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Ordförklaringar
Biotopskydd – områden på max 5 ha som syftar till att
bevara utrotningshotade djur- och växtarter.

Dagvatten – är regn-, spol- och smältvatten som rinner
av från bebyggd mark (tak, gator, gräsytor m.m.) och se-
dan via ledningar eller diken leds till sjöar, vattendrag
eller reningsverk.

DP – detaljplan.

Enskild VA-lösning – vatten- och avloppslösning för en
enskild fastighet.

ESKO – ekologiskt särskilt känsligt område. Områden
där särskilda hänsyn måste tas för att behålla områdets
värd. (Ref. Miljöbalken 3:6.)

Flad – vik som genom landhöjnng får minskad kontakt
med havet, men som fortfrande har ett kontinuerlig
vattenutbyte med havsområden utanför viken. 

GC-väg – gång- och cykelväg.

Gemensamhetsanläggning – en anläggning, t.ex. väg
eller lokalt VA, som ägs gemensamt. En förrättning
enligt Anläggningslagen reglerar ägarnas andelstal. An-
läggningen förvaltas ofta av en samfällighetsförening.

Grundområde – områden med vattendjup ned till 6
meter.

Kommunalt VA – vatten- och avloppslösning som är
kopplad till kommunens vattenledningar och renings-
verk inom ett verksamhetsområde.

LOD – lokalt omhändertagande av dagvatten. Dvs. att
vattnet får infiltrera lokalt och inte förs bort i ledning-
ar till t.ex. reningsverk, vattendrag eller sjöar.

Miljökvalitetsnormer – är föreskrifter om viss lägsta
miljökvalitet för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt
inom ett geografiskt område.

Naturvårdsavtal – avtal där markägare under en an-
given tid förpliktigar sig att sköta skogen på ett visst
sätt. Avtal kan ingås mellan t.ex. kommun och mark-
ägare.

Nyckelbiotop – värdefulla skogsområden som inne-
håller eller kan innehålla sällsynta och hotade arter.
Nyckelbiotoper är egentligen en form av ekologiskt
särskilt känsliga områden.

Replipunkt – brygga som är en knutpunkt mellan båt-
trafik och bil-/kollektivtrafik. Från replipunkterna ska
regelbundna båttransporter gå till de stora öarna.

Samfälld VA-lösning – vatten- och avloppslösning för
några eller ett flertal fastigheter tillsammans. Kan dri-
vas i både privat och kommunal regi.

Trösklade vikar – vikar där utloppet består av en grund
klack. Detta gör att vattenutbytet i viken är lägre än i
vikar som har ett öppet utlopp.

Verksamhetsområde – område där kommunen är
ansvarig för VA.

Ytterskärgården – definieras som den yttre del av skär-
gården som avgränsas av de stora öarna Möja, Runmarö
och Nämdö. Stämmer väl överens med Riksintresse för
ytterskärgården, karta se sid. 27.

Ytvatten – det vatten som rinner i dagen som t.ex. allt
vatten i sjöar och vattendrag.

ÅDT – årsmedeldygnstrafik, antal fordon per dygn i
medeltal.

ÖP – översiktsplan. Varje kommun ska ha en aktuell
översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. 
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