan ställas.  
Föreningen motsätter sig föreslagen ny väg mellan det egna området och Lillströmsudd och  
vill inte att planen ska reglera om orådet ska ha vägbelysning eller inte. Konstaterar att man 
kommer att lida brist på grönområden på sin "udde" och att strövområdena att begränsas än 
mer när Fågelbrohöjden byggs. Lämnar synpunkter på angivna naturområden på kartbilaga 4 
och motsätter sig kraftfullt föreslagna bebyggelseområden. Anser att de bör kvarstå som de 
grönområden de utgör i nu gällande planer. Garage och uthus bör tillåtas ha en BYA på högst 
100 kvm (dubbelgarage). Har förståelse för att man föreslår att de tre mindre vägföreningar 
som finns inom närområdet slås samman till en - men hävdar bestämt att det inte är någon bra 
idé. Områdena skiljer sig när det gäller permanent- och sommarboende vilket med stor 
sannolikhet bedöms kunna skapa intressekonflikter. Därför bör respektive förening bära de 
eventuella kostnader som kan uppstå i och med planarbetet. Framförda synpunkter har 
diskuterats med medlemmarna på två välbesökta medlemsmöten. 
 
59. Hästhagsudds Samfällighetsförening: 
Föreningens ändamål är att förvalta Hästhagsuddsvägen och det grönområde som utgörs av 
Fågelbro 2:1. Inom föreningen finns både fastighetsägare som är för anslutning till 
kommunalt VA och de som är emot. Föreningen vill påtala att eventuell VA-anslutning inte 
får hindra framkomligheten på vägen under anläggningstiden alt försvåra eller fördyra 
skötseln av densamma. Anser att fastigheten Fågelbro 2:1 även fortsättningsvis ska utgöra 
grönområde och att eventuella styckningar inom området inte tillåts bli för små så att de 
avviker från övriga fastigheter inom området. Anser att Hästhagsuddsvägen fyller sin funktion 
och att det därmed inte finns behov av några nämnvärda förbättringsbehov eller behov av att 
den beläggs med asfalt eller oljegrus. Bedömer att vägbelysning skulle förstöra områdets 
lantliga karaktär och få området att likna vilket förortsområde som helst. Anser heller inte att 
kostnaderna för vägbelysning uppväger fördelarna. Föreningen ser positivt på intentionerna 
att markförlägga el- och telenätet. Detsamma gäller för en anslutning till bredband. 
 
60. Björn IM Svensson, Fågelbro Mark AB (NCC): 
Ser positivt på föreslagen möjlig kvartersbebyggelse i området vid Gamla Fågelbrovägen och 
att det är naturligt att möjligheten prövas i samband med att området ska försörjas med 
kommunalt vatten och avlopp. Ser också nyttjandet av marken som en möjlighet att vägnätet 
läggs om så att den ena utfarten från Lillströmsudd ut på Stavsnäsvägen kan tas bort. Förordar 
att Gamla Brovägens område utvidgas österut och att nya fastigheter kan tillkomma både norr 
och söder om Stavsnäsvägen. Tror att de tidigare ängsmarkerna ner mot Norrviken ändå på 
sikt kommer att slya igen. Anser att vid en förtätning så måste omsorg läggas på lokalt 
omhändertagande av dagvatten vilket även gäller befintliga hus väster om detta område. 
 
61. Madeleine och Henrik Paulsen, Hästhagsudd: 
Är inte intresserade av att de egna fastigheterna Fågelbro 3:2 och 3:3 ansluts till kommunalt 
VA. Har bra vatten och ser inte att det kan utgöra något mervärde. Anser att man för området 
bara bör tillåta avstyckningar i mycket begränsad omfattning och inte för små tomter. Menar 
att områdets topografi medför att det blir svårt att skapa ändamålsenliga tomter. Fastigheten  
Fågelbro 2:1 bör inte bebyggas utan även fortsättningsvis utgöra grönområde. Anser att 
Hästhagsuddsvägen fyller sin funktion och har inte kunnat finna några nämnvärda 
förbättringsbehov. Då den har många branta backar skulle en beläggning med asfalt eller 
oljegrus göra att vägen blir halare på vintrarna än om den är belagd med grus. Motsätter sig  
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att det i samband med planläggningen bestäms något beträffande vägbelysning. Kan inte se att 
detaljplaneläggning skulle medföra några fördelar vare sig på kort eller lång sikt. Tvärtom  
skulle en förtätning komma att innebära attområdets karaktär med förhållandevis stora tomter 
går förlorad. Motsätter sig att kommunen går vidare med planerna på att detaljplanlägga 
Hästhagsudd - och därmed pådyvlar medborgarna mycket stora kostnader. 
 
Förvaltningens kommentar: 
Lämpligheten av föreslagna bebyggelseområden och ny vägdragning genom det ena av dem 
kommer att studeras vidare med hänsyn till inkomna synpunkter.  När det gäller vägarnas 
utformning allmänt kommer den vägpolicy som just nu håller på att tas fram av tekniska 
förvaltningen ätt vara vägledande för hur vägarna i området bör utformas - naturligtvis i 
samråd med berörda vägföreningar. Fortsatta diskussioner mellan vägföreningarna kan 
också vara värdefullt. 
Synpunkter angåenden behovet av kommunalt vatten och avlopp se punkt 1 och kommentarer 
under Herrviksnäs- / Ryttingeområdet. Att vägarna komer att påverkas och ha begränsad 
framkomlighet under utbyggnadstiden (VA) kan sannolikt inte undvikas.  
Planavdelningen bedömer att detaljplan är en förutsättning både för VA-utbyggnad och för 
att reglera fortsatt bebyggelseutveckling inom de aktuella områdena. Däremot finns det inget 
som säger att man i och med planläggning måste förändra fastighetsstrukturen i området. Om 
styckning ska vara möjlig får diskuteras i samråd med de boende när detaljplaneläggning för 
det aktuella området påbörjas. Beträffande kostnader se kommentarer under 
Strömmaområdet. 
 

Sammanfattning  
Förvaltningen har under samrådet fått in värdefulla synpunkter från boende, vägföreningar 
och andra intressenter inom programområdet som kommer ligga till grund för det fortsatta 
planarbetet och planeringen av VA-utbyggnaden. Planavdelningen bedömer att fortsatt dialog 
med alla berörda parter är av vikt och att särskild fokus bör läggas på trafikfrågor och hur man 
hanterar områdenas natur- och grönområden. 
 
Gustavsberg 2006-05-15 
 
Ewa Andrén Holst 
planarkitekt 
 
 
Liten ordförklaring: 
 
G/C-väg  gång- och cykelväg 
LOD  lokalt omhändertagande av dagvatten 
LTA  lågtrycksavlopp  
PBL  Plan- och bygglagen 
ÖP  översiktsplanen 
BTA  bruttoarea 
BYA  byggnadsarea 
kvm  kvadratmeter 
MKB  miljökonsekvensbeskrivning 
VA  vatten och avlopp 
 


