
Runmarö tillhör de större öarna i skärgården. Det är en
livskraftig skärgårdsö vilket inte minst beror på när-
heten till Stavsnäs och de goda båtförbindelserna. Be-
byggelsen på Runmarö är till största delen koncentre-
rad till byar, varav de flesta kan karakteriseras som ge-
nuin skärgårdsbebyggelse.

Besökaren möts av en underbar natur som bland
annat karakteriseras av den variationsrika växtlig-
heten. Bland annat finns här en mängd olika orkidéer. 

Rekommendationer
Hänsyn ska tas till de fastboendes villkor vid all
planering på ön.

Kommunen ska aktivt arbeta med en utveckling av
Stavsnäs som replipunkt (se avsnittet om Stavsnäs).
Detta innebär bl.a. att hamnverksamheten ska ut-
vecklas samt att fler bryggplatser för småbåtar ska
tillkomma.

Området för bebyggelseutveckling utmed vägen
till Uppeby kan vara en lämplig lokalisering för nya
verksamheter, företagshus eller liknande.

Turism och andra näringsgrenar ska ges möjlighet
att utvecklas på så sätt att  att förutsättningar för be-
varande av öns höga natur- och kulturvärden bibe-
hålls.

En åtgärdsplan bör upprättas i samarbete med bo-
ende och Länsstyrelsen för att säkerställa Runmarös
höga naturvärden.

Radonundersökningar ska krävas före utbyggnad
inom området med ökad risk för höga radonhalter,
dvs. öns nordvästra hälft.

Vid åtgärder inom mark- och vattenområdet mel-
lan Söderby och Kila ska markprov tas innan
muddringar eller grävning på land utförs.

Ingen exploatering får ske på öns norra och östra
orörda stränder.

En möjlig restaurering av hagmarkerna/strandäng-
arna vid Fladen bör utredas.

Inga åtgärder får komma till stånd som kan påverka
Purrens eller Silverträskets växtlighet och hydrologi.

Det är viktigt att bete bedrivs i området mellan
Kasviken och Viträsk så att lundskogen bevaras.

Vid konflikter mellan intressen ska friluftslivets
intressen underordnas de faunistiska och veten-
skapliga bevarandevärdena.

Möjligheten att anlägga en bensinmack på Runmarö
bör utredas.

Förutsättningarna för att bygga hyresbostäder på
Runmarö ska klarläggas.
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UppebyUppebyUppebyUppebyUppebyUppebyUppebyUppebyUppeby

KasvikenKasvikenKasvikenKasvikenKasvikenKasvikenKasvikenKasvikenKasviken

LångvikLångvikLångvikLångvikLångvikLångvikLångvikLångvikLångvik

LerkilaLerkilaLerkilaLerkilaLerkilaLerkilaLerkilaLerkilaLerkila

FladenFladenFladenFladenFladenFladenFladenFladenFladen

SödersundaSödersundaSödersundaSödersundaSödersundaSödersundaSödersundaSödersundaSödersunda

StyrsvikStyrsvikStyrsvikStyrsvikStyrsvikStyrsvikStyrsvikStyrsvikStyrsvik
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NorrsundaNorrsundaNorrsundaNorrsundaNorrsundaNorrsundaNorrsundaNorrsundaNorrsunda

StorönStorönStorönStorönStorönStorönStorönStorönStorön

1 000

meter

0 500

Förslag till nya anläggningar:

Område tänkbart för
bebyggelseutveckling

Område viktigt för
friluftsliv

Kulturmijö

Strandskyddslinje

Infartsparkering

Anslutningspunkt 
för bredband

Gäddlekplats

Skola

Samlad bebyggelse

Planlagt område

Ekologiskt särskilt
känsligt område

Område med höga
naturvärden

Naturreservat

Skog med mycket 
högt naturvärde

Vattendrag

Väg

Läge för hyresrätterLäge för hyresrätterLäge för hyresrätterLäge för hyresrätterLäge för hyresrätterLäge för hyresrätterLäge för hyresrätterLäge för hyresrätterLäge för hyresrätter
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